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Tack!  
 
 
 
Denna avhandling är långt ifrån ett resultat av ett ensamarbete. Visst har 
arbetet under många och tidvis långa stunder varit ett ensamt arbete. Men 
turligt nog har också värdefulla stunder av möten, samtal och lärande 
tillsammans med andra varit många och ibland långa. Utan sådan social 
samvaro och utan stöd, välvilja, engagemang och uppmuntran från 
omgivningen hade avhandlingen aldrig blivit till. Ni är så många som givit 
mig så mycket och jag riktar innerliga TACK till: 

Min handledare, Professor Evert Gummesson, som på ett enastående 
skickligt sätt hjälpt mig att komma framåt på avhandlingsarbetets snåriga 
stig: Alltid har du lika generöst delat med dig av dina rika kunskaper, 
erfarenheter och vitaliserande tankar och idéer. Alltid har du tagit dig tid till 
att lyssna, samtala, stödja och uppmuntra. Jag vågar påstå att du är ett 
unikum till akademisk coach och utan dig hade avhandlingen inte blivit till. 
Tusen tack, Evert. 

Alla medarbetare på Vingresor och på SOL som jag hade den stora äran 
att få umgås med dag efter dag, månad efter månad under mina fältarbeten: 
Ni är många som på ett generöst och omtänksamt sätt inbjöd mig att dela er 
arbetsvardag. Välvilligt lät ni mig ta er knappa tid i anspråk och så mycket 
har ni lärt mig. Ett stort tack till er alla. Ett särskilt tack vill jag rikta till Eva 
Wetterstrand på Vingresor och Anna Fornek på SOL, som öppnade 
företagens dörrar för mig. 

De kollegor på SAS som bidrog till beslutet att stödja mig finansiellt 
under avhandlingens tre första år: Jag är er innerligt tacksam för utan ert stöd 
hade jag inte påbörjat doktorandutbildningen.  

De kollegor inom akademin som granskat mina arbetsmanuskript i 
olika skeden: Tack Per Andersson, Camilla Carlell, Yvonne von Freidrichs-
Grängsjö, Maria Frostling-Henningsson, Paula Liukkonen, Lena Porsander, 
och Miriam Salzer-Mörling för engagemang och värdefulla idéer. 

Mina kära syskon och vänner: Tack snälla ni för att ni stått ut med en 
syster och en vän som oftast sagt nej till att träffas under senare år. Jag har 
saknat er och jag hoppas få träffa er oftare framöver.  

Mina kära föräldrar: Jag är er innerligt tacksam för all omtanke, upp-
muntran, stöd och hjälp av skilda slag som ni ständigt givit mig i vardagen. 
Det har varit ovärderligt och det har uppskattats. Tack snälla ni för allt! 
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Sist, men ändå högst av allt: Käre Stefan, jag är så innerligt glad över 
att du funnits vid min sida under dessa år och jag är så tacksam för alla de 
gånger du med stort tålamod räddat mig i nöden under mina avhandlings-
vedermödor. Med allt från att fixa krånglande datorer till att kopiera stora 
mängder material, ofta på kort varsel och när timmen varit sen. Och jag är så 
oerhört lycklig över att ni funnits i mitt liv under dessa år, mes petits princes 
David och Hannes. Vad hade avhandlingen varit utan den inspira-tion, den 
energi och den glädje ni ständigt sprider i vardagen - inte mycket! Tusen 
tack, ni glittrande och glimmande stjärnor. 

 
 

Saltsjö-Boo, en solig aprildag år 2002 
 
Karin Dahlström 
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Kapitel 1 
 

Med produktutveckling och värdeskapande i 
blickfånget: Problemdiskussion och syfte 

 
 

Produktutveckling och värdeskapande 
Att skapa värde är det slutliga målet för all ekonomisk aktivitet och kanske 
är det även dess kärna, framhåller Normann och Ramirez (1994). Även i 
texter som handlar om kvalitet och Total Quality Management framställs 
värdeskapande som en kärna i företagande. Normann och Ramirez disku-
terar inte frågan om vem värde skapas för, men i kvalitetsorienterade texter 
belyses att det finns flera intressenter till ett företags värdeskapande; ägare, 
personal, kunder och övriga intressenter.  

Kunder är ett begrepp som kan anta skilda betydelser och tolkningar 
beroende på sammanhang. I vissa sammanhang används kundbegreppet med 
avseende på betalande kunder. I andra sammanhang inkluderas även icke-
betalande aktörer, såsom användare i kundbegreppet. I vissa företag har 
kundbegreppet inkorporerats in i företaget och kollegor har blivit varandras 
kunder. I denna studie förespråkas inte ett användande av kund-begreppet 
som mer eller mindre rätt än något annat. Men det framstår från de empiriska 
studierna att det kan uppstå bryderier i vardagens produkt-utvecklingsarbete 
om ett företags medarbetare inte har en tydlig ledstjärna att följa beträffande 
vem man skapar produkter för. Frågan om vem man vänder sig till i ett 
produktutvecklingsarbete är nära sammanflätad med frågan om vad man 
väljer att utveckla. För att illustrera med ett fiktivt exempel: Är det den 
betalande föräldern eller dess lekande barn som är kund i leksakstillverkares 
ögon? Eller betraktas både förälder och barn som kunder? De båda 
intressentgrupperna kan mycket väl ha vitt skilda uppfatt-ningar om vilka 
produkter som skapar attraktiva och höga värden för dem.  

Denna avhandling har utgått från föreställningen att värdeskapande är 
en kärna i all affärsverksamhet och att produktutveckling är ett medel för att 
skapa värden för ett företags kunder. Med produktutveckling avses arbetet 
med att utveckla en värdeskapande helhet bestående av en kombination av 
fysiska produktdimensioner och tjänstedimensioner och andra 
värdeskapande dimensioner. Begreppet produkt används synonymt med 
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begreppen produkterbjudande, erbjudande och kunderbjudande. Även 
begreppen tjänster och service används synonymt och ses som en delmängd 
av produktbegreppet. Begreppen aspekter och dimensioner används också 
synonymt. 

 

Det tycks pågå ett produktutvecklingsrally 
Produktutveckling är en företeelse som det tycks riktas ett starkt fokus 

mot i många företag. Företag får bränsle till föreställningar om att det är 
väsentligt att satsa på produktutveckling och tjänsteutveckling via skilda 
kanaler, där ett exempel lyder: 

 
”I den nya ekonomin blir allt fler produkter och tjänster 
“massindividualiserade” och alltmer inbakade i mjuka paket med 
tillhörande service - före, under och definitivt efter leverans. Ditt företag 
måste produktutveckla snabbare. Produktlivscykeln har krympt som en 
indisk bomullsskjorta i 90-graders tvätt och kunden är involverad i själva 
skapandet av produkten, kanske till och med i själva innovationen.”  
(Ensgård och Hellqvist, 2000:12) 

 
Även forskare framhåller att produktutveckling och tjänsteutveckling är 

viktiga medel för att säkra ett företags konkurrenskraft och överlevnad i en 
era när produktlivscyklerna blir allt kortare, när kunderna blir allt kräsnare, 
när allt fler företag ständigt lanserar nya produkter och tjänster, och när 
nylanserade erbjudanden ofta kopieras i snabb takt av konkurrenter. Det 
framhålls också att det är väsentligt att lansera nyheter före konkurrenter och 
att det är förödande att komma på efterkälken (Hamel och Prahalad, 1994; 
Sundbo, 1998; Wikström m fl, 1998; Adler, 1999; Edvardsson m fl, 2000; 
Rosenqvist, 2000). Det framstår inte som särskilt märkligt med ovan nämnda 
utgångspunkter i beaktande, att något som kan liknas vid ett 
produktutvecklingsrally branschföretag emellan snurrar på i allt snabbare 
takt… 

 

En illustration av ett pågående produktutvecklingsrally  

Rosenqvist (2000) redogör i sin avhandling om produktutveckling inom 
mediabranschen för att den branschen tidigare inte kunde beskrivas som en 
bransch med en stark orientering mot att bedriva produktutveckling. Snarare 
kännetecknades den av att vara trögrörlig och traditionsbevarande, hävdar 
han. Men inom mediabranschen har under senare år en strid ström av 
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nykomlingar, såsom Kinnevik, CNN, och America Online under senare år 
ryckt undan mattan för de anrika revirbesittarna (Normann, 1975). Det 
nykomlingarna gjort är att de lanserat radikalt nydanande kunderbjudanden 
vilket har möjliggjorts med hjälp av nytänkande i någon form. I vissa fall har 
nytänkandet baserats på ett tidigt utnyttjande av ny teknologi (Hamel och 
Prahalad, 1994; Rosenqvist, 2000). I andra fall genom att radikalt nya 
koncept och produktidéer utvecklats, designats och manifesterats i nya, 
värdeskapande produkterbjudanden.  

Hamel och Prahalad (1994) redogör för att när nya aktörer gör entré 
med radikalt nydanande produkterbjudanden i gamla och väletablerade 
branscher då tenderar det att göra märkbara avtryck även hos aktörer som 
länge verkat inom branschen. Deras resonemang kan tillämpas som en 
tolkningsram för vad som har skett inom mediabranschen under senare år 
och där det idag pågår ett produktutvecklingsrally med både nya och gamla 
deltagare. Morgontidningen vi alltid betalat för blev t ex gratis över en natt 
när Kinnevik lanserade Metro under ett stort mått av nytänkande för några år 
sedan. De traditionella aktörerna tycks ha blivit tagna på sängen och har 
under senare år haft fullt upp med att vidareutveckla sina egna media-
produkter för att läsare även i fortsättningen skall vara villiga att betala för 
dagstidningar. Aftonbladet, ägd av den norska, anrika mediakoncernen 
Schibsted överraskade t ex med att under stort hemlighetsmakeri utveckla en 
daglig sportbilaga i rosa förpackning under våren år 2000 för att vinna 
betalande läsares gunst. I slutet av år 2000 valde Svenska Dagbladet, som 
också ägs av Schibsted, att utveckla sin tidning radikalt vilket mani-
festerades i att företaget övergick från ett traditionellt dagstidningsformat till 
ett tabloidformat à la Metro.  

Det tycks vara många som upplevde Svenska Dagbladets produkt-
utveckling som positiv. Därom vittnar den läsarrespons man löpande kunde 
ta del av på nätet och i tidningen efter lanseringen. Men Rosenqvist (2000) 
refererar till utredningar om att dagstidningsläsare och annonsörer redan 
under lång tid före Svenska Dagbladets tabloidlansering hade uttryckt starka 
önskemål om ett mindre dagstidningsformat. Rosenqvist redogör också för 
att vissa amerikanska mediabolag hade börjat hörsamma dessa 
kundönskemål flera år före Svenska Dagbladet och att flera konservativa, 
europeiska mediahus tidigare än Svenska Dagbladet, sakta men säkert, hade 
följt efter i amerikanarnas fotspår. Från den utgångspunkten kom Schibsteds 
produktutveckling av Svenska Dagbladet inte som en innovation från ovan. 
Kan det vara så att Shibsted och Svenska Dagbladet efter mycket om och 
men vågade följa andra mediaföretags satsningar i fotspåren och att det 
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därmed var facit från konkurrenternas framgångsrika satsning som kom att 
bli drivkraften till förändring, snarare än att man på Schibsted och Svenska 
Dagbladet till sist valde att hörsamma kundernas önskemål? Kan man säga 
att Svenska Dagbladet tillämpade imitation, följa-John, och anpassning till 
konkurrenternas produkter som produktutvecklingsmetod, snarare än att 
följa en drivkraft om att ständigt tillfredsställa kundernas önskemål? Den 
dominerande floran av produktutvecklingsmodeller före-språkar den senare 
metoden, dvs att produktutveckling bör bedrivas genom att man tar reda på 
vad kunderna vill ha och att man därefter utvecklar just detta (Pine, 1993; 
Shiba m fl, 1993).  

Svenska Dagbladet hanterade sin produktutvecklingsprocess när de 
övergick till tabloidformat på ett ovanligt sätt. Dag för dag inför produkt-
lanseringen öppnade kontorsportarna upp för tidningens läsare och 
personalen berättade i tidningen om vad som pågick internt. De berättade om 
våndor, kval, organisatoriskt kaos, och oro inför hur läsarna skulle ta emot 
den ”nya” tidningen. Att produktutveckla ett nytt tidningsformat kan tyckas 
vara en trivial förändring, vilket berättelserna i tidningen vittnar om att det 
inte var. Berättelserna ger istället bilder av att många skilda produkt-
dimensioner och mångs skilda medarbetare berördes av utvecklingsarbetet: 
Vilket innehåll skulle få stryka på foten? Skulle något innehåll få mer 
utrymme än tidigare? Vilken ”feel och touch” skulle den nya tidningen 
kännetecknas av? Hur många tidningsdelar skulle man välja? Vilka 
teknologiska förändringar behövdes? Hur skulle morgondagens arbete 
organiseras?  

Rosenqvist (2000) har skrivit en av få avhandlingar om produkt-
utveckling av mediaprodukter. Men varför är den branschen så föga belyst i  
texter om produktutveckling? Och varför finner jag överhuvudtaget ett så 
knapphändigt utbud av studier som är fokuserade på produktutvecklings-
arbete inom stora, viktiga och tillsynes lärorika tillväxtbranscher som mode, 
media, underhållning, film, musik, och turism? Kan det bero på att 
produktutveckling tidigare varit en mer eller mindre obefintlig företeelse 
inom sådana branschen? Eller kan det bero på att forskning om produkt-
utveckling har en tradition av att orienteras mot utveckling ur ett tekniskt 
perspektiv av fysiska apparater och maskiner? Hur svaret än lyder ser jag att 
det finns flera relativt obelysta branscher som torde vara intressanta 
forskningsmässigt sett för att vi skall kunna lära oss mer om företeelsen 
produktutveckling. Inte minst för att sådana branscher är så obelysta, men 
även för att det ter sig klart att det i tämligen obelysta branscher bedrivs ett 
intensivt produktutvecklingsarbete. Dessutom erbjuder de branscher jag 
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ovan nämnde sina kunder många abstrakta, ogripbara, men ändå högst 
värdeskapande, produktdimensioner. Ett förhållande jag, som sagt var, inte 
funnit vara särskilt välbelyst i texter om produktutveckling.  

 

Hur går det till att utveckla värdeskapande produkter?  
Många texter finns att hämta under etiketten produktutveckling och de 
handlar i huvudsak om utveckling och konstruktion av materiella och fysiska 
varor, såsom maskiner och apparater (de Brentani och Cooper, 1991a; 
Sundbo, 1998). Japanska företag som utvecklar bilar eller andra varaktiga 
konsumtionsvaror ses gärna som föredömen för hur produkt-
utvecklingsarbete ”bör” bedrivas (Hamel och Prahalad, 1994; Sobek m fl, 
1998, Wikstöm m fl, 1998; Rosenqvist, 2000).  

Betydligt färre texter finns under etiketten tjänsteutveckling. Men trots 
att produktutvecklingsforskare primärt har koncentrerat sina empiriska 
studier till utveckling av fysiska varor, konstaterar flera av dem att deras 
resonemang och modeller är lika tillämpbara på tjänster (Sandholm, 1988; 
Gevirtz, 1994; Gustafsson, 1996). Gummesson (1993a och 2002) argumen-
terar å andra sidan för att modeller som utvecklats utifrån varuföretagens 
empiri inte med automatik kan sägas vara giltiga i tjänsteföretag. Han menar 
att logikerna skiljer sig alltför mycket mellan utveckling, produktion och 
marknadsföring av varor och tjänster för att de två företeelserna skall kunna 
betraktas ur samma glasögon. Flera tjänsteorienterade forskare har också 
uttryckligen konstaterat att produktutvecklingsmodeller inte är lämpade att 
använda för tjänsteutveckling (Sundbo, 1998; Edvardsson m fl, 2000). Ändå 
talar man på Vingresor, SOL och SAS om produktavdelning, produkter, och 
produktutveckling och inte om tjänsteavdelning, tjänster och 
tjänsteutveckling. Och utifrån mitt empiriska material har jag inte heller 
kunnat notera att några tjänsteutvecklingsteorier ligger till grund för hur 
vardagens utvecklingsarbete bedrivs i tjänsteintensiva företag.  

Därmed framstår det som relevant att fråga sig hur det egentligen går 
till att utveckla produkter i tjänsteintensiva verksamheter i vardagen? Följer 
man några produktutvecklingsmodeller och tjänsteutvecklingsmodeller, eller 
arbetar man på annat sätt? Ytterligare en aspekt på frågan om hur 
produktutvecklingsarbete går till i vardagen, är att flera teoretiska texter 
belyser produkt- och tjänstevecklingsarbete som ett komplext, fragmen-terat, 
tvärfunktionell, riskfyllt, ovisst, kostsamt och därmed orosfyllt arbete. Jag 
har själv hört människor beskriva vardagens produktutvecklingsarbete på ett 
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likartat sätt. Hur människor går tillväga för att hantera ett så tillsynes 
besvärligt arbete ser jag också som en viktig fråga att fokusera på 

Enligt vissa socialteorier har människan av naturen svårt för att hantera 
ovisshet, oklarhet, otydlighet och ovisshet. Ett sätt att bemästra den 
problematiken är att köra vidare i uppkörda hjulspår och ta hjälp av 
kunskaper som med tiden kommit att tas-för-givna (Berger och Luckmann, 
1966; Ehn och Löfgren, 1996). Men i själva begreppet produktutveckling är 
det inbyggt att det är ett arbete som går ut på att människor skall skapa något 
som är förändrat och nytt. Inga facit finns och produktutveckling är ofta är 
en kostsam företeelse och därmed tycks det vara ett axiom att graden av 
ovisshet, otydlighet, oro och osäkerhet är hög. Ju större förändringar och 
ovisshet, desto mer osäkerhet (Tidd m fl, 1997). Hur hanterar människor den 
synbara motsättningen mellan att av naturen gärna vilja köra vidare på 
välbekanta och uppkörda banor, jämte kraven på att välja okända banor i 
vardagens produktutvecklingsarbete? 

 

Vilka deltar i produktutvecklingsarbetet?  
I flera nyare texter om produktutveckling betonas vikten av att människor 
från olika funktioner och med olika kunskaper interagerar frekvent i 
vardagens utvecklingsarbete (Nonaka och Takeuchi, 1995; Adler, 1999, 
Sobek m fl, 1998). Samtidigt säger socialorienterade teoretiker att männis-
kor från olika gruppillhörigheter, t ex från olika professioner, funktioner, 
eller hierarkiska nivåer tenderar ha svårt att nå samsyn, enighet och ömse-
sidig förståelse (Sveiby, 1994; Weick, 1995; Ekman, 1999). Produkt-
utveckling torde därmed kunna vara ett arbete fyllt av dilemman, konflikter 
och svårigheter. Hur hanteras sådana eventuella dilemman och hur kan de ta 
sig uttryck i vardagen när nya produkter utvecklas?  

I flera marknadsorienterade texter framhålls att kunder bör involveras i 
utvecklingsarbetet. Motiveringen är att kunder är unika besittare av 
ovärderlig kunskap om erbjudandet och om användandet ur olika infalls-
vinklar (Normann och Ramirez, 1995; Wikström m fl, 1998). Inbjuds kun-
der till att deltaga i produktutvecklingsarbete i tjänsteintensiva företag, och i 
så fall på vilket sätt? 
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Vad är det egentligen som utvecklas? 
Vad är det egentligen som är föremål för produktutvecklingsarbetet i 
tjänsteintensiva företag? Tjänsteforskare har många gånger uttryckt att 
tjänster är ogripbara och immateriella medan varor är fysiska och 
materiella (Normann, 1983; Gummesson, 1993a). Men vad är det egent-
ligen för immateriella tjänster som utvecklas? Och är det egentligen så 
enkelt som att säga att tjänsteföretag utvecklar ogripbara och immateriella 
tjänster medan varuföretag utvecklar materiella och gripbara varor? För 
innehåller inte en tillsynes fysisk och materiell produkt, som en spis eller en 
bil, också en mängd immateriella och ogripbara dimensioner, inte minst 
tjänstedimensioner, som måste utvecklas? Och om så är fallet, vilket är en 
utgångspunkt i denna avhandling, vad är det då egentligen människor 
utvecklar när de utvecklar resor, mediaprodukter, försäkrings-produkter, 
internetprodukter, eller spisar och bilar? Även Mac Millan och McGrath 
(1996) talar i likhet med mina utgångspunkter om att ”Every product has 
more attributes than meet the eye”… 

Frågan om vad som produktutvecklas är sparsamt diskuterad i texter 
om produktutveckling och tjänsteutveckling, något som framhållits av 
Brentani och Cooper (1992). Författarna menar att tjänsteforskare varit 
inriktade på att studera och beskriva hur tjänsteutvecklingsprocessen borde 
gå till och hur man kan skilja tjänster från varor,  snarare än att fokusera på 
vad som är föremål för tjänsteutvecklingsarbete. Ett exempel är Adler 
(1999:151,225) som i sin studie om komplex produktutveckling valde att 
bortse från att ifrågasätta vad som utvecklas. Han påpekar att samma 
förhållande råder i vardagens produktutvecklingsarbete på Ericsson, där 
företagets produktutvecklare inte har till uppgift att involvera sig i frågor och 
beslut rörande vad som skall produktutvecklas, för deras uppgift är istället 
att hantera utvecklingsarbetets hur så bra som möjligt.  

Jag ser det som problematiskt om vad frågan inte diskuteras i studier 
om produktutveckling, för hur kan man skapa höga och attraktiva värden för 
kunder om man inte fokuserar på vad som skapar höga värden för dem? 
Dessutom framstår vad frågan som relevant att fokusera på ur ett perspektiv 
som beaktar att kunder i allt högre grad tycks välja att betala för ogripbara 
och immateriella produktdimensioner av olika de slag. Visst betalar kunder 
fortfarande för aspekter av materiell och fysisk karaktär, men de betalar 
också för abstrakta och ogripbara aspekter. Exempel på gripbara och 
materiella aspekter är apparat- och maskindimensioner, fysisk inredning, 
ting och föremål. Viktiga abstrakta och ogripbara dimensioner är tjänster, 
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kunskap, estetik, sinnlighet, upplevelser, identitetsstärkande, symboler, eller 
tids-besparing och andra möjliggörande dimensioner. Ur sådana 
utgångspunkter framstår frågan om vad det egentligen är för värdeskapande 
dimensioner som kan vara föremål för produktutvecklingsarbete som 
intressant att lära mer om. Ett exempel får illustrera ovan resonemang: Med 
ryggsäcken Boblbee har företagets grundare, en industridesigner, utmanat 
etablerade ryggsäckstillverkare genom att skapa en ryggsäck som framstår 
som mer än en ryggsäck. ”Ryggan” syns i stort sett överallt och sortimentet 
har efterhand utökats. I en artikel om Boblbee i Dagens Industri konstateras 
att: 

 
”Boblbee är mer än en ryggsäck. Det är produkt som berättar om en  
förändrad livsstil, där rörlighet är ett av nyckelorden och där det inte 
längre är så självklart att ta bil till jobbet Design som samhällsspegel, 
skulle man kanske kunna säga.”  

  Dagens Industri (10 oktober, 2000) 
 
Att utveckla immateriella, abstrakta och ogripbara produktdimen-sioner 

och att kombinera dessa med högst materiella och fysiska sådana, är inget 
nytt under solen. Däremot upplever jag det som att forskarnas intresse för att 
studera och belysa produktutvecklingsarbete ur ett sådant multi-
dimensionellt perspektiv är knapphändigt. Varför har det skrivits så lite om 
produktutveckling i branschen som film, musik, media, resor och turism, och 
konfektion? Branscher där produkter med abstrakta och ogripbara 
dimensioner, ofta i kombination med materiella dimensioner utvecklas. 
Varför skulle inte sådana branscher ha mycket att lära både akademiker och 
praktiker om produktutvecklingsarbete? Inte minst ur ett perspektiv där 
kunder tycks välja allt fler produktslag och produkterbjudande utifrån 
värdering av en mängd abstrakta och immateriella dimensioner. Jag tror att 
det finns mycket att lära från branscher där produktutvecklingsarbete tycks 
vara föga studerat och belyst och därför är det ingen slump att jag valt att 
göra mina empiriska studier i ett internetföretag och i ett reseföretag. 

 

 Min egen förförståelse 
Historien går inte att radera men den går delvis att medvetandegöra och ha i 
åtanke. I många år har jag själv arbetat med tjänsteproduktion i skilda roller 
och i skilda företag. Den historien har bidragit till att vägleda mina val av 
forskningsområde och forskningsfrågor och självfallet har mina tidigare 
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erfarenheter utgjort en viktig kunskapsbas under forskningsprocessens gång. 
Förförståelse diskuteras vidare i kapitel 2 men redan här redogör jag kort för 
vad jag har med mig i förförståelsebagaget.  

Allt sedan tonåren har jag i skilda sammanhang arbetat i frontlinjen i 
tjänsteintensiva företag: Jag har varit kassörska i livsmedelsaffär, arbetat 
som banktjänsteman, som försäljare i en klädesaffär, som guide på Gotland, 
och som båtvärdinna på Gotlandsfärjan. I mitten av 1980-talet arbetade jag 
under ett par år som guide, bokningsansvarig och servicechef i Vingresors 
utlandsorganisation. I mitt avhandlingsarbete har jag gjort en fältstudie just 
på Vingresor. Ur vissa forskningsmässiga perspektiv ställer det till bryderier 
att jag själv har arbetat på mitt fältföretag, men ur andra infalls-vinklar kan 
det ses som en fördel av att jag har självupplevd erfarenhet från 
studiesammanhanget (Ekman, 1999).  

Under 1980-talets tre sista år studerade jag till ekonom på Stockholms 
universitet. Studierna finansierades genom ett arbete som trafikassistent för 
SAS på Arlanda. Mina studieintressen var störst för organisation och 
marknadsföring, och ofta fick jag anledning att reflektera kring varför 
glappet mellan teori och ”verkligheten” i frontlinjen var så stort. Som 
nybliven ekonom lämnade jag SAS och började arbeta som annonschef för 
ett par tidskrifter på ett ungt dynamiskt mediaföretag. Jag trivdes inte i 
miljön där vi uppmanades att arbeta alltför kundfrånvänt, kortsiktigt och 
girigt i mitt tycke. Min nästa arbetsutmaning var att arbeta med försäljning 
och marknadsföring på ett hotell i centrala Stockholm. Det kom att bli en 
lärorik tid som fick mig att inse att det fanns mycket att vinna på att bygga 
goda, vardagliga och personliga möten och samtal med olika kundgrupper, 
framför att enbart fokusera på skolböckernas transaktionsorienterade 
marknadsföringsmetoder (t ex Grönroos, 1996). 

När jag i början av 1990-talet kom tillbaka till SAS var det för en 
befattning som länk mellan fraktverksamhetens centrala marknads-avdelning 
och de tolvhundra fraktmedarbetarna som arbetade med frakt-produktionen 
världen över. Länkarbetet innebar att ”omsätta och översätta” 
marknadsförarnas produktidéer till information, kunskap, procedurer och 
rutiner som kunde användas i vardagens handgripliga fraktarbete i front-
linjen. Fraktprodukten producerades på ett standardiserat och mekaniserat 
sätt och orsaken till detta var att man såg det som ett medel för att försöka 
säkra att det som utlovades till en kund, verkligen skulle vara det som till-
slut levererades till en mottagare någon annanstans i världen.  

Efter några år lämnade jag fraktverksamheten för att börja arbeta med 
passagerarfrågor. I en roll som kvalitetsstöd på enheten Products and 
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Services tillhörde det mina uppgifter att sprida kunskap om Total Quality 
Management (TQM) och att stödja kollegor i det pågående kvalitetsarbetet. 
Ett av de uppdrag jag arbetade med var att fungera som processtöd när 
produktutvecklingsprocessen skulle processtyras i sann kvalitetsanda. Under 
den här tiden kom jag att inse att många kollegor som på olika sätt var 
involverade i vardagens produktutvecklingsarbete upplevde frustration över 
att vardagens utvecklingsarbete var struligt, konfliktfyllt, fragmenterat och 
ostrukturerat och många var less på strul, brandkårsutryckningar, jobbiga 
förhandlingar och konflikter med kollegor. Jag frågade mig varför man inte 
arbetade i enlighet med textböckernas välstrukturerade, formali-serade och 
rationella idealmodeller istället.  

Produktutvecklingsvdelningens produktutvecklare hade i uppgift att 
utveckla koncept och fylla dem med produktinnehåll. De var organiserade 
utifrån ansvarsområdena ombordprodukter, stationsprodukter och lounger. 
Design var en viktig produktdimension som länge stått i fokus i SAS 
produktutvecklingsarbete. Jag började fråga mig vad det egentligen var för 
slags produkter som utvecklades på produktutvecklingsavdelningen, och 
varför det inte fanns någon tjänsteutvecklingsavdelning, och varför ingen bar 
titeln tjänsteutvecklare på SAS. Jag reflekterade också kring att det vid ett 
betraktande av resandet ur ett kundorienterat service management-perspektiv 
fanns flera länkar i resekedjan som inte utvecklades på produkt-
utvecklingsavdelningen, t ex när det gällde försäljning och service recovery. 
Produktutvecklingsavdelningen sysslade inte heller med att utveckla 
produktdimensioner som kunskap, belöningssystem eller bemötande. Men 
produktutvecklingsavdelningens chef var ändå av uppfattningen att perso-
nalen på hans avdelning ansvarade för all produktutveckling i företaget. Jag 
funderade på hur chefens föreställningar hängde ihop med ett modernt 
service managementtänkande, där varje interaktionslänk är en del av tjänsten 
ur kundernas perspektiv och där varje länk värderas ur ett antal aspekter av 
kunderna, t ex när det gäller teknisk kvalitet (vad) och funktio-nell kvalitet 
(hur) (Gummesson, 1993a).  

Jag sökte till doktorandutbildningen för att söka svar på mina frågor. 
Jag kom in på utbildningen och efter en föräldraledighet satte jag på allvar 
igång med avhandlingsarbetet under hösten 1997. Under de första åren som 
doktorand fick jag finansiellt stöd från SAS. Från SAS sida ställdes inga 
krav på min forskning vad gäller metod, forskningsfrågor, innehåll eller 
liknande. Däremot presenterade jag i samband med finansieringsfrågan en 
plan där jag uppgav att min avsikt var att lära mer om tjänsteutveckling, med 
avsikt att göra kvalitativa fallstudier utanför SAS. Under avhandlingsåren 
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har jag under en period varit involverad i ett SAS projekt parallellt med mitt 
avhandlingsarbete (mer om detta i kapitel 2). 

När jag påbörjade avhandlingsarbetet var jag ute efter att öka insikten 
om hur en tjänsteutvecklingsprocess skulle kunna fungera bättre än vad den 
gjorde på SAS. För mig betydde det att söka svaret på frågan om hur arbetet 
skulle struktureras, ledas och styras på bästa sätt. Mina tankar om att det 
fanns en ideal produktutvecklingsmetod ”därute” hade sitt ursprung i att jag 
hade tagit till mig väletablerade teoretiska tankar om hur produkt- och 
tjänsteutvecklingsarbete ”borde” organiseras och styras. Mina referens-
ramar vid den här tiden, i mitten av 1990-talet, var skapade av kvalitets-
orienterade teoribildningar jag hade tagit del av (Sandholm, 1988; Bergman 
och Klefsjö, 1991; Gummesson, 1993a; Shiba m fl, 1993; Gevirtz, 1994; 
Jernberg, 1995; Price, 1995; Edvardsson, 1996; SIQ). Jag var även påverkad 
av process management teorier där idealbilden var att produktutveckling 
borde formaliseras och styras i sann process managementanda (Harrington, 
1991; Rummler och Brache, 1995).  

 

Syfte och avgränsningar 
Syftet med avhandlingen är att beskriva, belysa, tolka och reflektera kring 
företeelsen produktutveckling i tjänsteintensiva företag med hjälp av frågor, 
metoder, synsätt och utgångspunkter jag funnit föga tillämpade på studier 
som återfinns under etiketterna produktutveckling och tjänsteutveckling. På 
så sätt hoppas jag kunna bidra till skapandet av nya insikter, reflektioner och 
frågor om produktutveckling i tjänsteintensiva företag hos både akademiker 
och praktiker. För att fokusera studien utifrån syftet har tre forskningsfrågor 
formulerats: 

 
1. Hur går det till att utveckla värdeskapande produkter i tjänsteintensiva 

företag? 

2. Vad är det egentligen för produkter och produktdimensioner som 
utvecklas?  

3. Med fokus på aktörer, kunskap och meningar: Vilka deltar i 
produktutvecklingsarbetet?  
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Forskningsprocessen har förändrat och breddat mitt ”seende” 

Under dryga fyra och ett halvt år har jag nu varit doktorand. Avhandlingen 
ligger på bordet och i likhet med mina tidiga tankar handlar den om 
produktutveckling i tjänsteintensiva företag. Under första tiden som 
doktorand trodde jag att jag under några doktorandår skulle finna den 
perfekta tjänsteutvecklingsprocessen. Där misstog jag mig för den perfekta 
tjänsteutvecklingsprocessen har jag ännu inte funnit och idag tror jag inte 
ens att den finns. Nej, jag tror inte längre att det finns en universellt giltig, 
rätta och bästa patentmodell för hur produktutvecklingsarbete i tjänste-
intensiva verksamheter bör bedrivas. Men trots att jag inte funnit vad jag 
initialt sökte, har jag lärt mig så mycket mer under mina doktorandår än vad 
jag någonsin hade kunnat ana när jag började som doktorand. 

Initialt såg jag, influerad av tjänsteforskningen som jag var, tjänste-
företag som en motpol till varuföretag och tjänsteutveckling som en motpol 
till produktutveckling. Produktutveckling handlade om att utveckla fysiska 
varor medan tjänsteutveckling handlade om att utveckla tjänster. Men var-
för talades det i tjänsteföretag om produktutveckling och inte om tjänste-
utveckling, undrade jag, samtidigt som jag reflekterade över vad det egen-
tligen var för slags produkter som utvecklades. Under avhandlingsarbetet har 
jag börjat tvivla på värdet i att klassificera företag som varuföretag eller 
tjänsteföretag. För vilket företag är idag inte ett tjänsteintensivt företag, så 
tillvida att det erbjuder eller skulle kunna erbjuda sina kunder avsevärda 
tjänsterelaterade värden? Idag ser jag produktutveckling som en värde-
skapande och multidimensionell företeelse där företag har ett brett batteri av 
värdeskapande dimensioner att arbeta med i syfte att skapa så höga värden 
för kunder som möjligt. Men under senare tid har jag börjat reflektera kring 
om företag verkligen vill skapa så höga värden för kunder som möjligt. 

 

Avgränsningar 

När det handlar om teorianknytning tycker jag mig kunna förmedla mer ny-
danande insikter om produktutveckling i tjänsteintensiva företag genom att 
angripa studieföreteelsen ur fler teoretiska perspektiv. Det har resulterat i att 
jag inte enbart vänt mig till hyllor med texter om produktutveckling och 
tjänsteutveckling, utan därutöver har jag hämtat idéer, inspiration och 
infallsvinklar från ett brett spektrum av teoribildningar: Produktutveckling, 
service management, process management, marknadsföring, kvalitet, 
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värdeskapande, organisering, kunskap och lärande, entreprenörskap och 
innovation, samt kulturorienterade texter är fack jag hämtat texter från.  

I och med att jag valt att använda mig av en bredare och grundare, 
snarare än en smalare och djupare teoretisk förankring, har jag långt ifrån 
grävt till botten i de utvalda kunskapsfälten. Jag har fått lämna många, 
sannolikt mycket spännande teoretiska texter orörda inom varje kunskaps-
fält och jag ser att det finns mycket att gräva i för framtida studier om 
produktutveckling, t ex när det gäller:  

 
• Den evolutionsorienterade forskningen ser jag som intressant att koppla 

till studier om produktutveckling. I min egen studie har jag bara ytligt 
tangerat vid denna teoribildning och de evolutionsorienterade texter jag 
tagit del av i mitt avhandlingsarbete är Hannan och Freeman (1978), 
Aldrich (1999). 

• Likaså ser jag den innovations- och entreprenörsinriktade forskningen 
som relevant att använda i studier om produktutveckling. Även här hade 
en betydligt djupare dykning än så kunnat göras. Kanske fortsätter jag i 
ett sådant spår någon gång men i denna avhandling har jag stannat vid att 
ta del av Burns och Stalker (1961), Steyaert (1995),  Tidd m fl (1997),  
Sundbo (1998), Mölleryd (1999). 

• Strategi- och affärsidéområdet är teoretiska fack med nära koppling till 
produktutveckling som jag hade kunna välja att fördjupa mig i om en 
smalare och djupare ansats hade valts. Nu har jag istället stannat vid att 
att ta del av Steins (1993) avhandling om strategier, samt Ekvalls (1990) 
avhandling om affärsidéer. I likhet med Sundbo (1998) anser jag att flera 
service managementorienerade forskare indirekt skrivit om strategi trots 
att de valt andra begrepp, som affärskoncept, vision och mission, t ex 
Normann (1983, 1994). 

 

Disposition 
I detta första kapitel har jag redogjort för varför och hur jag ser produkt-
utveckling som ett viktigt forskningsområde. I kapitlet har också min 
förförståelse, jämte avhandlingens syfte och avgränsningar presenterats. I 
andra kapitlet diskuteras vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metod och 
forskningsprocess. I kapitel 3 introduceras kort de två fältföretagen, Ving-
resor och Scandinavia Online (SOL).  
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Kapitel 4, 5 och 6 är avhandlingens empiriska och teoretiska kärna. I 
huvudsak inleds varje kapitel med att den forskningsfråga som står i fokus 
för kapitlet belyses och diskuteras utifrån befintliga teoretiska texter. 
Därefter behandlas kapitlets forskningsfråga med hjälp av tolkningar och 
erfarenheter från empirin och det empiriska materialet. Skiljelinjerna mellan 
teori och empiri samt egna erfarenheter, tolkningar, belysningar och 
reflektioner är ändå inte vattentäta i dessa tre kapitel. De tre forsk-
ningsfrågorna behandlas enligt följande: I kapitel 4 diskuteras frågan om hur 
produktutvecklingsarbete organiseras och fortlöper i vardagen. Kapitel 5 
fokuserar på vad det egentligen är som står i fokus för produktutveck-
lingsarbete. I kapitel 6 behandlas frågan om vilka som deltar i utvecklings-
arbetet med fokus på aktörer, kunskap och meningar. 

I det sjunde och avslutande kapitlet knyts säcken ihop. Kapitlet inleds 
med en kort återblick till första kapitel och därefter lyfts ett antal väsentliga 
bidrag fram och diskuteras. 
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Kapitel 2 
 

Forskningsprocessen: Metod, teori och synsätt 
 
 
 
 

Om den subjektiva verkligheten 
En forskares syn på verkligheten och dess beskaffenhet påverkar vilka 
forskningsfrågor som ställs, vilka metoder som väljs, vilka tolkningar som 
görs och därmed vilken berättelse som berättas. Det ter sig därför väsentligt 
att låta er läsare få veta vilka vetenskapsteoretiska synsätt jag anammat i 
avhandlingsarbetet. 

 I enlighet med Alvessons och Köpings (1993) resonemang ser jag 
verkligheten som subjektiv. Författarna menar att när en forskare har en 
subjektiv verklighetssyn det får två konsekvenser för forskningen:  

 
1. En forskare som antar en subjektiv verklighetssyn uppfattar inte den 

sociala verkligheten som åtlydande naturlagar. I stället uppfattas den som 
socialt konstruerad, vilket betyder att den antas lyda under kultu-rellt och 
socialt skapade lagar. Sådana lagar har kommit till när männis-kor och 
grupper via historia och traditioner, möten och interaktioner skapat sig 
föreställningar och sociala praktiker som med tiden blivit allmänt 
accepterade, vedertagna och tagna-för-givna. Utifrån ett subjektivt 
synsätt blir människors föreställningar och handlingar viktiga 
studieföremål.  

 
2. En forskare med en subjektiv verklighetssyn uppfattar sig som högst 

personligt involverad i sin forskning och sina forskningsresultat. Därmed 
påverkas forskningsarbetet i hög grad av forskarens bakgrund, 
erfarenheter, intressen, kunskaper, teorival, likväl som utifrån vad 
forskaren ser och hör. Dessutom är det forskaren som tolkar, redigerar 
och skriver ut materialet. Med en subjektiv verklighetssyn blir forsk-
ningsarbetet ett subjektivt arbete och slutresultatet blir en subjektiv 
produkt.  
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Visst finns det även naturvetenskapliga skapelser i vår värld och visst 
gäller även naturvetenskapliga lagar. T ex att den som hoppar från hög höjd 
faller, eller att mossa, stenar och kottar som ligger i våra skogar oftast är 
skapade av naturen. Däremot är det en social konstruktion var människan 
låtit mossa, stenar och kottar få vara kvar och var dessa blivit ersatta med 
asfalt. På så sätt kan även naturvetenskapliga fenomen som mossa, stenar 
och kottar betraktas som sociala konstruktioner.  

 
 Ett kvalitativt, kulturorienterat och fältnära metodval 
Att mitt avhandlingsarbete skulle bygga på en kvalitativ och fältnära metod 
har jag haft klart för mig ända sedan jag påbörjade min doktorand-
utbildning. Denna visshet ligger helt enkelt i linje med min personlighet och 
mina kunskapsintressen. Mitt intresse är mer orienterat mot frågeställningar 
som möjliggör ett sökande efter tänkbara infallsvinklingar och tolkningar än 
mot att besvara ett antal förutbestämda frågor med hjälp av kvantitativa 
metoder och statistik. I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet tog jag del av 
en hel del kvalitativ metodlära (Yin, 1989; Patton, 1990; Strauss och Corbin, 
1990; Glaser, 1992; Gummesson, 1991, 1993b; Alvesson och Sköldberg, 
1994). Under kursen ”Från ordning till kaos” (1997) väcktes mitt intresse för 
kulturorienterade synsätt, texter och metoder. Kulturorienterade forskare 
som bidragit till min kulturteoretiska referensram, begreppsapparat och 
metodkunskap är: Cuff och Paine (1979), Van Maanen (1988), Arnstberg 
(1992), Kunda (1992), Alvesson (1993), Ehn och Löfgren (1996), Johansson 
och Miegel (1996), Salzer (1994, 1995, 1996, 1998), Smircich (1983 och 
Wolcott (1990).  

Mycket återkommer i olika kulturvetenskapligt orienterade studier och 
dess kvalitativa metoder: Sådana studier grundas ofta i att forskaren har ett 
subjektivt synsätt; Det är framförallt människors föreställningar och 
praktiker som sätts i fokus, vare sig det är en socialantropolog, en etnolog, 
en antropolog, en sociolog eller en företagsekonom som gör en kultur-
orienterad studie. Kulturorienterade forskare ser sig själva som högst 
påverkande och involverade aktörer för vilka en kulturtolkande begrepps-
apparat och kulturorienterade teoribildningar är viktiga ramverk och 
ledstänger. Företagsekonomer som utfört kulturorienterade studier tycks 
primärt ha tagit inspiration från antropologiska metoder. Jag själv har funnit 
lika mycket, om inte mer, metodinspiration hos etnologerna Arnstberg 
(1992) och Ehn och Löfgren (1996). Den största skillnaden jag ser mellan 
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antropologer och etnologer är att de senare primärt studerar närbelägna 
kulturella sammanhang vilket kan betyda närbeläget i geografisk mening 
eller/och i kulturell mening. En forskare i etnologi kan t ex välja att studera 
forskares vardagsliv i den egna hemstaden. Medan en antropolog av tradition 
väljer att studera mer avlägsna kulturella sammanhang. Antropologen 
behärskar kanske inte ens det språk som människorna i den avlägsna 
studiemiljön talar. Min egen närhet, både kulturellt och geografiskt till mina 
utvalda empiriska fältmiljöer, Vingresor och SOL, har mer likhet med 
etnologernas val av närliggande studiemiljöer än med antropologernas 
fjärran miljöer. Men eftersom etnologerna påpekar att deras kvalitativa 
metoder är inspirerade av antropologisk forskningsmetod, kan man kanske 
se antropologin som metodkälla trots allt. Snarare än att diskutera i termer av 
antropologisk eller etnologisk metod har jag valt att benämna min metod för 
en kvalitativ, kulturorienterad och fältnära metod. 

I mitt avhandlingsarbete har jag strävat efter att arbeta utifrån 
Alvessons och Köpings (1993:20) och Rosens (1991) syn på att kvalitativ 
och kulturorienterad forskning går ut på att forskaren utifrån sin referensram 
försöker tolka, dvs. ge mening och innebörd åt ett utvalt studiefenomen. De 
ser inte att målet med forskningen är att nå en exakt överensstämmelse 
mellan empirisk verklighet och forskningsresultat. I stället menar de att 
ambition bör vara att ”forskaren utifrån sin erfarenhet, kunskap och fantasi 
söker belysa ett fenomen genom att ge förslag på vad detta kan betyda. 
Huruvida tolkningen är ”sann” eller inte är av sekundär betydelse så länge 
tolkningen ger nya och rimliga aspekter på studiefenomenet, samt att den har 
en poäng” (ibid.). 

 

Att studera i vardagen med kulturorienterade glasögon på 

I varje organisation, likväl som i andra sociala sammanhang, finns mängder 
av kulturellt betingade föreställningar och praktiker som vägleder männis-
kor i vardagen. Med tiden tenderar nämligen vardagliga tankar och handlin-
gar, att genom socialisering, institutionalisering och internalisering i varje 
sasammanhang (Berger och Luckmann, 1966), vilket betyder att de rotas i 
ett visst socialt sammanhang som vedertagna, tagna-för-givna och svår-
föränderliga föreställningar i människors hjärnor: Man skall hinna i tid till 
skolans inringning kl 08.00; Man arbetar 40 timmar i veckan; Man dricker 
inte vin till frukos; Hund och katt är husdjur etc. Människors inneboende 
föreställningar uttrycks i vardagens mellanmänskliga och kommunikativa 
samspel med andra människor med hjälp av handlingar, ord och artefakter; 
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kompisar emellan, föräldrar och barn emellan, kollegor emellan, lärare och 
elever emellan, eller lagkamrater emellan. 

Sådana kulturella mekanismer jag just talat om är redskap för att 
människan överhuvudtaget skall kunna leva och överleva.1 För om männis-
kan skulle möta varje dag helt fri från tagna-för-givna kunskaper och 
föreställningar, då skulle hon behöva ifrågasätta meningen i allt: Borsta 
tänder – hur gör man? Frysa ned kyckling – hur gör man, och vad är en 
kyckling? Vadå jobba, vad innebär det, hur gör man, och varför jobba 
förresten? Otaliga är vardagens föreställningar, praktiker, meningar och 
kunskaper som människan aldrig ifrågasätter eller reflekterar kring därför att 
de helt enkelt inte noteras. Men ändå är vardagens föreställningar, praktiker, 
meningar och kunskaper som regel bundna till en viss tidsera och till ett visst 
sammanhang. Det betyder att även om kulturellt betingade föreställningar 
sitter som ”klister” i människors hjärnor och som ”klister” i väggarna hos 
sociala grupper och institutioner, är de ständigt utsatta för kulturella 
processer som försöker omskapa det rådande. Ibland bryter förändringar 
igenom, men många gånger förmår de inte göra det.  

Ehn och Löfgren (1996) framhåller att i etnologiska studier är det 
forskarens uppgift att försöka uppfatta, tolka, synliggöra, belysa, ifråga-
sätta, vrida och vända på rådande kulturellt betingade tagna-för-givna 
föreställningar och dess uttryck kring en viss utvald röd tråd. Därefter är 
uppgiften att bygga en berättelse kring den röda tråden med hjälp av 
kulturteoretiska begreppsapparater. Men om föreställningar är inneboende i 
människors huvuden, vad kan då en kulturorienterad forskare studera? 
Föreställningar tar sig, som sagt olika uttryck i vardagens sociala samspel 
människor emellan och det är just uttryckta föreställningar som sättas i fokus 
för kulturorienterade studier. Salzer-Mörling (1998) noterar att människors 
inneboende meningar, vilka jag ser som en slags föreställ-ningar, uttrycks i 
symboliska former som artefakter, ord och handlingar. Salzer (1994) satte 
själv meningar (meanings) och meningsskapande processer i fokus för sin 
studie om identitet på IKEA. Garsten (1994) studerade kulturella processer 
på APPLE, medan Ekman (1999) fokuserade på föreställningar såsom de 
uttrycks i normer och småprat i sin avhandling om polisarbete. Porsander 
(2000) orienterade sig mot handlingar och handlingsnät i sin avhandling om 
hur Stockholm blev kulturhuvudstad. Stenström (2000) var inriktad på 
                                                        
1 För de som vill veta mer om hur dessa kunskapsinhämtande och kunskapsspridande processer 
går till hänvisas till Weick (1979, 1995) som diskuterar i termer av sensemaking 
(meningsskapande), och Berger och Luckmann (1966)  som diskuterar i termer av hur 
socialisering leder till institutionaliserade och därmed tagna-för-givna föreställningar och 
kunskaper. 
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föreställningar såsom de uttrycks i ord, medan hon tydligt framhöll att hon 
inte intresserat sig för handlingar i sin avhandling om konst och företag. 
Alvesson och Köping (1994) valde att studera och tolka sitt 
reklambyråmaterial utifrån tre nivåer, den diskursiva nivån (”prat”), 
föreställningsnivån, samt handlingsnivån och förhållande-nivån.  

I denna avhandling fokuseras på föreställningar om produktutveckling i 
tjänsteintensiva företag såsom de uttrycks i ord och handling av männi-skor 
i fältmiljöerna, samt i texter om produktutveckling. Någon studie där 
produktutvecklingsarbete har tolkats med hjälp av en kulturorienterad ansats 
har jag inte funnit och därför har jag sökt inspiration och vägledning hos 
forskare som med kulturorienterade ögon fokuserat på andra 
organiseringsföreteelser (Kunda, 1992; Alvesson och Köping, 1993; 
Leidner, 1993; Garsten, 1994; Salzer, 1994, 1995, 1998; Lindqvist, 1999; 
Ekman, 1999).  

Som en följd av ett subjektivt synsätt och kulturorienterade teoretiska 
utgångspunkter, ser jag produktutveckling som en kulturell och mellan-
mänsklig skapelseprocess där människor i vardagen i stor utsträckning 
utvecklar produkter utifrån rådande och väletablerade föreställningar om hur 
arbetet bör bedrivas. Väletablerade föreställningar är i sin tur ett resultat av 
ett meningsskapande (Weick, 1995) och ett kulturskapande (Salzer-Mörling, 
1998) som kanske länge pågått och som dagligen pågår i ett visst 
organisationssammanhang. Processerna är mänskliga processer där 
människor internt i företagen genom årens lopp ständigt har konstruerat, 
förhandlat, och eventuellt rekonstruerat föreställningar kring produkt-
utveckling: Vad är produktutveckling och vad är tjänsteutveckling? Vad och 
hur skall man göra? Vem skall bestämma? Vem skall jobba med 
produktutveckling? Hur organiseras arbetet bäst? I vardagens pågående 
organisering, t ex på Vingresor eller på SOL, kommer människors 
föreställningar till uttryck i rutiner, normer, artefakter, ord, handlingar och 
praktiker av olika de slag. Och på så sätt blir dagens föreställningar och 
praktiker ett resultat av gårdagens kulturskapande processer, på samma sätt 
som dagens föreställningar och praktiker är embryon till morgondagens. Det 
är sådana föreställningar och praktiker rörande produktutveckling jag försökt 
förstå, belysa, tolka och  reflektera kring i denna avhandling. 
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Förförståelse och distansering   

Enligt traditionellt positivistisk sinnad forskning, dit merparten av företags-
ekonomisk forskning kan sorteras, skall en forskare helst med osynlig hand 
fullfölja sitt uppdrag. Statistiska metoder och objektivitet ses som garanter 
för att nå tillförlitliga resultat. Vem som än önskar följa i en viss forskares 
fotspår, t ex för att granska, verifiera eller falsifiera ett visst forsknings-
resultat, skall kunna göra så. Det innebär att det är väsentligt att en positivi-
stiskt sinnad forskare snitslar sin bana väl och detta sker genom att tillväga-
gångssättet beskrivs steg för steg. För en subjektivt sinnad forskare är det 
lika viktigt att snitsla banan, men av andra skäl. Skälen är att säkra trovär-
dighet och akademisk legitimitet och av samma anledning är det viktigt att 
knyta an till andras forskningsresultat (Arnstberg, 1992; Ehn och Löfgren 
1996). 

Enligt vissa vetenskapliga synsätt och metoder, t ex positivistiska 
sådana, men även enligt grundad teori (Strauss och Corbin, 1990; Glaser, 
1992) ses det som en nackdel om forskaren skaffat sig alltför stor för-
förståelse för studiefenomenet, eftersom förförståelse tenderar påverka 
seendet på ett skevt sätt. Därför rekommenderas att i största möjliga mån 
möta sina studieobjekt som ett vitt, oskrivet ark. Jag tror inte att det 
oskrivna-ark-idealet är möjligt att uppnå då vi alla bär med oss olika former 
av förförståelse. Viss förförståelse kan medvetandegöras, medan annan 
förförståelse är så djupt inneboende att en forskare inte ens är medveten om 
att den finns där. Den är med andra ord tagen-för-given och därmed svår att 
artikulera och reflektera kring. Jag ser inte det oskrivna-ark-idealet som 
eftersträvandsvärt därför att jag tror att det är ett ideal som leder till att 
onödigt många forskare studera likartade frågor på likartade sätt som andra 
redan har gjort medan andra väsentliga forskningsfrågor riskerar att förbli 
orörda.  

Jag ser forskaren själv som det viktigaste redskapet i en forsknings-
process (Patton 1990; Gummesson 1991; Ehn och Löfgren 1996). Med ett 
sådant synsätt blir det väsentligt att även dra nytta av kunskaper som 
erhållits utanför det officiella forskningsprojektets ramar i tid och rum. För 
varför eliminera potentiellt forskningsstoff bara för att det erhållits före en 
officiell startpunkt i ett visst projekt, eller bara för att det inte erhållits inom 
gränserna för en definierad fältmiljö? För forskare som tillämpar etnologisk 
metod är det en självklarhet att forskarens intressen, personlighet och bagage 
kan utgöra väsentligt stoff i ett forskningsarbete. En undersökning i 
etnologisk anda kan t ex mycket väl utgå från forskarens eget privatliv, 
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barndom, yrkesarbete eller personliga engagemang. Men ”Att inse detta är 
inte detsamma som att uppge kraven på vetenskaplig legitimitet, tvärtom.”, 
hävdar Ehn och Löfgren (1996:90). Enligt etnologisk metodlära kan alla 
sorters erfarenheter, intryck och upplevelser ge uppslag och användas i 
forskningssammanhang. ”Tidningar, TV-program, flane-rande på stan, en 
biltur, vad folk pratar om på caféer, reklam, romaner eller en resa. När som 
helst kan de goda idéerna dyka upp. Inte minst i teoretiska studier och i 
läsning av annan forskning, i seminariediskussioner och på vetenskapliga 
konferenser” (ibid, sid 108). Den metodologiska ledstång en etnologisk 
forskare tar hjälp av i sådana vardagliga sammanhang är den etnologiska 
blicken, dvs det kulturella perspektiv som anläggs på mänskliga företeelser i 
vardagen (ibid, sid 109). Författarna betonar emellertid vikten av att det 
valda forskningsområdet måste kunna väcka intresse och relevans ur ett brett 
forsknings- och samhällsperspektiv. Etnologernas metodologiska synsätt har 
utifrån ovan nämnda utgångspunkter varit viktiga ledstjärnor i min 
forskningsprocess. 

I kapitel 1 redogjordes för att min egen yrkesmässiga bakgrund bidragit 
till att jag haft stor förförståelse för studiemiljöer och för det valda 
forskningsområdet. Nätet av samröre med forskningsområdet och forsk-
ningsfrågor började vävas många år före det att jag blev antagen som 
doktorand. Min avhandling är därmed sprungen ur problemområden jag själv 
erfarit i vardagens arbetsliv, snarare än att jag vid ett visst projekt-
startstillfälle började söka efter tänkbara forskningsfrågor. Efterhand har jag 
emellertid funnit att även andra forskare efterlyser mer forskning inom det 
forskningsområde jag hade valt ut (Gummesson, 1993a; Wind och Mahajan, 
1997; Sundbo, 1998; Edvardsson m fl, 2000). Men utan min för-förståelse 
tror jag inte att jag hade kommit på tanken att definiera mitt 
forskningsområde, mina forskningsfrågor, eller att söka till doktorand-
utbildningen. Utifrån etnologernas metoddiskussion ser jag det som en 
styrka i mitt forskningsarbete att jag burit ett förförståelsebagage med mig. 
Även företagsekonomen Ekman (1999) som studerat polisyrket, ett yrke han 
själv tidigare hade verkat i, delar ett sådant synsätt. Men samtidigt kan 
förförståelsefenomenet spela stora spratt och Ehn och Löfgren (1996) 
betonar därför att det är viktigt för varje forskare att försöka medvetande-
göra hur förförståelse, intressen, värderingar och personlighet kan påverka 
en undersökning. 

Ehn och Löfgren framhåller distansering som ett metodologiskt red-
skap för att lindra problematiken och de menar att det finns två orsaker till 
att använda sig av distansering: Den ena är att forskaren behöver nå distans 
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till intryck och upplevelser som skapats med hjälp av förförståelse, närhet 
och empati, så att dessa kan användas som material för kvalifi-cerade och 
analytiska beskrivningar. Den andra är att forskaren måste försöka uppnå en 
distans, ett så kallat meningsbrytande seende, till sådant som tas för givet av 
människor i fältmiljön och kanske även av forskaren själv. Alvesson och 
Köping (1993) noterar också att det kan vara en fördel att studera 
vardagslivet i en miljö man själv är deltagare i eftersom man relativt lätt kan 
förstå hur och varför människor beter sig på ett visst sätt. Samtidigt 
framhåller de att varje forskare som väljer en sådan metod måste vara 
medveten om risken med att ta alltför mycket för givet, och därför 
förespråkar även dessa författare distansering som ett redskap.   

Jag har försökt värja mig mot förförståelseproblematiken genom att 
arbeta med distansering. Det betyder att jag under avhandlingsarbetet har 
pendlat mellan två roller: Under vissa perioder och tillfällen har närvaron 
både psykiskt och fysiskt varit stor på fältet. Under andra perioder och 
tillfällen har tolknings, analys och redigeringsarbete bedrivits vid skriv-
bordet. Här har det handlat om att frottera, konfrontera, analysera och tolka 
fältmaterialet med stöd av andra forskares begrepp, teorier och texter. Syftet 
har varit att under skrivbordsarbetet nå en motvikt till förförståelse och till 
intryck, erfarenheter och tolkningar från fältet. Beslutet att inte göra mina 
fältstudier på SAS är ett annat medel jag valt för att värja mig mot risken av 
alltför stora skygglappar. Dessutom har jag under forsknings-processens 
gång sett det som väsentligt att inte styvnackat hålla kvar vid de teoretiska, 
vetenskapliga och föreställningsmässiga utgångspunkter som fanns i mitt 
tidiga bagage. Vilket har resulterat i att jag valt att bredda mina teoretiska 
infallsvinklar, utgångspunkter, och tolkningsramar utifrån nya teoretiska 
impulser och insikter som erhållits. Detta förfarande ser jag också som ett 
viktigt distanseringsredskap. 

 

Teorianknytning: En abduktiv och interdisciplinär ansats 
Mer tvärorienterad forskning är något som efterlyses i skilda sammanhang, 
bland annat av sociologiprofessorn Rickard Swedberg vid ett seminarium på 
ESBRI den 7/12-00. Stein (1993:29-30) menar i sin interdisciplinärt 
orienterade avhandling om strategier att de vetenskapliga kunskapsfacken 
blivit allt smalare och allt djupare. Något som resulterat i att om man önskar 
fånga sociala fenomen utifrån en mer holistisk strävan måste man använda 
kunskap från flera (del)discipliner, påpekar Stein vidare. Som person är jag 
mer intresserad av att öka insikten om sociala fenomen ur mer holistiska 
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synvinklar, än av att försöka förstå sociala fenomen ur en smal infallsvinkel 
på ett djupt sätt. Min avhandling bär därför interdisciplinära förtecken, 
vilket betyder att jag inte enbart valt texter som återfinns under sökorden 
produktutveckling och tjänsteutveckling. Sådana texter har jag istället 
kompletterat med texter om värdeskapande, kultur, organisering, service 
management, kvalitetsstyrning, processtyrning, marknadsföring, kunskap 
och lärande, entreprenörskap och innoverande. En risk med mitt 
angreppssätt är att avhandlingen kan te sig bredare, ytligare och yvigare än 
avhandlingar som behandlar ett forskningsområde på ett smalare och djupare 
sätt. Ändå har jag valt att offra smalheten och djupheten för bredden och för 
det inter-disciplinära. Dels därför att det intresserar mig mer, dels därför att 
jag hoppas att ett sådant tillvägagångssätt även skall intressera andra.  

Alvesson och Sköldberg (1994) diskuterar kulturstudier och betonar 
risken med att induktiv etnografi kan bli alltför datafixerad och att teorins 
betydelse kan komma att underordnas. Jag ser inte denna risk som över-
hängande i min studie. För det första ser jag inte min studie som en renodlad 
etnografi, även om den är inspirerad av etnografiska texter. Dessutom har 
det varit viktigt för mig att, i enlighet med etnologernas metodlära, 
distansera mig från det empiriska materialet genom att konfron-tera det med 
befintlig teoribildning. Att ha goda teorikunskaper och att hantera en väl 
utvecklad begreppsapparat är nämligen en förutsättning och ett väsentligt 
stöd för den kulturellt orienterade forskaren, framhåller Ehn och Löfgren 
(1996), en devis jag ser som viktig och som jag försökt efterfölja. Teorier 
och begreppsbildningar ses i den etnologiska metodläran som ledstänger 
som hjälper forskaren att på ett distanserat sätt förstå och tolka sociala och 
kulturella processer, uttryck och mönster som är så institutionaliserade i en 
viss social vardagsmiljö att de tas för givna av medlemmarna. För mig har 
växelverkan mellan teori och empiri varit värdefull och de båda spåren har 
korsbefruktat varandra. Teoretiska impulser har väckt frågor och undringar 
som jag direkt kunnat diskutera med människor på fältet. Samtidigt har jag 
kunnat söka förståelse och belysning på funderingar och undringar som 
uppstått på fältet genom att parallellt söka efter tänkbara infallsvinklar från 
teorin. Jag uppfattar därmed min ansats som abduktiv snarare än induktiv 
(Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

Min teoretiska resa 

Redan innan min doktorandutbildning påbörjades botaniserade jag efter 
texter om produktutveckling och tjänsteutveckling. Orsaken var att jag i 
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arbetsrollen som kvalitetsstöd på SAS sökte impulser och kunskap om de 
ämnena. Texterna jag fann under sökorden produktutveckling och tjänste-
utveckling skildrade alla en sekventiell, om än i vissa faser överlappande och 
samtida idealprocess. I dessa rationella, formaliserade och aktivitets-
orienterade modeller betonades det som väsentligt att en målbild analyseras 
fram och fastställs i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Texter som 
bidrog till min tidiga teoretiska referensram kring produkt- och 
tjänsteutveckling är: Womack m fl (1990), Gummesson (1993a), Norling 
(1993), Gevirtz (1994), O´Connor (1994), Jönsson (1995), Adler m fl 
(1996), Gustafsson (1996), Edvardsson (1996). 

 Vid den här tiden skapas även min teoretiska referensram i kvalitet och 
Total Quality Management (TQM). I TQM ses det som väsenligt att 
kvalitetsorientera företeelsen produktutveckling, eftersom det anses att 
produktkvalitet grundläggs redan i utvecklingsstadiet. Jag deltog i kvalitets-
kurser både på Tekniska Högskolan i Stockholm och på doktorandnivån i 
företagsekonomi på Stockholms universitet och jag tog jag del av kvalitets- 
och TQM-orienterad litteratur av diverse slag: SIQs och EFQMs årligt 
utkommande riktlinjer för deras respektive kvalitetsutmärkelse, Sandholm 
(1988), Gummesson (1993a), Shiba (1993), Juran (1994), Jernberg (1995), 
Price (1995). Processtyrning, eller process management, är en viktig 
delaspekt i ett TQM-tänkande. I texter om processtyrning framställs 
företeelsen som ett nödvändigt medel för att kunna styra produkt-
utvecklingsprocessen på ett fullvärdigt sätt (Harrington, 1991; Rummler och 
Brache, 1995; Adler m fl, 1996). Genomgående betonas vikten av en snabb 
och effektiv produktutvecklingsprocess. Enligt teoribildningarna är det 
viktigt med: Tydliga målsättningar, väldefinierade arbetsprocesser, god 
planering, och rigid styrning mot de tydliga mål som tidigt hade satts upp för 
processen och för arbetet. Det framsälls också som väsentligt att definiera 
vilka aktiviteter som kan bedrivas simultant.  

Utifrån de teoretiska referensramar jag bar på i mitten av nittiotalet 
syntes glappet mellan teori och vardagens utvecklingsarbete stort. På ena 
sidan glappet fanns de rationella teorierna och på andra sidan fanns personal 
som uppfattade vardagens utvecklingsarbete som stökigt och struligt, 
komplext och konfliktfyllt. Vardagens arbete rullade inte fram på något som 
kunde liknas vid de akademiska texternas välsmorda räls fram till 
slutstationen, en lyckad produktlansering. Ändå hade man i flera år försökt 
följa en rigid och formaliserad struktur för produktutvecklings-arbetet på 
SAS. Jag såg glappet mellan teori och verklighet som ett problem och 
frågade mig hur man bättre skulle kunna nå upp till teoriernas och 
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modellernas välsmorda idealbilder. Att ifrågasätta teoriernas och 
modellernas rimlighet hade jag ingen tanke på.  

Idag har jag funnit organisationsteoretiska texter där forskare under 
flera decennier ifrågasatt traditionella, rationella och maskinorienterade 
antaganden och ideal om organisering (Knights och McCabe, 1997), 
samtidigt som jag funnit att andra metaforer för organiserande också har 
presenterats (Morgan, 1986). Jag har också funnit texter där tvivel fram-förts 
om det verkligen är rimligt och lämpligt att med järnhand försöka styra och 
kontrollera ovissa och framtidsorienterade företeelser, såsom förändring och 
produktutveckling, mot mål som specificerats i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen (Burns och Stalker, 1961; Normann, 1975; Lindell, 
1988). Däremot har jag varken under mitt yrkesliv eller under mina 
fältstudier noterat tecken på att sådana teoretiska tankar nått genomslag hos 
ledare, övrig personal eller hos stora globala konsultbyråer. Varför?2   

Idag har flera år passerat sedan doktorandutbildningen påbörjades. 
Frågor, reflektioner och kunskaper har samlats under två längre fältarbeten, 
samtidigt som litteraturområde vidgats och kommit att inkludera fler 
infallsvinklar och tolkningsramar till företeelsen produktutveckling i 
tjänsteintensiva företag. Mitt intresse har under avhandlingsarbetets gång 
dragits mot kognitiva och mellanmänskliga mönster, processer och uttryck 
som återfinns under akademiska rubriker som meningsskapande, kultur-
skapande, kunskapsskapande och entreprenörskap. Mina tidiga teoretiska 
utgångspunkter ser jag som alltför ensidigt inriktade mot att rationella och 
strukturella modeller kan användas som allmängiltiga recept på hur 
vardagens produktutvecklingsarbete ”bör” bedrivas. Men den tidiga bar-
lasten vill jag ändå inte kasta överbord och än idag anser jag att det finns 
mycket gott i de ”gamla” referensramarna. Tidiga idealmodeller och 
utgångspunkter finns därför kvar i mina tankar där de fungerar som gödning 
till mer nyförvärvade tolkningar, infallsvinklar och insikter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Jag går inte in på tänkbara förklaringar till hur glappen kunnat uppstå men jag rekommenderar 
intresserade läsare till Furustens (1996) bok om hur populär managementkultur sprids. 
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Om fallstudierna 
Mina två fallstudier på Vingresor och Scandinavia Online (SOL) är metod-
mässigt inspirerade av kulturvetarnas kvalitativa fältarbetsmetoder. 
Arnstberg (1992) skriver att antropologer som bedriver fältarbete bland 
stamfolk kanske gör det under ett par års tid. För etnologer som studerar 
någon aspekt av hemmasamhället är tumregeln ett par tre månaders fält-
arbete i form av deltagande observation och djupgående intervjuer, fortsätter 
Arnstberg. Företagsekonomerna Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar att 
ett års vistelse i en utvald kultur ofta anförts som riktlinje för 
kulturorienterade och etnografiska studier, en tid som väsentligt kan skäras 
ned om studieföremålet är en del av den egna kulturen där forskaren redan 
har en god kunskap om den allmänna studiekontexten.  

Kulturforskare brukar kalla studiemiljön för fältmiljö och det en 
forskare gör på fältet är att bedriva fältarbete. I vardagens fältarbete använde 
jag det redskap som etnologerna benämner ”den etnologiska blicken”, ett 
perspektiv och ett förfaringssätt där forskaren med hjälp av teorier och 
teoretiska begreppsapparater, ständigt försöker tolka och förstå det som för 
människorna på fältet är invant, närliggande och taget-för-givet när det 
gäller studieföreteelsen ifråga (Ehn och Löfgren, 1996; Lindqvist, 1999). 
Deltagande observation, vardagliga samtal, jämte djupgående intervjuer var 
också viktiga redskap för att lära mer om fältmiljöerna. Tanken i 
kulturorienterad, kvalitativ och fältnära forskning är att forskaren försöker 
leva sig in i andra människors tillvaro med syfte att försöka förstå deras 
inneboende föreställningar samt hur dessa kan ta sig uttryck (Ehn och 
Löfgren, 1996).  

Jag själv gjorde två kvalitativa fallstudier i kulturorienterad och fältnära 
anda. Den första studien gjordes på reseföretaget Vingresor, där jag under 
våren 1998 var med i vardagens produktutvecklingsarbete under närmare 
fyra månader. Den andra studien gjordes på internetföretaget SOL där jag 
under våren 1999 tillbringade närmare tre månader. Tidigt samma höst 
följdes vårens studie upp med ytterligare ett par veckors närvaro på SOL. 
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Om fältarbetet på Vingresor 

År 1983 sökte jag jobb i Vingresors utlandsorganisation. Brevledes blev jag 
kallad till en intervjudag på huvudkontoret. Efter en lång och intensiv 
intervjudag fick jag några veckor senare besked om att jag hade fått jobb.  
En veckas introduktionskurs på Cypern följde och under den veckan blev jag 
och mina nyblivna kollegor rejält orange i våra själar.  

Femton år senare, närmare bestämt i februari 1998, klev jag återigen in 
genom entrédörren till Vingresors huvudkontor på Sveavägen. Syftet med 
min entré var den här gången att påbörja min fältstudie på Vingresor. Vid en 
första anblick tycktes mycket ha förblivit oförändrat på huvud-kontoret 
sedan 1983: Ett orange sken vilade fortfarande över lokalerna; ett sken som 
tog sig uttryck i en varmt gul-orange färgsättning, och att Vingresors 
reklamplanscher även användes som interna väggprydnader. Många namn 
och personer inte minst i de högre organisationsskikten fanns kvar inom 
företaget. En av de som intervjuade mig i början av åttiotalet var vid tiden 
för min fältstudie personalansvarig för Vingresors moderkoncern (SLG). En 
av de andra som intervjuade mig var medlem av ledningsgruppen och år 
2001 skulle han komma att bli SLGs koncernchef. Även receptionisten 
kände jag igen och hon kände igen mig.  

Jag knackade på dörren och klev in till det mötesrum där produkt-
avdelningens personal höll sitt veckomöte. I rummet var femton till tjugo 
medarbetare från marknads- och produktavdelningen samlade, de flesta 
mellan trettio och fyrtio år och flera kände jag igen som tidigare kollegor 
från utlandsorganisationen och på många sätt kändes det som om tiden hade 
stått stilla under femton år. Under våren för mitt fältarbete, dvs under 1998, 
skulle jag däremot komma att inse att Vingresor hade genomgått och 
överlevt många radikala förändringar under årens lopp.  

-Så bra, här kommer Karin som jag just berättade om, sade produkt-
avdelningens chef. Chefen ifråga var en tidigare SAS-kollega till mig och 
det var hon som har givit mig möjlighet att utföra ett fältarbete om produkt-
utveckling på Vingresor. Hon fortsatte: - Karin är doktorand i företags-
ekonomi och hon studerar produktutveckling i tjänsteföretag. Jag har givit 
henne möjlighet att under några månader följa vårt produkt-
utvecklingsarbete i vardagen, vilket betyder att hon kommer att vara med oss 
mer eller mindre dagligen som en fluga på väggen. Kan du inte berätta lite 
om ditt forskningsprojekt? Jag berättade och vi stämde av hur jag hade tänkt 
gå till väga i min vardagslivsorienterade studie. Jag fick veta att jag fritt 
kunde vara med på allt som skedde i vardagen och att jag fritt kunde 
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intervjua och samtala med människor, utifrån deras egna bedömningar om 
tillgänglig tid. Personalen ställde frågor och verkade intresserade, utom 
någon som tycktes mer avvaktande. Jag frågade en av dessa personer vid ett 
senare tillfälle om så var fallet: - Ja, och det berodde på att vi inte hade fått 
höra i förväg om ditt forskningsprojekt. Helt plötsligt stod du bara där. Jag 
har idag ingenting emot att du varit här hos oss, snarare är det bra för jag ser 
dina frågeställningar som intressanta.  

Accessproblematiken kan visa sig bli ett omen för forskare som vill 
utföra verksamhetsnära och kvalitativa studier (Gummesson, 1991, 1993b). 
Jag själv hade, innan det att jag fick access till Vingresor, försökt få 
möjlighet att göra en kvalitativ studie på reseföretaget American Express/ 
Nyman och Schultz. Efter många kontakter och samtal tog jag tillsist 
företagets ”Nej” som slutgiltigt. Deras motivering var att de såg produkt-
utvecklingsprocessen som företagets hjärta och som ett de därför inte ville 
offentliggöra den.  

På Vingresor fick jag på ett relativt enkelt sätt möjlighet att utföra ett 
fältarbete under några månaders tid. En av förklaringarna till detta var att 
chefen för produktavdelningen var en tidigare SAS-kollega till mig och att 
mina forskningsfrågor intresserade henne. Hon hade nämligen själv just 
initierat ett projekt med syfte att förbättra produktutvecklingsprocessen och 
hon studerade vid samma tid på en mastersutbildning på Handelshögskolan, 
vilket gjorde att hon hade ett stort intresse för forskning och ny kunskap. Vi 
möttes i ett privat sammanhang och kom att diskutera mitt avhandlingsarbete 
när hon frågade om jag inte kunde tänka mig att göra ett fältarbete på 
Vingresor. – Ja, varför inte tänkte när jag såg att Vingresor kunde vara 
mycket relevant för mitt syfte: Vingresor var en av Skandinaviens största 
charterarrangörer; Det var ett företag som verkade i en tjänsteintensiv 
tillväxtbransch; Man arbetade med att utveckla komplexa, tjänsteintensiva 
erbjudanden för sina kunder och av produktavdelningens chef fick jag veta 
att man hade valt att centralisera produktutvecklingsarbetet, dessutom hade 
jag själv hade arbetat i Vingresors utlandsorganisation under ett par års tid, 
närmare tjugo år dessförinnan. Jag nappade snabbt på erbjudandet om att 
göra en fallstudie hos Vingresor. Men kunde man göra ett kvalitativt 
fältarbete i en miljö där man själv varit anställd? Utifrån etnologernas 
metodlära kom jag fram till att detta var möjligt, under förutsättning att jag 
på ett medvetet sätt arbetade med att försöka distansera mig från tagna-för-
givna föreställningar och skygglappar. 

Under våren 1998 tillbringade jag i stort sett varje arbetsdag under 
närmare fyra månaders tid på Vingresors huvudkontor på Sveavägen i 
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Stockholm. Min hemvist var ett skrivbord i den korridor där produkt-
avdelningens personal hade sina kontorsrum på rad. Där satt jag emellanåt 
och bedrev deltagande observation, vilket kunde innebära at jag kände av 
stämningen i korridoren, diskret lyssnade på människors allmänna 
vardagssamtal i korridoren, samtalade med någon eller gick igenom 
anteckningar från något möte jag just hade deltagit på och vid behov kunde 
jag direkt kontakta involverade personer för att stämma av eventuella 
oklarheter. På Vingresor hade jag fri tillgänglighet att delta på alla 
produktrelaterade möten som deltagande observatör. Mängder av informella 
samtal och möten i olika vardagssammanhang och i olika grupp-
konstellationer deltog jag också i; allt från gemensamma luncher eller fika-
pausar till informella och oplanerade samtal i korridoren. När den 
skandinaviska ledningsgruppen hade sina regelbundna möten var jag 
däremot inte välkommen, ett beslut som jag har full respekt för.  

Förutom vardagliga deltagande observationer och vardagsnärvarande 
(Ehn och Löfgren, 1996) genomfördes inplanerade intervjuer à en till två 
timmar med tjugoen medarbetare. Under intervjuerna hade jag ett par sidor 
med frågeområden och frågor uppskrivna som ledstjärnor, men varje samtal 
flöt på utifrån den aktuella intervjuns unika förutsättningar. Intervjuerna 
bandades, om den andra parten inte hade något emot detta, vilket ingen hade. 
Vid vissa tillfällen stängde jag på eget eller på den andra partens initiativ 
under samtalens gång av bandspelaren. De jag intervjuade arbetade alla på 
något sätt med produktutvecklingsarbete, även om långt ifrån alla arbetade 
på produktavdelningen eller bar titeln produktchef eller produktutvecklare. 
Jag samtalade med säljare, supportpersonal, produkt-medarbetare, 
marknadsförare, projektledare, inköpare, kundservicemedarbetare, samt 
chefer i olika hierarkiska nivåer.  

Drygt en vecka tillbringade jag i frontlinjen från morgon till kväll där 
jag i två av Vingresors butiker fick lära mig mer om hur dessa aktörer 
involveras i vardagens produktutvecklingsarbete och vilka föreställningar de 
hade kring produkter och produktutveckling. Massor av interna dokument 
tog jag också del av; mötesprotokoll, projektdokument, interntidningar, 
marknadsundersökningar och många intressanta artiklar om 
charterbranschen och Vingresor fann jag i fack- och specialpress. Dagligen 
skrev jag fältanteckningar där jag sida upp och sida ner redogjorde för 
föreställningar såsom de uttryckts i ord och handlingar, tillsammans med 
egna reflektioner, tolkningar och funderingar. 
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Om fältarbetet på SOL 

Efter avslutat fältarbete på Vingresor ville jag byta bransch för att få nya 
infallsvinklar på mitt forskningsområde. Jag var nyfiken på hur den ”nya 
ekonomins” dynamiska, unga men redan mytomspunna företag gick till väga 
när de utvecklade tjänster och produkter. Internet kändes nytt och orört. 
Utvecklas kunderbjudanden i sådana unga sammanhang på ett liknande sätt, 
utifrån likande föreställningar, och med hjälp av samma begrepp som på 
Vingresor - ett företag med en 50-årig historia i bagaget? Skulle jag finna 
”nya” aspekter på mina forskningsfrågor eller skulle jag komma att fördjupa 
sådana aspekter jag hade funnit och tolkningar jag gjort på Vingresor. Jag 
såg en utmaning i att följa ett ungt internetföretags utveckling av 
värdeskapande kunderbjudanden med hjälp av den etnolo-giska blicken men 
jag hade ingen anknytning till något sådant ”skönt och grönt” företag.  

Initialt försökte jag få access till att utföra en studie på Icon Medialab. 
Efter många turer, möten och brev fram och tillbaka gav jag upp. SOL kom 
jag i kontakt med av en slump när jag av någon anledning funderade över 
vem som låg bakom den välkända internetsajten www.passagen.se. Via 
telefonkatalogen fann jag att företaget hette Scandinavia Online. Efter flera 
kontakter, en presentation av mitt projekt för ledningsgruppen, och efter 
accept från ledningsgruppen fick jag löfte om att få göra ett fältarbete i 
vardagen under några månaders tid. Jag började direkt, i april 1999, och i 
SOLs lokaler på Kungsgatan 28 kom jag därefter att tillbringa i stort sett 
varje arbetsdag under närmare tre månader under våren och försommaren 
1999. Samma höst följde jag upp vårens vistelse med ytterligare närmare två 
veckors ”vardagsnärvaro”. Min ”fasta” arbetsplats blev vid en av fyra 
arbetshörnor i en bland flera arbetsmoduler mitt bland Portalteamet - det 
team där alla på ett eller annat sätt arbetade med att utveckla Passagen och 
sökmotorn Evreka.  

Under fältarbetet hade jag fri tillgänglighet till att som deltagande 
observatör vara med på alla möten och sammanträffanden rörande utveck-
ling av företagets produkter och tjänster, förutsatt att mötet inte skulle hållas 
med någon extern kund eller partner som uttryckligen inte ville att jag skulle 
vara med. Vid två tillfällen hände det att partners inte ville ha mig med på 
möten. Jag arbetade på samma sätt som på Vingresor vilket innebar att; 
deltaga på möten av olika de slag, deltaga i vardagliga och sociala 
sammanhang som vid luncher, småprat vid arbetsplatsen, vid kopiatorn och i 
korridoren, samt att deltaga vid sociala samlingar av skilda slag. Jag tog del 
av allt tänkbart skriftligt material som kom via e-post, eller som jag fick mig 
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tilldelat, t ex marknadsanalyser, processbeskrivningar, externa nyhetsbrev, 
pressutskick, branschpress, mötesprotokoll och tidigare e-post i olika 
ärenden. Jag var uppkopplad på personalens e-maillista vilket betydde att jag 
fick samma interna e-mails om medarbetarna under tiden för fältarbetet. 
Ständigt fylldes mina fältanteckningsböcker med noteringar, observationer, 
funderingar och reflektioner.  

Jag satt i enskilda, ”förbokade” djupintervjuer med tjugoen av 
företagets närmare sextio anställda. Varje intervju varade mellan en och tre 
timmar och precis som på Vingresor hade jag ett par sidor med frågor och 
frågeområden med mig, men även här flöt samtalen fritt runt den röda 
tråden, produktutveckling. I dessa intervjuer samtalades med personal från i 
stort sett samtliga yrkeskategorier och grupptillhörigheter. Den gemen-
samma nämnaren var att de alla hade beröring med vardagens produkt-
utvecklingsarbete på ett eller annat sätt.  

 

SAS - ytterligare en empirisk källa  

Som jag berättat om i kapitel 1 hade jag med mig en stor portion direkt-
upplevd förförståelse för studieområdet i mitt bagage redan när 
avhandlingsarbetet påbörjades. Vid vissa tillfällen har jag i avhandlingen 
valt att komplettera mitt empiriska material med egenupplevda erfarenheter 
och tolkningar även från SAS.  

Som jag tidigare redogjort för har jag doktorandutbildningens första tre 
år erhållit finansiellt stöd från SAS. SAS har inte på något sätt lagt sig i 
inriktningen på mitt avhandlingsprojekt men däremot blev jag ombedd att på 
deltid under närmare ett års tid, under 1999-2000, delta i ett SAS projekt. Jag 
ser projektet som nära relaterade till mitt eget forsknings-område och 
därmed har jag sett de insikter jag erhöll via projektet som en empirisk källa 
till avhandlingen. Projektet gick ut på att utarbeta mål och strategier för hur 
SAS skulle kunna arbeta med företeelsen ”Customer Relations” i framtiden. 
Det fanns vid tiden för projektet, och det finns än idag, en funktion på SAS 
som heter just Customer Relation och bland funktionens största och 
viktigaste uppgifter är att hantera reklamationer, klagomål och synpunkter 
som framförs av resenärer och kunder. Jag ser Customer Relations som en 
potentiellt värdeskapande aspekt för kunder, och därmed ser jag den som ett 
väsentligt föremål för ett värdeskapande utvecklingsarbete.  

En av de uppgifter jag utförde i projektet var att under våren år 2000 
planera och genomföra en undersökning om hur företagets mest frekventa 
resenärer upplevde sina erfarenheter av vardagens interaktioner med SAS 
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Customer Relationsavdelning. Jag fick en lista på tjugofyra av SAS mest 
frekventa resenärer som alla under månaderna dessförinnan hade kontaktat 
Customer Relations i något ärende: Jag ringde upp resenärerna, presen-
terade mig som SAS anställd men tillika som doktorand i företagsekonomi, 
och jag frågade om de kunde ta sig tid till att svara på tre öppna och vida 
frågor. De tre frågorna löd:  
1. Vad var det som gjorde att ni kontaktade Customer Relations?  

2. Hur upplever Ni att interaktionerna med SAS i ert ärende har fungerat 
och hur har ni uppfattat och upplevt dem - här tänker jag både mänskligt-, 
procedur- och processmässigt sett?  

3. Har ni några idéer och synpunkter som SAS bör beakta för att på ett 
skickligt sätt förmå hantera kundrelationsfrågor framöver?  

 
Syftet med de öppna frågorna var att lämna fritt utrymme för rese-

närernas egna berättelser utan att styra in berättelserna mot väldefinierade 
frågefack. De tjugofyra resenärerna tog sig välvilligt tid att samtala och 
samtalen varade i genomsnitt runt tjugo minuter. I avhandlingen refererar jag 
i något fall till dessa resenärers uttryckta uppfattningar kring hur de upplever 
SAS förmåga att skapa höga värden för dem.  

 

Reflektioner kring forskningsprocessen och forskarrollen 
I antropologiskt orienterade metoddiskussioner (Van Maanen, 1988; 

Salzer 1994, 1998) diskuteras begreppet ”going native”. Jag själv försökte 
aldrig ”go native”. Människorna i organisationen hade sina roller och jag 
hade min forskarroll, de kunde sina saker och jag kunde mina. I och för sig 
kändes vissa intervjuer och samtal bitvis som relativt privata och jag 
uppfattar det som att rollerna som forskare och privatperson samman-
flätades emellanåt. Men det gäller ”Att samtidigt vara både vän och 
främling. Att närma sig för att i nästa stund distansera sig och slutligen 
skapa ordning i en till synes kaotisk verklighet, som aldrig stannar upp 
tillräckligt länge för att i lugn och ro låta sig observeras och analyseras” 
skriver Ehn och Löfgren (1996:123). Den ledstjärnan försökte jag följa, men 
att ”go native”, det försökte jag aldrig göra. Författarna resonerar vidare 
kring att en forskare kan ha svårt att berätta om vissa saker som brukar 
förekomma under fältstudier: 
 

 



 

 41 

 ”Känslor av frustration, misslyckande och ångest som det här sättet att 
forska kan ge, rädslan inför andra människor, för att bli ogillad och 
avvisad, utsattheten - att själv som främmande fågel vara objekt för 
andras granskning - och våndan inför sin egen okunnighet om det som de 
andra tycks vara så insatta i..Ensamheten och utanförskapet kan också 
vara plågsamt...”  
Ehn och Löfgren (1996:122) 

Sådana känslor upplevde jag inte under mina fältarbeten. Troligtvis 
hade jag tur för jag kände mig välkommen och jag kände att medarbetarna 
ofta var intresserade av att prata med mig. Dels för att få veta vad jag gjorde 
och vad jag tyckte om saker och ting, men också för att ge uttryck för deras 
egna föreställningar, tankar och idéer. Generellt upplever jag det som att 
medarbetarna i fältföretagen var öppna och ärliga mot mig. Jag har 
emellertid en känsla av att de gement var mer skeptiska till mig och min roll 
i början av fältstudierna, än vad de var ju mer tiden led. På SOL trodde t ex 
någon i ett tidigt skede att jag var släkt med företagets personalchef eftersom 
vi bär samma efternamn, men så var inte fallet. På Vingresor undrade någon 
i början av min fältstudie vems ledband jag gick i. Efter hand tror jag de 
förstod att jag gick i mina egna, forskningssinnade ledband. 
Förtroendefrågan ser jag som ytterst viktig i forskningsmetoder som bygger 
på mellanmänskliga möten, interaktioner och relationer mellan forskare och 
andra människor. Ur den aspekten ser jag närvararande och deltagande i en 
viss forskningsmiljö under en längre tid som en väsentlig styrka. Ekman 
(1999) redogör för liknande erfarenheter. 

 

Kan en forskare verkligen förstå hur andra förstår? 

Kan någon forskare ha en rimlig chans att förstå och tolka vad  
människor i utvalda fältmiljöer egentligen upplever, tänker, och tycker, och 
hur olika kulturella uttryck egentligen uppfattas? Detta ser jag som svåra 
frågor. Men utifrån min subjektiva verklighetssyn anser jag inte att en 
forskare med säkerhet kan veta om denne har förstått och tolkat ord och 
handlingar på ett korrekt sätt. Forskaren kan missuppfatta, människor kan 
manipulera, och människor har olika bakgrunder och erfarenheter vilket gör 
att man kanske inte uppfattar saker och ting på samma sätt och menar 
samma sak med det som uttrycks. Det en forskare kan göra är att: Försöka 
vara medveten om sådana förhållanden; Att inte ta saker och ting för 
allsmäktiga och för självklara; Att inta en avvaktande skepticism till 
vardagens intryck, samt att inte glömma bort målsättningen: - Det handlar 
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om att göra rimliga och troliga tolkningar ur utvalda perspektiv, 
infallsvinklar och intryck (Alvesson och Köping, 1993).   

Det jag ser som en styrka, utifrån ovan nämnda bryderi, är mitt val av 
metod. Fältarbetsmetoden med vardaglig närvaro dag in och dag ut, månad 
in och månad ut har givit en möjlighet att deltaga i samma kulturella 
sammanhang och i samma flöde av meningar och symboler som de 
människor som stått i fokus för min studie. Sannolikt tolkar vi många gånger 
olika kulturella mönster och uttryck på vitt skilda sätt, inte minst på grund av 
att vi har olika bakgrunder, referensramar, uppgifter och intressen, men detta 
är, som sagt, oundvikligt i sociala sammanhang. Det jag ytterligare ser som 
en styrka med fältarbete som metod är möjligheten att direkt kunna fråga och 
följa upp kring funderingar och reflektioner med de människor som deltog i, 
eller på annat sätt berördes av något jag försöker tolka. Denna möjlighet har 
jag utnyttjat många gånger.  

  

Kan man tro på människors ord?  

En problematik är överensstämmandet mellan ord, föreställningar och 
handlingar. Alvesson och Köping (1993) menar att problematiken finns där 
och att man som forskare bör vara medveten om den, även om man inte kan 
lösa den. Ett alternativ för den forskare som inte vill nästla sig in i ovan 
nämnda besvärligheter, är att välja en metod som stannar vid att ge en ytlig 
beskrivning av en studieföreteelse. Sådana studier är vanliga och de är 
inriktade på att t ex att identifiera vilka arbetsuppgifter som ingår i ett 
produktutvecklingsarbete, snarare än att penetrera hur vardagens arbete 
organiseras uppfattas och upplevs av olika aktörer. Många gånger är det 
nämligen enbart chefer som får uttala sig i forskningsundersökningar, vilket 
leder till att det är deras perspektiv, föreställningar och ord som gestaltas.  

Jag håller med Alvesson och Köping som lyfter fram att de anser att 
forskare ofta på ett tämligen lättvindigt sätt tolkar utsagor från kvantitativa 
undersökningar eller flyktiga intervjuer som sanna och allmängiltiga 
representationer av faktiska och objektiva förhållanden. För hur kan en 
forskare veta att en respondent som svarat med vissa ord på en enkät handlar 
i likhet med orden i faktisk handling? Och hur kan en forskare veta att en 
respondents uttryckta ord överensstämmer med dennes inneboende 
föreställningar? Kanske skulle bilden förändras om undersökningen 
kompletteras med andra medarbetares meningar och föreställningar? I 
vardagens organisering samexisterar nämligen alla medarbetares perspektiv, 
ord och meningar i ett och samma sociala sammanhang.  
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I detta avhandlingsarbete har jag valt att göra ett försök till att penetrera 
produktutveckling lite djupare än att stanna vid ytskiktets aktivitetsnivå. Jag 
har också försökt att lyssna på, tolka och förstå flera medarbetares meningar 
och föreställningar om produktutveckling, än enbart chefernas.  

 

Diskursiv mångfald och polyfoni? 

I företagsekonomiska studier är det, som sagt, osedvanligt ofta chefer 
som får komma till tals i empiriska material. Men vad vet chefer om hur 
produktutveckling de facto går till i vardagen? Vad vet de om hur produkt-
utvecklare och andra upplever produktutvecklingsarbetet? Och vad vet de 
om vilka föreställningar som är djupt förankrade i vardagens organiserande 
av produktutvecklingsarbetet? De vet en hel del ur sina egna perspektiv men 
de har definitivt inte hela bilden. Ingen kan i och för sig ha hela bilden över 
ett socialt fenomen, men icke-chefers bilder och berättelser ser jag som lika 
väsentliga som chefernas bilder eftersom dessa i stor utsträckning bidrar till 
vad som produktutvecklas, hur produktutveckling går till, samt vilka som 
involveras i vardagens arbete. 

Under fältarbetet har jag stävat efter polyfoni (Hazen, 1993), eller som 
Alvesson och Köping (1993) uttrycker det; diskursivt mångfald. För mig har 
polyfoni och diskursivt mångfald fått innebörden att försöka lyssna på, 
observera och samtala med många olika människor. Människor från olika 
grupper, funktioner och befattningar, och människor med olika synsätt och 
erfarenheter. Därför har jag samtalat med produktutvecklare och chefer, men 
även med säljare, säljsupport, personalmänniskor, tekniker, marknads-förare, 
sekreterare, kunder och kundservice personal. Det står inte produkt-
utvecklare på deras visitkort, men de deltar, ur ett kulturskapande och 
meningsskapande perspektiv, i den vardagliga mellanmänskliga process som 
ständigt pågår när människor är i färd med produktutveckling. 
Produktutvecklingsarbete blir ur ett sådant perspektiv en social och 
interaktiv process med många involverade och berörda människor.  

Att försöka spegla vardagslivets polyfoni i själva skrivarbetet ser jag 
som mer än mer problematiskt och det är en utmaning jag brottats mycket 
med. När jag lyssnat på de många bandade intervjuerna och när jag läst alla 
fältanteckningar om och om igen har jag slagits av hur många kloka och 
insiktsfulla föreställningar och tankar jag fått ta del av. Jag skulle vilja citera 
så mycket för att sprida väsentliga insikter vidare till läsarna, men problemet 
är att utrymmet inte räcker till. Jag har här funnit mig sittande i en fälla där 
jag känt mig tvingad att reducera omfånget i mitt material, vilket betyder att 
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jag behövt abstrahera, eliminera, slå ihop och gruppera människors röster. 
Samtidigt har jag sett att intressanta föreställningar och tolkningar fått stryka 
vid foten. Det har varit ledsamt att erfara att en del av den spännande 
polyfoni jag upplevde i mina fältmiljöer tynat bort, men kanske är det bara 
att konstatera att en text aldrig kan bli lika intressant som den verklighet den 
är ämnad att beskriva. Å andra sidan tillbringade jag som forskare många 
månader på mina fältföretag, och vem kan och vem vill tillbringa lika 
mycket tid med att läsa en avhandling? Patton (1990:429) talar om våndan i 
att utelämna, jämte våndan i att besluta om vilka beskrivningar, citat och 
tolkningar som skall få utrymme i texten. Fokusering, klingar hans 
rekommendation till skribenten. Jag har försökt följa hans råd men det har 
varit en knepig dimension av avhandlingsarbetet. 

Det jag gjort är att jag försökt låta samstämmighet, men även oenighet 
och mångfald få komma tilltals genom att återge citat som är representativa 
för många, likväl som citat som är unika eller avvikande. På samma sätt har 
jag försökt att i mina egna tolkningar beakta både sådant som är samstämt, 
men även sådana föreställningar och handlingar som divergerar och avviker. 
Citaten är för det mesta exakt återgivna från band eller från anteckningar. I 
vissa fall har jag tagit mig friheten att redigera innehållet för att anpassa dem 
till skriftspråkets form. I andra fall har jag redigerat för att bunta ihop 
likartade uttryck för sådant jag tolkar som uttryck för samma 
föreställningar.3 Jag har genomgående ändrat namn, och ibland har jag 
använt funktionsbeteckning som etikett i stället för individnamn i syfte att 
försöka säkra den anonymitet jag lovade när vi bandade intervjuerna. I vissa 
fall har jag i texten gjort för egna tolkningar av någons föreställningar eller 
handlingar, eller så redogör jag för t ex VDs ”offentligt” uttryckta meningar 
via media, interntidning eller möten men då dessa textelement inte härrör 
från direktcitat från bandade intervjuer hoppas jag att ingen skall anse att jag 
brutit mot några löften om anonymitet. 

 

Att tolka, analysera och skriva om den bångstyriga vardagen  

 Ehn och Löfgren (1996:136) ser det som forskarens uppgift att ”genom 
tolkning och analys omvandla människors uppfattningar, erfaren-heter och 
upplevelser till illustrationer av teoretiskt valda teman och problem.” De 
belyser också att trots att den färdiga vetenskapliga texten många gånger ser 
bedrägligt enkel ut är det plågsamt tydligt att tolkningar och strukturering av 
                                                        
6 Här har jag tagit inspiration från sociologen Zuboff (1988) som gick tillväga på samma sätt när 
hon skrev  boken ”In the Age of the Smart Machine”. 



 

 45 

materialet måste arbetas fram steg för steg (sid 144). Vad det handlar om är 
att med ständiga frågor, med reflektion, fantasi, inlevelse, tolkningsförsök 
och jämförelser med annan forskning locka fram trovärdiga och hållbara 
analyser av sociala och kulturella mönster. 

Precis så som Ehn och Löfgren beskrivit processen, har jag jobbat. Den 
senare fasen av avhandlingsprocessen, där det handlat om att ”få till den 
färdiga berättelsen” har jag upplevt som den svåraste och mest mödo-samma 
i hela avhandlingsarbetet. Van Maanen (1988) och Salzer (1994) beskriver 
samma problematik. Denna del av processen har innehållit så många 
trassliga trådar, bestående av tematisering, tolkning, reflektion, analys, 
ifrågasättande, tolkningsförsök, läsande, och koppling till andra texter, som 
allt har behövts redas ut och falla på plats. Fy vad svårt det varit när 
jättegarnnystanet tett sig som en riktig trasselsudd. I denna senare fas av 
forskningsprocessen jobbade jag utifrån etnologernas metodläror på så sätt 
att jag läste fältanteckningar och lyssnade på intervjumaterialet om och om 
igen. Som Ehn och Lövgren (1996) skriver höll jag på tills det att jag nästan 
kunde materialet utantill. Under processen försökte jag både tolka, förstå och 
reflektera kring materialet i en process där jag samtidigt sammanställde 
teman, eliminerade material och tolkningar, döpte om och reviderade teman, 
fyllde på med material och kärnpunkter, ändrade och tolkade om. Allt 
skedde genom att jag i en väv- och tolkningsprocess mentalt konfronterade 
egna reflektioner, insikter, idéer och tankar, med andras ord och texter. Det 
framstod tydligt att jag intog en meningstolkande och meningsskapande 
redaktörsroll under denna process (Van Maanen, 1988). 

Det relativt öppna syftet formulerades tidigt i avhandlingsprocessen. 
Men val av referensramar och tolkningar, infallsvinklar och formulering av 
forskningsfrågor växte stegvis fram under arbetets gång. Under arbetet med 
redigering, modifiering och vidareutveckling av tolkningar, reflektioner, 
belysningar, tematiseringar och kapitelindelningar förblev allt efterhand mer 
och mer fixerat och på så sätt har garnnystandet vävts ihop till denna 
berättelse. 
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Kapitel 3 

Kort om fältföretagen 
 
 
 
 
Ett företags historia, ägarstruktur, styrmetoder och ekonomi är faktorer som 
bidrar till att vardagens föreställningar, kunskaper och meningar, t ex 
rörande produktutveckling, tar sig vissa uttryck, vilket bland annat noteras 
av Van Maanen och Barley (1985). Därmed framstår det som väsentligt att 
kort redogöra för fältföretagen Vingresor och Scandinavia Online (SOL) 
utifrån sådana faktorer.  

 

Vingresor 
Mot allt större koncerner i branschen 

Turism är en av världens största industrier. Vissa betonar till och med att det 
är världens största industri, samtidigt som det är en bransch stadd i snabb 
tillväxt (Lash och Urry, 1994; von Friedrichs Grängsjö, 2001). I en artikel 
om turism och resor i Affärsvärlden (2000) framhålls att ”Turismen, 
tillsammans med IT- och telekombranschen förväntas bli den kraft som 
driver världsekonomin under kommande år. Om fem år tros 350 miljoner 
människor jobba med turism på ett eller annat sätt.”  

Vingresor haft flera ägare sedan starten på 1950-talet; Nyman och 
Schultz, Handelsbanken, och flygbolaget SAS. År 1994 sålde SAS sin 
fritidsreseverksamhet, där bland annat Vingresor ingick, till det brittiska, 
börsnoterade företaget Airtours plc. Resebranschen led då av svåra sviter i 
kölvattnet från Gulf kriget och lågkonjunktur, och i samma veva strävade 
SAS efter att renodla sin verksamhet. Airtours berättade i årsrapporteringen 
för verksamhetsåret 1999/2000 (www.airtours.com, 28/5-01) att de är ett av 
världens största fritidsreseföretag med försäljningsverksamhet i femton 
länder, med cirka hundra varumärken som säljs via närmare sextio call-
centers och sjuttio web-sidor. Airtours äger närmare hundra egna hotell, 
drygt femtio flygplan och fyra kryssningsfartyg, antalet anställda uppgår till 
drygt tjugoniotusen och de har cirka femton miljoner kunder årligen. 
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Expansionen till Skandinavien visade sig bli lönsam och framgångsrik 
för Airtours räkning. En ekonom som arbetat på koncernnivå för Ving-resors 
moderbolag Scandinavian Leisure Group (SLG) berättade för mig i ett 
samtal vi förde för några år sedan att charterresor är betydligt dyrare i 
Skandinavien än i Storbritannien och att högre marginaler kunde erhållas 
härifrån. Samtidigt är Skandinavien trots sin relativt knappa befolkning en 
marknad med ett stort fritidsreseresande. Med tiden har Airtours köpt fler 
skandinaviska reseföretag som har införlivats i koncernen Scandinavian 
Leisure Group (SLG). SLG har sitt säte i Stockholm och är bemannat med 
många gamla ”Vingare”. Förutom Vingresor ingår företag som Saga 
Solreiser, Bridge, Trivselresor, Globe-trotter, Spies, Tjäreborg och Always i 
SLG. Under Vingresors varumärke och operativa ledning har Airtours även 
etablerat och köpt reseföretag i Polen under senare år. Under mitt fältarbete 
1998 köpte den andre brittiske resejätten Thomson Travel Group Vingresors 
ärkekonkurrent Fritidsrese-gruppen för en enorm summa pengar. Den tredje 
största aktören på den svenska marknaden, Apollo, ägdes då fortfarande av 
en svensk privat-person, men för en tid sedan köptes även Apollo av en 
paneuropeisk rese-aktör, nämligen schweiziska Kuoni. 

Engelsmännen framstår som pionjärer och megaaktörer på charter-
resefronten. En bild jag inte hade klar för mig tidigare. Men visst ter det sig 
vid närmare eftertanke tydligt att britterna redan för tjugo år sedan, när jag 
själv arbetade utomlands för Vingresor, var stora charterresearrangörer, för 
redan då vällde brittiska resenärer in och ut på resmålen i massor. Även 
skandinaver reser mycket på sin fritid och SLG redogör på sin hemsida för 
att varje år reser 4,3 miljoner skandinaver på charterresa, varav dryga två 
miljoner reser ut från Sverige. Dryga nittio procent av dessa semester-
resenärer reser med någon av de tre storkoncernerna SLG, Fritidsrese-
gruppen eller Apollo (www.slg.se, 28/5-01) .4  

 

Några tidiga produktutvecklingsexempel i charterbranschen 

Sociologerna Lash och Urry (1994) ger en spännande redogörelse för hur 
britten Thomas Cook år 1841 började arrangera och organisera gruppresor i 
England. Samma år såg den första tågtidtabellen dagens ljus i England, och 
samma år byggdes Europas första hotell som en integrerad del av en 
                                                        
1Luftfartsverket (telefonsamtal den 18/10-01 med Birgitta Svärd) uppgav att varken de eller 
Statistiska Centralbyrån för statistik över charterbranschens storlek. För sådan statistik hänvisades 
jag till de enskilda charterföretagen. 
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järnvägsstation. Cooks första gruppresa gick ut på att föra 400-500 rese-
närer med tåg från Leichester till ett nykterhetsmöte i Lounghborough - och 
tillbaka igen. Cook insåg att tåget var ett färdmedel med stora ekonomiska 
potential, eftersom reseprodukter borde kunna skapas för landets stora massa 
av låginkomsttagare, medan tågföretagen förbisåg affärsmöjlighetenen. Det 
Cook gjorde var att förenkla, popularisera och förbilliga resandet genom att 
organisera ”en helhetsresa” för varje enskild resenärs behov av att koppla 
samman flera resrouter. Han skapade system som möjliggjorde 
biljettadministration, försäljning och distribution av tågbiljetter till låga 
priser vilket gjorde det möjligt för många människor att resa. År 1951 
arrangerade han en stor mässa i London till vilken resor organiserades för 
165 000 arbetsklassmänniskor. Dessa färdades alla med tåg till London för 
att ta del av vad mässans 38000 utställarna hade att visa upp. År 1868 hade 
Cooks företag redan arrangerat resor för två miljoner människor.  

Berättelsen om Cooks utvecklingsinsatser framstår som enastående: 
Han insåg att det behövdes myter för att attrahera besökare till olika platser, 
och därför såg han till att sådana skapades, t ex om Skottland, och på så sätt 
bidrog han till att tidigt göra Scottland till ett turistland. Han skapade rese-
handböcker som distribuerades till resenärerna med information om vad de 
skulle se på, och varför. Cook strävade även efter att underlätta resandet för 
kvinnor, och likaså strävade han efter att alla sociala klasser skulle få 
möjlighet att resa och rörasig fritt - något han såg som väsentligt för den 
mänskliga friheten. Så småningom började Cook arrangera resor vidare ut 
till Europa.  

Före Cooks tid hade människor arrangerat resor på egen hand vilket var 
riskfyllt och osäkert. Hans bidrag blev att förenkla och förbilliga rese-
processen och öka tryggheten i resandet genom att utveckla betalsystem, 
biljetthanteringssystem, reseprocessen och resesystemet. Han införde 
biljettdistribution till resenärerna före avresan, han försåg resenärerna med 
guider och han möjliggjorde betalning på en och samma faktura för hela 
reseinnehållet. På så sätt kom gruppresande tidigt att bli en högt reglerad och 
standardiserad företeelse, vilket det har förblivit över tiden. Utresor och 
hemresor förlades t ex enbart till helger, måltidstider var reglerade, likaså 
var semestrarnas scheman. Cook framstår som anfader till mycket av vad 
dagens charterprodukter innehåller och många och hans idéer har med tiden 
kommit att resultera i tagna-för-givna föreställningar bland branschens stora 
aktörer om vad charterprodukter ”skall” innehålla. Några sådana exempel är: 
Vikten av att inge trygghet och säkerhet, vikten av att hålla låga priser för att 
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uppnå höga försäljningsvolymer, samt en standar-diserad och mekaniserad 
reseprocess.  

På ett tidigt stadium bidrog Cook till att göra engelsmännen till ett 
gruppresande folk. Lash och Urry ser Cooks företag som förra århundradets 
mäktigaste ekonomiska organisation i England och de ser ett berättigande i 
att kalla 1900-talets organiserade kapitalism för ”Cookism” snarare än 
”Fordism”. Ännu fram till förra året var Thomas Cook en av världens 
mäktigaste resekoncerner men när jag i mars 2002 var inne på 
www.thomascook.com läste jag att Thomas Cook sedan 2001 är ett bland 
många varumärken i en tysk resejätte. På hemsidan står att läsa att; den tyska 
koncernen är Europas andra största resekoncern med över 14 miljoner 
resenärer årligen, med 85 flygplan och med mer än 28 000 anställda… 

Det är värt att notera att turism och resande inte med automatik blev en 
massindustri i kölvattnet av teknologiska genombrott som ångbåtar och 
järnvägar, något som betonas av Lash och Urry. Det var inte förrän fiffiga 
organisatoriska lösningar, strukturlösningar och tjänster utvecklades av 
entreprenören Cook som resandet började uppnå höga volymer. Mölleryd 
(1999) noterar samma fenomen i sin longitudiella studie av mobiltelefoni-
branschen: Mobiltelefoner generar inga intäkter som fysisk produkt enbart 
på tekniska meriter, hur avancerade de än må vara. Det är först när mängder 
av andra aspekter såsom användarorienterade tjänster, system, processer, 
procedurer, men även sociala aspekter som sedvänjor och traditioner 
etablerats, fungerar och uppfattas som värdeskapande i kunders sinnen, 
hjärnor och hjärtan som användningen tar fart. 

 

Om Vingresors produktutvecklingssatsningar genom årens lopp5 

Gruppresandet i Sverige kom inte på grön kvist lika tidigt som i 
England men på 1950-talet började allt fler svenskar bli nyfikna på att resa 
ut i Europa. 1956 stod det för första gången ”Vingresor” på en buss som 
resebyråföretaget Nyman & Schultz använde sig av när de arrangerade en 
gruppresa till Italien och 1958 bildades Vingresor AB som en Göteborgs-
baserad sällskapsresearrangör inom Nyman & Schultz. Första året kunde 
man räkna ihop 5 000 resenärer, vilket var 50% av den svenska marknaden. 
Under 1958-1959 fick svenskarna veta redan på framsidan av Vingresors 
vinterkatalogen att inför den kommande säsongen skulle resor till Kanarie-

                                                        
1 Innehållet i detta textavsnitt kommer i modifierad form från Vingresors introduktionspärm för 
nyanställda, ”Välkommen till Ving”.  
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öarna och Marocko erbjudas - med flyg. En flygresa till Medelhavet tog vid 
denna tid många timmar och mellanlandning krävdes.   

Privatresandet tog snabbt fart i Sverige och redan 1962 reste 133.000 
svenskar på sällskapsresa. Samma år startade Nyman & Schultz företaget 
Club 33 Ungdomsresor AB, där man riktade in sig på att sälja resor för 
ungdomar mellan 18 och 33 år. Tretusen ungdomar valde att resa med Club 
33 under företagets första året. Avbeställningsskydd, som än idag är en 
lönsam storsäljare i branschen, infördes samma år till en kostnad av fem 
kronor. Året därefter, 1963, gjorde VDn för Club 33 ett fynd på hotell-
fronten när han på den spanska innorten Torremolinos fann ett hotell med 
något så ovanligt som rinnande varmt och kallt vatten på rummen. Att finna 
hotell som passade svenskarnas smak var ett generellt problem för 
Vingresors i början av 1960-talet, då det normala var att hotellen sålde 
hotellrum med helpension inkluderat i priset. På Vingresor ansåg man vid 
denna tid att hotellens upplägg gjorde resorna onödigt dyra och onödigt 
reglerade och på så sätt föddes en idé om en radikalt annorlunda 
hotellprodukt när någon internt frågade sig varför Vingresor inte kunde 
bygga egna lägenhetshotell med kokmöjlighet i varje lägenhet istället. Sagt 
och gjort, 1965 togs beslutet att Vingresor skulle bygga egna hotell och så 
etablerades hotellföretaget Sunwing. Hotellkedjan Sunwing frodas än idag 
och ägs numer av Vingresors ägare Airtours.  

År 1965 startades VingGolf, ett koncept som finns kvar än idag och 
1967 satsade Vingresor, som nu hade tagits över av Handelsbanken, på en 
branschnyhet när man började sälja sina resor direkt och i eget namn, istället 
för genom resebyråer. Samma år invigdes Sunwings första hotell på Gran 
Canaria, och ett par år senare startade MiniCluben, ett koncept inriktat på att 
ta hand om och förnöja Sunwings barngäster. Specialrese-konceptet 
VingSpecial såg också dagens ljus under 1967. 

SAS köpte Vingresor av Handelsbanken 1971. Under tidigt sjuttiotal 
satsades stort på datorisering av bokningsförfarandet, vilket var ett radikalt 
nytänkande i branschen.. Senare under 1970-talet ersattes detta boknings-
system med ett som var än mer avancerat. Affärsfilosofin ”Vi säljer inte 
resor. Vi säljer semestrar. Direkt, utan fördyrande mellanhänder”, som ännu 
vid tiden för min studie satt i väggarna på Vingresor, myntades av ledningen 
i början av 1970-talet. Expansionen västerut började på 1970-talet när 
Vingresor köpte in sig i en researrangör på den norska marknaden, vilket 
blev grogrunden för Vingreiser. I mitten av decenniet utvecklades ännu en 
produkt som än idag är mycket intäktsbringande för Vingresor, nämligen 
VingKonto och i slutet av 1970-talet gjordes ett försök att inter-nationalisera 
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Vingresor genom att etablera företaget i England, med kontor och butik i 
London. Men den resurskrävande satsningen kom att bli mycket kortlivad 
och redan 1979, i oljekrisens tecken, skrinlades planerna.  

Under 1980-talet började Sunwing ge vinster och allt fler Sunwing 
hotell etablerades samtidigt som Sunwingkonceptet utvecklades än mer, där t 
ex Club 18 för Sunwings tonårsgäster introducerades. Vid den här tiden 
möjliggjorde det nya bokningssystemet så höga utnyttjandenivåer som man 
tidigare inte hade kunnat ana att man skulle kunna nå upp till. Men 1990-
talet började dystert med Irak/Gulf-kriget som gav ödesdigra konsekvenser 
för hela resebranschen och i krigets kölvatten drabbade Skandinavien av en 
lågkonjunktur som påverkade resandet stort. Inför den avreglering av 
flygverksamheten som stod för dörren i Europa genomförde Vingresor ändå 
under 1992 sitt största samlade produktutvecklingsprojekt någonsin, ”Ving -
93”. Målet var att bana väg för en stark position på den nya avreglerade 
marknaden. Under paraplyet ”Ving-93” kom ett antal radikalt nya 
charterprodukter som Ving Yo-Yo (enbart flyg), VingCity, och Fly & Drive 
att lanseras. Men 1993 blev ändå ett ödesdigert år för Vingresor och för 
branschen i stort med strukturförändringar, rationaliseringar och upp-
sägningar. Året därpå, 1994 sålde SAS sin fritidsreseverksamhet Scandi-
navian Leisure Group (SLG), där bla Vingresor och Always ingick, till det 
brittiska, börsnoterade reseföretaget Airtours Plc. Nu tillhörde Vingresor helt 
plötsligt en av världens största semesterresekoncerner. Den gamla ledningen 
satt kvar och 1995 blev ett år av stor optimism i branschen. Nya arrangörer 
startades, vilket resulterade i överkapacitet, priskrig och konkurser.  

Ving koncentrerade under åren före, likväl som under min studie, 
största delen av sina utvecklingsresurser till att löpande vidareutveckla och 
förbättra befintligt produktutbud. Men i viss mån utvecklades även nya 
koncept som Ving Carat för medelålders par som reser utan barn, och 
kortsemestrar, från söndag till torsdag eller från torsdag till söndag. Under 
Vingresors första decennier, dvs under1960- och 1970-talen sysslade man å 
anda sidan i större utsträckning med att skapa radikalt nydanande 
charterreseprodukter. Varför denna förändring i produktutvecklingsarbetet? 
Är det en fråga om att produktutveckling tar sig skilda uttryck i företags och 
i branschers skilda livscykelfaser? Kan det bero på att förmågan till radikalt 
nytänkande med tiden utarmas i ett företag och/eller i en bransch? Kan det 
vara ett uttryck för att företag som intagit en dominerande ställning i ett revir 
inte behöver bedriva radial och nydanande produktutveckling i vardagen? 
Eller kan det bero på att institutionella krafter i vissa skeden driver fram 
radikal nyutveckling, och i andra skeden driver fram en utveckling av mer 
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modifierande och justerande karaktär i hela branscher? Spännande frågor, 
men produktutveckling relaterat till ett företags livs-cykel, eller 
utvecklingsfas är ändå en fråga jag valt att inte fokusera på i denna 
avhandling, då jag inte valt att göra en historisk eller en longitudiell studie. 
Vad som ändå kan sägas är att Normann (1975)  noterar att företag i tidiga 
livsfaser bedriver radikal nyutveckling av produkter (omorientering) med 
syfte att erövra nya och outnyttjade revir. Men med tiden handlar det om att 
försöka vidmakthålla reviren, vilket sker genom att ständigt modifiera och 
justera befintliga produkterbjudanden. Denna teori kan delvis appliceras på 
Vingresors utvecklingsbana från femtiotal till idag, men inte helt. För även 
om man på Vingresor under senare år primärt har koncentrerat sig på 
löpande vidareutveckling och förbättring har man ändå emellanåt bedrivit 
radikal nyutveckling parallellt, t ex utvecklingsprojektet Ving-93, när 
ägarföretaget i England skapade radikalt nya kryssnings-produkter som man 
ålade Vingresor att sälja, eller när man radikalt utvecklade distributionen 
med hjälp av ny teknologi, som internet. 

Möllerud (1999) noterar att teknologiska produktinnovationer tenderar 
att över tiden följas av produktions och organisatoriskt orienterade 
processinnovationer för att vidare exploatera produktinnovationerna. På 
Vingresor tycks man inte på ett liknande sätt genom årens lopp ha foku-serat 
på sådana interna processinnovationer. Däremot har radikala satsnin-gar på 
systemutveckling och datorisering bidragit till att Vingresor på ett 
framgångsrikt sätt förmått utnyttja befintliga kapacitetsresurser, såsom 
flygplan och hotellbäddar så optimalt som möjligt. Under senare år har också 
Vingresor och dess ägare satsat stort på internetutveckling för att kunna 
distribuera och exponera sina produkter så effektivt som möjligt. Likaså kan 
de uppköpsvågar som resulterat i allt större internationella 
fritidsresekoncerner haft samma syfte som Mölleryd talar om, dvs att över 
tiden exploatera befintliga produkter än mer effektivt.  

 

Vingresors affärsidé  

Vingresors affärsidé löd enligt följande: 
  

”Vingresor skall producera de mest minnesrika semesterresorna på den 
skandinaviska marknaden. Vi skall erbjuda valfrihet genom ett brett 
sortiment av produkter och resmål. Vår konkurrenskraft är baserad på 
kvalitet och prisvärdhet och grunden för vår lönsamhet är stora volymer 
och kostnadseffektiv drift.”  
(Interndokumentet ”Välkommen till Ving”) 
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Ekvall (1990) redogör för att begreppet affärsidé är luddigt. Han redo-
gör för många olika definitioner och presenterar en egen affärsidémodell 
som inrymmer tre perspektiv; produkter/tjänster (vad), kunder (vem) och 
resurser (hur). Många av de definitioner Ekvall redogör för inkluderar 
kunder som en aspekt som skall omfattas i en affärsidé. Vingresor nämner 
inget om vare sig kunder eller resurser i sin affärsidé, även om ”minnesrik” 
kan ha kunders upplevelse och uppfattning i åtanke.  

Både ett brett produktsortiment jämte ett högt kapacitetsutnyttjande och 
god lönsamhet kan ses som värdeskapande dimensioner och det framstod 
som tydligt, både i vardagens arbete och i den statuerade affärs-idén att 
dessa i stor utsträckning fungerade som ledstjärnor för vardagens 
föreställningar och handlingar när nya produkter utvecklades på Vingresor. 
Kraven på ett högt kapacitetsutnyttjande och god lönsamhet har accelererats 
under senare år och en intern förklaring till detta sades vara att Airtours 
aktieägare kräver ständigt ökad avkastning på sitt kapital: 

 
”När vi hade SAS som ägare var vi mer lössläppta och kraven på oss var 
betydligt lägre. Våra nya brittiska ägare som är börsnoterade har 
löpande ställt mycket tuffa ekonomiska krav på oss, vilket är en av 
förklaringarna till att vi lyckats så mycket bättre än våra konkurrenter 
under senare år. Men nu när Fritidsresor också blivit uppköpta av en 
brittisk, börsnoterade storägare, Thomson - som köpt dem för dyra 
pengar, då kommer troligtvis även de att konfronteras med tuffare krav 
på resultat och lönsamhet.”  
(Medarbetare på produktavdelningen)  

 

Ledning och styrning 

Under våren 2001, tre år efter min fältstudie, noterade jag att i stort sett hela 
Vingresors ledningsgrupp hade bytts ut sedan min fältstudietid. Jag känner 
inte turerna kring varje personbyte, men flera av de lednings-
gruppsmedlemmar som bara något år före min fältstudie hade rekryterats 
från externt håll försvann redan kort efter min fältstudietid. Min tolkning, 
baserad på samtal med ledningsgruppsmedlemmarna ifråga, är att de tre 
personer jag tänker på aldrig lärde sig att trivas med det entreprenörsklister 
som tycktes sitta bergfast i väggarna på Sveavägen 28.  

Även en av Vingresors långväga ”entreprenörer”, nämligen den person 
som var VD på Vingresor under min fältstudietid sade upp sig i slutet av år 
2000. I en intervju i Dagens Industri (den 14/12-00) uttryckte han sitt 
missnöje med SLGs nya organisation där samtliga SLGs varumärken (t ex 
Vingresor, Spies, Always, Saga, Bridge, Globetrotter, Tjäreborg) skulle 
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samlas i ett gemensamt SLGbolag i varje nationellt land, med en nationell 
SLG-VD i toppen. I enlighet med artikeln håller jag utifrån mina tolkningar 
från fältarbetet, med om att VDn i fråga var ”Mr Ving” personifierad och att 
hans hjärta tycktes brinna för Vingresor och Vingresors ”affär”. Jag ser det 
som troligt att Vingresor idag, efter ett antal skiften i ledningen och efter nya 
direktiv och strukturer som tryckts ned ”uppifrån”, styrs än starkare av SLG 
och Airtours än vad var fallet under min fältstudietid. Det framstår nämligen 
som tämligen uppenbart att med allt större enheter och strukturer tenderar 
styrning och ledning att förändras. Därom vittnar ett telefonsamtal som jag 
under våren 2001 förde med en tidigare Vingreseanställd som vid tiden för 
min fältstudie lämnade Vingresor för konkurrenten Fritidsresor. Av samtalet 
fick jag veta att: 

 
”På Vingresor upplevdes man tidigare som alltför teoretisk om man ville 
arbeta utifrån akademiska modeller, affärsplaner och visions-tänkanden. 
Men det började förändras när stora brittiska ägare köpte både 
Vingresor och Fritidsresor. De nya ägarna började nämligen ställa helt 
andra avkastningskrav vilket gav stressade organisationer. Från att ha 
verkat i ett sammanhang där flexibilitet och möjlighet till snabb 
förändring på kort sikt, även när det t ex gällde att slinga om planen, går 
vi i branschen mot en utveckling där vi blir allt mer låsta i långsiktig, 
riskfyllda kontrakt och förpliktelser. Vi går också mot en form av 
aristokrati som är helt ny för oss i branschen: med lädersoffor och sådant 
som har starka influenser från gamla tidens industriella ideal. Inte minst 
nu när Fritidsresor i mitten av år 2000 såldes vidare av engelska 
Thomson till Preussag, en tysk, anrik industrigigant som tidigt varit 
verksamma i råvarubranscher såsom stål, olja och energi. Preussag har 
lagt en strategi som går ut på att de skall gripa en dominerande andel av 
världens snabbast växande industri - turism. De har nu köpt ett antal 
turistrelaterade företag och börjat dra i trådarna med ett 
koncernperspektiv.  
Man kan nog säga att Vingresor, men även branschen i stort, leddes av 
ett gäng entreprenörer tidigare. Nu är det tydligt att vi är på väg mot ett 
paradigmskifte. Mot industrialisering och givetvis innebär det ett problem 
för de individer, inte minst de ledare, som varit med sedan “förr”. Nu kan 
de inte längre utöva samma kontroll, styra och leda med samma 
korridorsmetoder som när ledningen var ett sammansvetsat gäng som 
själva bestämde allt i en församling där de alla sina inbördes roller klara 
för sig. Inte konstigt att de gamla entreprenörerna lämnar skutan på 
Vingresor, likväl som hos deras konkurrenter.” 
(Före detta medarbetare på marknadsavdelningen)  
 

Under våren år 2001 var jag inne på hemsidan till Fritidsresors nya 
ägare, Preussag (www.preussag.com). Nätsidans ”språk” visade i både ord 
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och bild ett tyskt företag där råvaror stod i centrum, men där 
avsiktsförklaringen om expansion inom tjänsteområdena resor och logistik 
uttrycktes klart. Några månader senare, den 26/8-01, var jag ånyo inne på 
hemsidan som fullständigt hade förändrat skepnad och där den symbol-
laddade reseindustrins språk har tagit överhand. Under det nya paraply-
namnet ”TUI World” statuerades att turismkoncernen skulle komma att 
styras med järnhand från centralt håll för att garantera god kvalitet. På 
mycket kort tid hade Preussag förvandlats, åtminstone till den yttre 
skepnaden, från ett råvaruorienterat företag till ett reseföretag av sällan 
skådad megaomfattning. På kort tid hade Preussag blivit Europas ledande 
koncern inom resor och reserelaterade tjänster med över 20 miljoner 
resenärer per år (www.fritidsresor.se, augusti, -01). 

 

Några ord om ekonomi  

Vingresor Sverige visade i årsredovisningen för 1999/2000 en ekonomi som 
var i god balans. Nettoomsättningen uppgick till närmare 3 miljarder kronor, 
kostnaderna till närmare 2,9 miljarder och resultatet blev drygt 36,7 miljoner 
kronor och den absolut största kostnadsposten var kostnad för sålda varor. 
Höga intäkter, höga kostnader och låga marginaler framstår som en giltig 
formel. Antalet anställda i Vingresor Sverige var närmare 250 personer. Inte 
ett ord och inte en siffra nämndes i årsredovisningen om produktutveckling. 
 

Mycket sitter kvar i väggarna trots stora strukturförändringar 

Charterbranschen har under senare år karaktäriseras av uppköp, av allt större 
internationella koncerner samt av en koncentration av ägarskap och makt. 
Något som ändå ter sig förvånansvärt är Vingresors robusthet och 
beständighet, åtminstone fram till och med min studietid, mitt i dessa 
förändringar. Visst hade tempots skruvats upp, visst hade den allt mer 
upptrappade stordriften och storskaligheten gjort sig påmind, och visst hade 
Vingresors produktutbud vidgats radikalt under årens lopp. Visst rörde det 
på sig på Vingresor och visst förändrades det ständigt; internt, i ägar-
förhållandena, i branschen och i samhället. Men, ur många aspekter tycktes 
ändå tiden ha stått stilla när jag betraktade Vingresor med en etnologisk 
blick. Många föreställningar kände jag igen från min tid på Vingresor. Inte 
minst kände jag igen föreställningar om vilka framgångsrecept man borde 
följa, hur risk och kris definierades och hanterades, vem som skulle göra 
vad, och hur saker och ting skulle göras. Många var de föreställningar som 
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sedan många år hade skapats, uttryckts och repeterats ”offentligt” och som 
därmed hade blivit etablerade och kanske tagna-för-givna som kunskaper, 
värderingar, attityder, normer och rutiner och som tycktes sitta sitta som 
benhårt klister i väggarna, precis som Salzer (1995) menar att de gjorde på 
Posten.  

Trots, eller kanske tack vare, mycket ”klister i väggarna” har Ving-
resor i närmare femtio år framstått som ett framgångsrikt företag ur många 
aspekter: År efter år, decennium efter decennium har företaget visat upp för 
branschen osedvanligt goda ekonomiska resultat. Kan det bero på att 
Vingresor tidigt intog en dominerande ställning på en växande marknad, och 
att man därefter ständigt varit skickliga på att anpassa sig till rådande 
omständigheter? Kan det bero på att man ständigt utveckla och exploatera 
nya och viktiga framgångsfaktorer såsom att optimera utnyttjandet av 
kapacitet och resurser, att hålla låga kostnader, att satsa på teknologi- och 
systemutveckling, samt att utveckla produkter som många kunder har valt att 
efterfråga? Kan man förstå och förklara Vingresors framgång med att de 
varit överlägsna på att skapa höga värden för kunder? Ja, det är en 
spännande fråga, för trotsa att det i vårt land årligen säljs över två miljoner 
charterresor och många av dessa väljer Vingresor är svaret inte givet. Väljer 
kunder Vingresor för att de erbjuder och levererar synnerligen attraktiva 
värdeskapande kunderbjudanden, eller väljer de helt enkelt Vingresor för att 
de verkar på en attraktiv marknad där ingen konkurrent framstår som 
överlägsen när det handlar om värdeskapande för kunder? 

 

Scandinavia Online (SOL) 
Det var en gång under andra hälften av 1990-talet6 

I mitten av 1990-talet började Telenor, den norska statens telefon-
operatör, att sälja internetaccess på den norska marknaden. De internet-
användare som anslöt sig möttes vid varje inloggning en startsida som 
sade ”Hej och välkommen till Telenor”. På Telenor beslöt man sig för att 
börja sälja annonser på startsidan. För att underlätta annons-
försäljningen skulle sidan fyllas med lite nyttomaterial och i det syftet 
skapades innehållsföretaget SOL. Samtidigt försökte den anrika norska 
mediakoncernen Schibsted etablera ett internetföretag i Norge för att 
                                                        
6 Innehållet i detta avsnitt baseras på berättelser jag fick ta del av i samtal med SOLmed-arbetare 
som var med under den ”gamla” tid jag ovan talar om  - antingen som SOLanställd eller som 
Teliaanställd. 
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skapa innehåll för internet. Schibsted hade svårt att nå höga trafik-
volymer till sitt innehåll och därför köpte de snart en internetaccess-
leverantör. Telenor och Schibsted var därmed konkurrenter som sysslade 
med samma sak, även om de två företagen hade startats från skilda 
utgångspunkter.  

År 1996 expanderade Telenor österöver och etablerade dotter-
bolaget SOL i Sverige. Även Schibsted sonderade den svenska terrängen 
vid samma tidpunkt, och Schibsted stod just i startgroparna att starta ett 
internetbolag i Sverige när de två företagen beslöt att göra en gemensam 
satsning. I januari 1997 sjösattes Telenors och Schibsteds gemensamma 
svenska internetföretag, SOL. Schibsted hade redan året dessförinnan anlitat 
McKinesy för att bistå med affärsplaner och affärs-modeller inför den 
planerade etableringen på den svenska internet-marknaden. Dessa planer 
övertogs av det nya SOL och redan i januari 1997 kunde nytillträdda svenska 
affärschefer med snabb start börja bygga upp verksamheten och utveckla 
produkter och tjänster utifrån McKinseys och ägarnas planer. 

Parallellt med norrmännens internetsatsning hade Telia redan 1995 
lanserat en första version av internetplatsen ”Passagen”. Men hur kom det 
sig att Telia, som statligt ägd telefonoperatör, satsade på att utveckla en 
internetprodukt som Passagen? Flera av de jag talade med var av uppfatt-
ningen att Telialedningen hade givit i uppdrag till ett gäng unga affärs-
utvecklare och teknikutvecklare ”som hade fingrarna i webbgröten” att 
utveckla och lansera en tjänst som skulle kunna ge många, lojala 
internetanvändare som var uppkopplade länge, vilket var ett medel för att nå 
höga ”tick i nätet”, dvs. för att goda intäkter skulle kunna genereras från 
kunders internetanvändande. Men vilka slags internetprodukter och tjänster 
som skulle utvecklas, det menade rösterna på SOL att ledningen brydde sig 
mindre om. Det som intresserade dem var som sagt höga ”tick i nätet”.  

En samling unga teknikutvecklare och affärsutvecklare fick så relativt 
fria händer under ett innovationsprojektparaply i Nacka Strand, skapa och 
utveckla idéer om hur Telia skulle kunna tjäna pengar på kunders internet-
användande. Man utvecklade idéer om en plats som skulle fungera som en 
startpunkt för internetanvändare. Dit skulle de välja att gå initialt, för att 
därefter med hjälp av ett egenutvecklat länksystem slussas vidare till 
kvalitativa platser i cyberrymden. Tidigt tog namnet Passagen, loggan, vissa 
grafiska skisser, jämte ett konceptuellt tänkande inriktat mot sponsorer, 
elektronisk handel, medlemskap, och chattande form. Under sommaren 1995 
skulle Passagen konstrueras och ”byggas” i praktisk handling. I det syftet 
rekryterades en redaktion, bestående av studenter från en nystartad 
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multimediautbildning som bedrevs i Stockholms universitets regi. 
Tillsammans med affärsutvecklarna och teknikutvecklarna började 
redaktionen utveckla och bygga upp Passagen i konkret handling. Med en av 
de som var med i redaktionen i det här stadiet fördes följande samtal: 

 
Kristian: Vi jobbade hela sommaren med att utveckla och skapa länk-
guiden, som var kärnan i Passagen. Vi hade stora diskussioner om vilka 
intresseområden vi skulle ha, hur navigationen skulle fungera och så 
vidare. Där fanns redan tankar som hade skapats av de visionärer som 
hade startat upp Passagenprojektet. Vår roll i redaktionen var att fylla 
visioner och tankar med konkret innehåll.  
Karin: Och så lanserade ni Passagen officiellt den 1 september 1995? 
Kristian: Ja, i en första version. Det vi hade utvecklat var en första sida, 
en länkguide, ett café med chat, ett klotterplank mm.. 
Karin: Varifrån kom idéerna och förebilderna, eller hade ni inga sådana? 
Kristian: Telia har en lång tradition av att syssla med kommunikation via 
telenät. Därför låg det nära till hand att man tidigt insåg möjligheten till 
kommunikation via nätet i form av chat. Det är nämligen så att chat, dvs 
öppna forum och diskussion mellan användare fanns på nätet mycket 
tidigare än webben. Dessutom hade chat redan under en tid varit en 
viktig ingrediens i det amerikanska företaget American Onlines 
framgångsomspunna internetprodukt och American Online sågs vid den 
här tiden som en viktig förebild för oss.  
Karin: Så ni hade redan i ett tidigt skede ramar när ni utvecklade 
innehållet? 
Kristian: Ja, men ganska lösa ramar.  
Karin: Men, varifrån kom idéerna till att överhuvudtaget satsa på en 
nätplats? Kunde ni fråga marknaden, eller visste de kanske inte ens vilka 
möjligheter som kunde vara tänkbara? 
Kristian: Nej det visste de inte. Idéerna kom inifrån Telia. Från visionära, 
kreativa och fantastiskt kunniga eldsjälar som såg stora möjligheter i 
internet. Dessa eldsjälar var unga teknikutvecklare och affärsutvecklare 
som utifrån sina stora intressen för internet vände sina tentakler utåt mot 
omvärlden, vilket i fråga om internet i stor utsträckning betydde mot USA. 
Därifrån fick de än mer fyr och impulser till internet som de redan brann 
för och när de fick tämligen fritt spelutrymme på Telia, då tog 
utvecklingen fart.  
(Portalenmedarbetare) 
 

Tiden gick och Passagen utvecklades fortlöpande av projektteamet i 
Nacka Strand. Trafiken blev efter hand imponerande stor och Passagen intog 
snabbt en stark position som en ungdomsinriktad, populär och trendig 
nätplats. Men utöver länkarkivet och chatten hade Passagen inte särskilt 
mycket innehåll. Rätt som det var beslutades i ”storTelia” att företagets alla 
satsningar på nya medier, däribland internet och Passagen, skulle samlas 
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under en gemensam hatt i företaget Telia Infomedia Interactive. En turbulent 
flytt följde av Passagenverksamheten som av många i storTelia kallades 
”Lekstugeverksamheten från Nacka Strand” och dess unga innova-törer, 
kreatörer, visionärer och HTML-hackers, till Alvik och till de som de unga 
Passagenmänniskorna kallade för ”stor-Telias byråkrater”. Flera av de som 
var med om flytten har berättat om denna tid, dvs 1997, som en turbulent tid 
när flera frontfigurer som hade varit med och skapat och sjösatt Passagen 
lämnade företaget. Vid denna tid satt SOLs affärschefer med huvudbry på 
Kungsgatan. I ett samtal med en som var med fick jag lära mig att: 

 
Clara: Vi hade lanserat flera affärsområden, finanstjänsten Inside, 
företagstjänsten Business Partner, resetjänsten Resfeber och biljett-
tjänsten Netbiljett. Vi hade kul och vi hade utvecklat fantastiska tjänster 
men problemet var att vi inte hade tillräckligt många besökare.  
Karin: Räknade ni ”annonsklick” redan på den tiden? 
Clara: Oh ja, men annonsmarknaden var tyvärr obefintlig. Däremot 
pratade alla om en annonsmarknad som skulle komma, men ingen ville 
annonsera. De intäktsberäkningar vi hade i våra budgetar infriades inte 
för fem öre. Vi hade ett perspektiv på tre år och vi hade sagt att inom tre 
år skulle var och en av våra tjänster vara självbärande. Samtidigt satt vi 
där och noterade att vi under det första året inte på långt när fick in så 
mycket intäkter som vi hade tänkt oss. Vi insåg att vi behövde betydligt 
mer trafik för att locka annonsörer, och därför tog vi kontakt med Telia 
Infomedia Interactive som drev ett av de största trafikdrivande 
flaggskeppen, Passagen, för att höra om vi kunde finna en gemensam 
standard för annonshanteringssystem för att på så sätt stimulera 
annonsörerna till att köpa annonsutrymme. Ett påtagligt resultat av våra 
samtal blev att vi insåg varandras problem, där vi hade brist på trafik och 
de hade brist på innehåll. Vi bestämde oss för att föreslå våra respektive 
ägare att slå ihop verksamheterna. Efter många diskussioner och 
förhandlingar blev det så och i början av 1998 offentliggjordes att vi 
skulle fusionera Passagen och ”gamla SOL” till ett nytt SOL. 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Många utmaningar kom att följa efter fusionsbeslutet. SOL hade 60-70 
personer anställda, medan Telia hade 130 personer sysselsatta med 
Passagen, vilket tillsammans ansågs vara på tok för många. Alla pågående 
affärsinitiativ spretade åt många olika, och ibland åt samma håll. Men innan 
någon ny gemensam affärsmodell kunde utvecklas och innan 
organisationsförändringar kunde påbörjas drevs de två verksamheterna 
parallellt i ”gamla” SOLs lokaler på Kungsgatan under våren 1998, i väntan 
på EUs klartecken till fusionen. Klartecknet kom i maj 1998 och redan 
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samma sommar började den nya ledningsgruppen staka ut vägen för nya 
SOL genom att skapa en ny affärsmodell. 7 

 

”Nya” SOL - en brokig och tilltufsad hybrid 

”Nya” SOL bildades som juridisk enhet under våren 1998, dvs endast ett år 
före min studie. När jag hörde berättelser från företagets första år insåg jag 
att det låg mycket i det många talade om på SOL, nämligen att:  
- Ett år här är som tio år någon annan stans. För trots att SOL i juridisk 
mening var ett företag med knappt ett år på nacken framstod det klart att 
”nya” SOL inte hade skapats från ett vitt oskrivet ark under våren 1998. När 
det gäller vardagliga kulturella uttryck, som tagna-för-givna föreställ-ningar, 
handlingar, normer, konventioner, rättesnören, rutiner, värderingar, attityder, 
regelverk och artefakter, fanns en längre historia i bagaget och detta bagage 
härrörde från två diametralt skilda sammanhang; från Telia och från 
Schibsted. Två organisationer med långa, men vitt skilda tradi-tioner; Telia – 
en svensk telefonoperatörsmonopolit och Schibsted - en norsk anrik 
mediakoncern med dynamisk ledning som under senare år köpt både 
Aftonbladet och Svenska Dagbladet. SOL hade även Telenor som ägare men 
jag hörde aldrig talas om att de utövade något inflytande i var-dagens 
verksamhet. Det framstår snarare tydligt att det var Schibsted som tog 
befälet både i SOLs gamla och nya tappning.  

Berättelserna om ”nya" SOLs första år vittnar om ett turbulent och 
innehållsrikt år ur många aspekter: Ny företagsstuktur, nya ägare, fusion, ny 
affärsmodell, mängder av chefs- och personal- avhopp och byten, samt flytt 
för gamla Telianer till ”gamla” SOLs medarbetare och lokaler på 
Kungsgatan. Uppbrott av gamla relationer, uppbyggnad av nya relationer, 
samt dagliga konfrontation av vitt skilda tagna-för-givna föreställningar dess 
uttryck. Ingen i personalstyrkan tycks ha undgått dessa förändrings-orkaner. 
Det talades under min fältstudie fortfarande om problem, konflikter, 
konfrontationer, och om många personalavhopp och personal-nedskärningar 
som en konsekvens av fusionen. Olika grupper, ofta länkade via 
medlemmarnas likartade utbildning, kunskap och profession samman-
fogades till starka formationer som i enad front höll i hop ”mot alla andra” i 
vardagens ständigt pågående sociala och kulturella vågspel (t ex Ekman, 

                                                        
7 Jag har i detta sammanhang hört många berättelser om massflykt av skickliga ”telianer” både 
före som under denna fusionsprocess. Flera röster var fortfarande vid min studietid på SOL 
upprärda över att den nya ledningsgruppen i stort sett utan undantag kom att bestå av 
”Schibstedfolk” medan ”telianer” sopades bort från banan.  
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1999). Något jag tydligt upplevde konsekvenserna av under mina studier där 
jag uppfattade förekomsten av den sociala kraften vi-mot-dom som en stark 
kraft (Salzer-Mörling, 1998). 

Vid tiden för mitt fältarbete vägleddes SOLs produktutvecklings-arbete 
av den affärsmodell som under hösten 1998 hade lanserats av den nya 
ledningen. Affärsmodellen statuerade att SOL skulle tjäna pengar på att 
exponera annonsörers reklammaterial på Passagen men också genom den 
nya strategin som gick ut på att mot en avtalad kostnad distribuera andra 
aktörers redaktionella innehåll på Passagen. Under min tid på SOL hade 
majoriteten av personalstyrkan som hade varit med och utvecklat Passagen i 
Nacka Strand för Telias räkning försvunnit från arenan. De som fanns kvar 
vid början av mitt fältarbete bar Passagens ursprungsfana stolt och högt, men 
under fältarbetet försvann även dessa en efter en. Avhoppen motiverades av 
medarbetarna med att de inte trodde på den väg som de nya ägarna och den 
nya ledningen stakat ut för Passagen. Inte heller sade de sig ha mycket till 
övers för den nya och alltmer hierarkiskt utformade organisationsstrukturen, 
eller för vardagens utvecklingsarbete som de ansåg blivit alltmer inriktat på 
justering och finslipning av Passagen. De saknade det de hade förlorat; 
självständighet, beslutsrätt, arbetsglädje, samt det stimulerande och kreativa 
”lekutrymmet”. De Bono (1967) lyfter fram fri lek som ett väsentligt medel 
för att testa nya relationer och förhållanden som lekens yra växer fram av 
tillfälligheter. Men lek är svårt, för det handlar om att färdas i obestämd 
riktning fortsätter De Bono, som ser lek som en viktig förutsättning för 
kreativitet. Steyaert (1995) lyfter på samma sätt fram leken som ett ytterst 
viktigt medel för att få entreprenöriella processer att frodas.  

 

Några ord om ekonomi  

Vid tiden för mitt fältarbete var internetportaler ett hett tema i näringslivs-
orienterad media. Investerare gjorde stora kapitalinsatser i unga dynamiska 
företag som sysslade med internetrelaterad verksamhet. Investor satsade t ex 
vid tiden för min fältstudie stora pengar i SOLkonkurrenten SPRAYs 
portalutveckling.  

SOL hade på många sätt medvind under 1999: Media rosade SOL och 
paradprodukten Passagen. Av facktidskriften Internetworld utsågs Passagen 
till ”Årets sajt 1999”. SOL var på väg att börsnoteras och personalen såg 
fram emot ett förestående optionsprogram, som man i tidens anda antog 
skulle generera höga kursstegringar. Portalchefen intervjuades i Internet-
world (1999/5) och uttryckte följande: ”Ja vi tjänar pengar på Passagen idag. 
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Mycket pengar. Det går bra för oss.” Ingenting nämndes i artikeln om det 
skyhöga kostnadsläget. Under fältarbetet presenterade ekonomichefen gång 
på gång positiva intäktssiffror på företagets stormöten, vilket sades ge 
belägg för att affärsmodellen var riktig. Mellan raderna gick det att läsa att 
det kostade oerhörda summor att utveckla en internetportal och visst 
konstaterade ledningen på stormötena att så var fallet. Men samtidigt såg de 
ingen oro i situationen eftersom de kände sig förvissade om att ägarnas krav 
om nollresultat för sista kvartalet 1999 skulle nås med hjälp av de stegrande 
intäkterna.  

Under 2000 börsnoterades SOL i skandinavisk tappning. I årsredovis-
ningarna för 1999 och 2000 syns tecken på ett företag som befann sig i en 
brydsam finansiell situation. Visserligen ökade intäkterna från dryga 60 
miljoner till 220 miljoner mellan åren, men kostnaderna sköt i höjden än 
mer. För år 2000 visades en rörelseresultatsförlust på närmare 600 miljoner 
kronor, och produktutvecklingskostnader som i det närmaste hade tio-
faldigats från dryga 12,5 miljoner år 1999 till 102,5 miljoner år 2000. 
Kostnadsökningen för produktutveckling förklarades med ökade kostnader 
för utveckling av mobila tjänster, en generell ökning i aktivitets- och 
investeringsnivå när det gällde nyutveckling, samt kostnader för imple-
mentering av gemensamma tjänster och en gemensam teknisk plattform för 
alla marknader.  

I de ekonomiska rapporter som gavs på SOLs hemsida under senare 
hälften av 2001 redogjordes för radikalt minskade intäkter i hela branschen 
och företagets nedskrivning av goodwillposter hade vid det här laget blivit 
enorma. Av flera av de som utpekades som konkurrenter under min studie 
fanns inte mycket mer än aska kvar vid denna tid. SOLs ägare höll in i det 
längsta god min utåt och konstaterade via olika mediakanaler att de var 
långsiktiga i sitt ägande (Svenska Dagbladet, 17/8-01). Men i november 
2001 offentliggjordes att SOLs huvudägare försökte sälja sina aktier i 
företaget (Svenska Dagbladet, 5/11 -01). Innehaven såldes någon månad 
därefter till Eniro. 
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Kapitel 4 

Hur går det till att utveckla värdeskapande 
produkter? 

 
 
 
I detta kapitel diskuteras och belyses hur produktutveckling i tjänste-
intensiva verksamheter går till. Först redogörs för hur frågorna teoretiskt har 
behandlats av andra och därefter belyses de med hjälp av empiriska 
erfarenheter och tolkningar. 

 
Teoretiska föreställningar  
Om hur produktutvecklingsarbete ”bör” gå till 

Adler (1999) anser att produktutveckling som kunskapsområde har utveck-
lats utifrån tre skolor: Projektledarskolan, organisationsteoretiska skolan, 
och framförallt den teknologiska management skolan. Den teknologiska 
managementskolan har sitt ursprung på tekniska högskolor och har sedan 
länge dominerats av ett rationalistiskt grundsynsätt, vilket betyder att 
produktutveckling i huvudsak har studerats utifrån synsättet att varje 
utvecklingsprocess är en linjär och sekventiell process, om än mer eller 
mindre samtida och överlappande. Produktutveckling är med sådana glas-
ögon en företeelse som antas kunna styras och dirigeras av en ledning som 
ställt in siktet på att slutresultat skall bli det som initialt planerades för. 
Utmaningen för ledningen är att strukturera och formalisera arbetet på ett 
lämpligt sätt genom att tillämpa ”rätt” produktutvecklingsmetoder och 
modeller.  

Wind och Mahajan (1997) betonar att litteraturens produkt-
utvecklingsmodeller har utvecklats föga sedan de första modellerna som 
skapades 1970-talet. Jag håller med dem om att litteraturens produkt-
utvecklingsmodeller på ett likriktat sätt framställer produkt-
utvecklingsarbete som ett linjärt, sekventiellt och fasorienterat arbete (Adler 
m fl, 1996; Hart, 1997). Ett illustrerande exempel är Gevirtz (1994) modell  
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som representerar en gängse ideal produktutvecklingsmodell: 
 
1. Idé-/konceptgenerering  
2. Möjlighetsstudie 
3. Utveckling av en specifikation  
4. Konstruktion av prototyp 
5. Utveckling av prototyp 
6. Test och verifiering av prototypen 
7. Produktionsstart 
8. Uppföljning genom marknadsstudier 
 
Snabba utvecklingsprocesser betonas i flera texter som ett väsentligt 

konkurrensmedel (Hamel och Prahalad, 1994; Griffin, 1997; Wikström m fl, 
1998) och japanska bilföretag framställs som mästare på att ha lyckats 
förkorta utvecklingstiden från idé till lansering. Ett medel som japanerna 
sägs ha skapat för att nå därhän är samtidighet i produktutvecklingsarbetet, 
dvs utvecklingsprocesser där vissa aktiviteter utförs överlappande och 
parallellt (Womack, 1990; Song och Parry, 1997; Wind och Mahajan, 1997). 
Modeller, likt Gevirts ovan nämnda åttastegsmodell, framställs ofta på ett 
obehindrat sätt som mer eller mindre universellt giltiga. Gevirts hävdar t ex 
att:  

 
The model ”…can be applied in diverse manufacturing industries 
including industrial, transportation, consumer, health and beauty, and 
food and beverage products. However, other enterprises, such as 
restaurants and hotels can also benefit by applying the principles 
discussed. The methods discussed are general, so changes will be needed 
for specific industries and applications..” 
Gevirtz (1994:152) 

 
Under avhandlingsarbetet har funderingar väckts kring tillämpligheten 

av gängse produktutvecklingsmodeller. Reflektioner, där jag undrat vem 
som egentligen har hjälp och användning av modeller som är så generellt 
hållna? Och om det är rimligt att samma slags utvecklingsmodell passar för 
användning i varje utvecklingssammanhang, om det så handlar om bilar, 
modekläder, kommunikationsprodukter, böcker, skivor, läkemedel, eller 
transportprodukter som skall utvecklas? Eller om samma utvecklings-modell 
verkligen kan vara lämpad för utveckling av radikalt nydanande produkter, 
likväl som när produktutveckling handlar om att modifiera befintligt 
produktsortiment? Jag har inte funnit att liknande reflektioner diskuterats i 
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någon text. Däremot har jag tagit del av texter där forskare uttryckligen 
ställer sig tveksamma till om det är möjligt och rimligt att bedriva produkt- 
och tjänsteutveckling som ett rationellt arbete, dvs som ett målorienterat 
arbete som planeras i detalj från ett tidigt skede (Lindell, 1988; Sundbo, 
1998: Adler, 1999). Brown m fl (1995) visar på att befintliga texter många 
gånger behandlar produktutveckling som ett rationellt planläggningsarbet 
men de har i egen forskning funnit att utveckling som kännetecknas av 
experimentering ledde till snabbare utvecklingsförlopp. 

 

Om hur tjänsteutvecklingsarbete ”bör” gå till 

Under etiketten produktutveckling är huvuddelen av textraderna inriktade på 
utveckling av fysiska varor, men ändå konstateras att modeller och 
resonemang är lika tillämpliga när tjänster kall utvecklas. Tjänste-
utvecklingsforskare har å andra sidan fört fram att produktutvecklings-
modeller skapade för fysiska varor inte är lämpade för användning när  
tjänster skall utvecklas (Sundbo, 1998).  

Johne och Storey (1998) diskuterar tjänsteutveckling i en artikel där de 
utgår från egen forskning men också från en litteraturgenomgång av 
femtionio artikar om tjänsteutveckling, i huvudsak skrivna under 1990-talet. 
Från Johne och Storeys artikel, men även från Gummessons (1993a) 
grundliga genomgång av tjänsteutveckling framgår att en av pionjärerna 
inom området är Lynn Shostack som redan på 1970-talet lyfte fram att det är 
kompicerat att skapa, utveckla och marknadsföra tjänster (Shostack, 1977). 
Shostack förespråkade att tjänsteutvecklingsarbetet borde bedrivas på ett 
rationellt och välstrukturerat sätt med hjälp av sofistikerade metoder. Hon 
var inte någon vän av att tjänster formulerades och utvecklades med hjälp av 
ord för hon såg ord som alltför diffusa vilket gjorde att risken för 
tolkningsproblem människor emellan blev stor. Hon ville se ett tjänste-
utvecklingsarbete som kännetecknades av objektivitet, precision, fakta-
basering och metodbasering och hon definierade en sekventiell tjänste-
utvecklingsprocess bestående av tio steg. Vikten av att fullfölja varje steg i 
processen betonades för hon ansåg att det skulle dyka upp problem om något 
steg utelämnades. Shostack menade också att nya tjänster borde specificeras 
och konkretiseras i konstruktionsritningar, dvs i flödesscheman som fick 
namnet ”Service Blueprints” (Gummesson, 1993a; Johne och Storey, 1998). 
Även deBrentani framhåller att en formaliserad tjänsteutvecklingsprocess är 
en nyckel för att lyckas i utvecklingsarbetet (de Brentani, 1991, 1993). 
Sammma sak betonas av Griffin (1997).  
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Shostacks tidiga tankar om hur tjänster bör konstrueras i god tekno-
logisk management anda har kommit att utgöra en utgångspunkt och mall 
för andra tjänsteforskare, vilket kan uttolkas från Johne och Storeys (1998) 
textgenomgång, men även från andra texter om tjänsteutveckling 
(Gummesson, 1993a; Norling, 1993; Edvardsson, 1996). Gummesson 
(1993a) betraktar tjänsteutveckling som ett parallellt koncept till både 
produktutveckling och produktionskontroll och betonar i likhet med 
Shostack vikten av att följa en välstrukturerad utvecklingsprocess. Den 
utvecklingsmodell som Gummesson förespråkar består av sju faser: 

1. Idégenerering  
2. Formulering av tjänstekoncept  
3. Marknadsanalys  
4. Tjänstekonstruktion (Med termen tjänstekonstruktion avses arbetet med 

att göra tjänstekonceptet, både vad gäller dess tekniska kvalitet (vad) som 
dess funktionella kvalitet (hur) för hela kundens ”väg genom tjänsten” 
mer gripbart i form av ritningar, flödesscheman, specifikationer, 
datorprogram, instruktioner och andra beskrivningar.) 

5. Marknadsplanering  
6. Organisation av tjänsteproduktionen 
7. Andra aktiviteter som är relevanta för introduktionen av tjänsten och dess 

fortsatta service- produktion och marknadsföring 
 
Wilhelmsson och Edvardsson (1994) och Edvardsson (1996:328, 1997) 

presenterar en tjänsteutvecklingsprocess i fyra faser, med målsätt-ning att 
bygga in kvalitet i tjänsterna redan från början: 

1. Idéfas (Idéer kläcks och konkretiseras i ett tjänsteerbjudande, eller 
tjänstekoncept) 

2. Projektbildningsfas 
3. Konstruktions/utvecklingsfas (Behovsanalyser, precisering av tjänste-

erbjudande samt utveckling av tjänstesystem, tjänsteprocess samt test) 
4. Implementeringsfas (Lansering, marknadsföring) 
 

I den relativt nyskrivna boken ”New Service Development and Inno-
vation in the New Eonomy” framhåller Edvardsson m fl (2000) vikten av att 
reducera tiden från idé till marknad. Därför förespråkas att tjänsteutveckling 
skall bedrivas som ett antal delvis överlappande ”projekt” snarare än som ett 
antal sekventiella och linjära steg. Vikten av att tjänsteutveckling bedrivs 
med ett holistiskt och simultant angreppssätt betonas och i texten framträder 
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en förskjutning från tjänsteutveckling som ett linjärt och sekventiellt arbete 
mot ett mer holistiskt och simultant sådant. Emellertid framträder denna 
förskjutning inte särskilt väl i utvecklingsmodellen där tjänsteutveckling 
fortfarande illustreras som ett linjärt, fasorienterat och sekventiellt förlopp:  

1. Service idea generating  
2. The service strategy and culture gate (Initiering och etablering av projekt 

och resursanskaffning.) 
3. Service design (Utveckling av tjänstekoncept, tjänsteprocess och 

tjänstestruktur.) 
4. Service policy deployment och implementation 

 
Författarna förklarar att modellen genererats ur egen empirisk forskning 

och litterturgenomgång och de framhåller att modellen inte skall ses som 
sekventiell eftersom vardagens arbete inte är av sådan karaktär. Istället 
föreslås att modellen ses som en modell över hur boken är uppbyggd (ibid, 
sid 80). Men varför fortsätter tjänsteforskare in i ”den nya ekonomin” med 
att ta fram modeller som uttryckligen inte visar vardagens faktiska förhåll-
anden på ett särskilt gott sätt? Och borde inte tjänsteutvecklingsmodeller 
kunna användas till mer än att visa hur en bok är uppbyggd? 

 
Innovation management 

Tidd m fl (1999) ser innoverande som en kärnprocess där syftet är att för-
nya produkter och tjänster, eller sättet som dessa kommer till eller levereras 
på. Ur den utgångspunkten är produktutvecklingsarbete ett innovations-
arbete. Författarna betonar att det finns många variationer på hur 
innovationsprocesser ter sig i praktiken beroende på att de flödar i skilda 
sammanhang, företag och branscher men de pekar ändå på en innovations-
process som på en generisk nivå består av fyra steg: 

 
1. Intern och extern scanning för att snappa upp och processa signaler om 

möjligheter och hot. 
2. Besluta om vilka signaler som skall svaras på och hur detta skall gå till, 

vilket sker utifrån företagets strategiska syn.  
3. Säkra resurser för det som skall innoveras: Skall det nya utvecklas 

internt, eller skall t ex teknologtransferering köpas in? 
4. Konkret utveckling av innovationen från idé till lansering. 
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Scanningfasen ser jag som ett väsentligt komplement till befintliga 
produkt- och tjänsteutvecklingsmodeller och jag har erfarit stora inslag av 
scanningverksamhet i vardagens utvecklingsarbete på fältet. 

 

Hur ”bör” produktutvecklingsarbete gå till enligt kvalitetsteori? 

Under senare år har kunskapsbildning om ”modernt” kvalitetsarbete och 
kvalitetsstyrning fått stor spridning i vardagens arbete, likväl som i 
akademiska texter. Kvalitet är en mångfacetterad och luddig företeelse 
(Gummesson, 1993a) som ges olika innebörder och olika etiketter i olika 
sammanhang. Etiketter som förekommer är t ex: Modernt kvalitetsarbete, 
kvalitetsstyrning, eller Total Quality Management (TQM) (Mohr-Jackson, 
1998). Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, har under senare år ersatt 
begreppen kvalitet och kvalitetsarbete med begreppet ”verksamhets-
utveckling” (SIQ, 1998). Här kommer jag inte att på djupet redogöra för 
kvalitetsteoribildningen men jag ser företeelserna kvalitet och kvalitets-
styrning som en viktig aspekt av produktutvecklingsarbetet, så tillvida att de 
har stor påverkan på hur arbetet bedrivs i vardagen både när det gäller hur, 
vad, och vem aspekter. En viktig hörnsten i kvalitetstänkandet är process 
management, eller processtyrning. Vad är då för slags processer som skall 
styras? Begreppet ”process” definieras i texter om kvalitet och process 
management tämligen samstämt i termer som: 

 
”En process är en serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. 
Processer har en väl definierad början och ett väl definierat slut. Det 
måste också alltid vara klart definierat vad processen skall ta emot, vad 
den skall åstadkomma och vad den skall släppa ifrån sig. Alla processer 
har en kund - intern eller extern.”  
(SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling , 1998) 
 
”Any activity or group of activities that takes an input, adds value to it, 
and provides an output to an internal or external customer. Processes use 
an organization´s resources to provide definitive results.”  
(Harrington, 1994) 
 
”A business process is a series of steps designed to produce a product or 
a service…A process can be seen as a ”value chain”. By its contribution 
to the creation or delivery of a product or service, each step in a process 
should add value to the preceeding steps.  
(Rummler och Brache, 1995) 
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I texter om kvalitets- och processtyrning brukar produktutvecklings-
processen definieras som en av företagets huvudprocesser, tillsammans med 
ytterligare några processer, som försäljning, strategi, information, led-ning, 
och produktion. Att processtyra produktutvecklingsprocessen betonas som 
ett medel för att: Reducera ”misslyckandegraden”, säkra att kunder slipper 
konfronteras med kvalitetsbrister, säkra att kunder erbjuds produkter som 
passar dennes behov och önskemål., säkra att resursförbrukningen 
minimeras, samt säkra att processen komprimeras så mycket det går i tid 
(Bergman och Klevsjö, 1991; Harrington, 1991; Adler m fl, 1996; 
Gustavsson, 1996). Harrington (1991) betonar att företagets alla repetitiva 
processer bör styras i enlighet med processtyrningsidealet och 
produktutveckling exemplifieras som en sådan repetitiv process. Harrington 
framhåller att varje framgångsrik process har vissa känne-tecken: En 
ansvarig processägare är utsedd, processens gränser, interna gränssnitt och 
ansvar är väldefinierade, dess procedurer, arbetsuppgifter och 
utbildningsbehov är dokumenterade, mål är satta, kundorienterade mätningar 
görs samtidigt som feed-back ges i direkt anslutning till att aktiviteterna 
utförs. Desstuom är cykeltiden välkänd och det är känt hur bra processen kan 
bli. O´Connor (1994) visar på på ett kontrasterande sätt att det kan vara ett 
mycket komplicerat och besvärligt arbete att implementera processtyrning av 
produktutvecklingsprocessen 

I mitten av 1990-talet var min egen yrkesroll på SAS att fungera som 
kvalitetsstöd i arbetet med att definiera, kartlägga, analysera och förbättra 
produktutvecklingsprocessen i enlighet med ovan nämnda gängse teoretiska 
modeller för. Under mitt fältarbete på Vingresor var ett dylikt 
processtyrningsarbete igångsatt när det gällde produktutvecklings- och 
kommunikationsprocessen. Även på SOL arbetades med att utveckla 
produktutvecklingsarbetet ur ett processperspektiv, men utifrån en betydligt 
mindre sofistikerad modell.  

Under avhandlingsarbetet har jag kommit att reflektera kring rimlig-
heten och lämpligheten i gängse antaganden och utgångspunkter i process 
management litteraturen, och idag ställer mig t ex tveksam vissa av dessa. 
Jag tvivlar t ex på om produktutvecklingsarbete alltid är och alltid bör vara 
en återkommande och förutsägbar process? Är det verkligen rimligt, och 
lämpligt att ett framtidsorienterat utvecklingsarbete utförs på en repetitiv och 
snitslad bana gång efter gång, år efter år, i en värld där allt fler företag 
verkar i komplexa, fragmentariska, svårförutsägbara och snabbt föränder-
liga sammanhang? Jag frågar mig också om produktutvecklingsarbetets 
ramar, deltagande funktioner, gränssnitt, aktiviteter och cykeltider verkligen 



 

 70 

är desamma gång på gång och om detta i så fall är lämpligt? Är det rimligt, 
möjligt och rekommendabelt att planera för utvecklingsaktiviteter i förväg? 
Och om man försöker dirigera framtida förlopp i detalj i förväg, föreligger 
det då inte en risk i att man kan missa embryon till ledtrådar, upptäckter och 
potentiellt ännu bättre produkter - som inte hade kunnat förutspås i förväg 
försummas?  

 

Projekt, vs. processer, vs. management? 

Å ena sidan har jag, som jag belyst i ovan avsnitt, funnit en kunskaps-
bildning som förespråkar organisering och formalisering av produkt-
utvecklingsarbetet utifrån utgångspunkten att arbetet bör styras som en 
repetitiv process. Å andra sidan finns det texter där produkt- och tjänste-
utvecklingsarbete framställs som ett arbete som bör utföras i projektform 
(Sundbo, 1998, Adler, 1999, Edvardsson m fl, 2000). Här ser jag ett 
potentiellt dilemma då jag ser andemeningen i begreppet projekt som en 
företeelse av unik och temporär, snarare än repetitiv karaktär. Hur hänger de 
två organiseringsidealen om hur produktutvecklingsarbetet bör bedrivas 
ihop? Några diskussioner kring den frågan har jag inte funnit. 

Flera författare förespråkar mångfunktionella projektsammansättningar 
när nya produkter- eller tjänster skall utvecklas (Nonaka och Takeuchi, 
1995, Rosenqvist, 2000). Edvardsson m fl. (2000) talar om begreppet 
”multiteam” med avseende på projektgrupper som även inkluderar kunder 
och andra externa aktörer som samhällsvetare, konsulter, systemvetare 
eller/och programmerare. I dessa texter framhålls att det är i 
projektorganisationer som produkter eller tjänster i konkret handling 
konstrueras och utvecklas. Adler (1999) påpekar att de som arbetar i 
produktutvecklingsprojekt på Ericsson inte har till uppgift att fokusera på 
vad som skall vara föremål för utveckling för denna fråga har redan andra 
instanser behandlat och beslutat om i ett tidigare skede. Men vem som 
arbetar med vad-frågan diskuteras inte närmare i Adlers avhandling. Även 
Edvardsson m fl (2000:104) är av meningen att den projektorganisation som 
skall utföra ett visst tjänsteutvecklingsarbete upprättas först efter det att 
idéprocessen är genomförd och först efter det att ett beslut om vad som skall 
utvecklas är klubbat. Men vem som klubbar vad-beslut talas det inte om. 

Jag ställer mig frågande till den tydliga separationen mellan idé-
generering och beslut om vad som skall utvecklas å ena sidan, jämte konkret 
utveckling och konstruktion på ”någons” uppdrag å andra sidan. Varför en 
sådan separation? Och vilka bär de osynliga händer som utanför projektets 
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väl avgränsade ramar har till uppgift att genera idéer och fatta beslut om vad 
som skall utvecklas? Avses att det är företagets management som har i 
uppgift att generera idéer och fatta beslut om vad som skall utvecklas? 
Kanske i någon strategiprocess som antas föregå produkt-
utvecklingsarbetet? Hur kommer det sig att utvecklarna utesluts från idé-
genereringsarbetet? Utvecklare borde väl ha väsentlig kunskap och viktiga 
perspektiv att tillföra ett idégenereringsarbete? Jag har inte hittat några 
textrader där ovan nämnda frågeställningar belysts och diskuterats. Men 
Sundbo (1998:362) tangerar vid en liknande problemställning när han säger 
att befintlig teoribildning under etiketten innovation tenderar att betrakta 
innovationsarbetet som antingen styrt av management eller styrt av kreativa 
individer och grupper. Han väljer att sälla sig till en tvådelad modell för 
utvecklingsarbete, där han menar att vardagens utvecklingsarbete 
organiseras genom att två strukturer tillåts samexistera och samverka, en 
management struktur och en löst kopplad interaktiv stuktur.  

Management strukturen ser Sundbo inte som identisk med hierarki, 
även om den i praktiken kan ta sig mer eller mindre hierarkiska uttryck. I 
stället ser han den som en struktur som förvaltar och utvecklar strategier och 
mål, vilket sker genom ett managementförfarande och arbete som han kallar 
”strategisk tolkning”. Dessutom har managementstrukturen till uppgift att 
upprätta medel för att nå företagets mål, t ex rutiner, processer, teknologier 
och system. Den löst kopplade interaktiva strukturen, t ex en projektstruktur, 
existerar enligt Sundbo parallellt med management-strukturen. Den 
konstitueras av olika grupperingar och individer som interagerar, t ex i en 
projektform, både inom och utom organisationen. Det som håller strukturen 
samman är löst kopplade nätverk som bildas av människors interaktioner. 
Sundbo pekar på att i tidigare teorier om utvecklingsarbete är de två 
strukturerna, managementstrukturen och den löst kopplade interaktiva 
strukturen, inte diskuterade utifrån samverkan och samexistens. I stället talas 
om att varje utvecklingssammanhang kännetecknas av att den ena eller den 
andra strukturen håller i utvecklingstrådarna; antingen ledning eller kreativa 
grupper och individer. Sundbos egna empiriska analyser visar att olika 
organisationer hanterar de två strukturerna på skilda sätt i vardagens 
organisering. Han själv förordar att båda stukturernas förmågor, styrkor, 
resurser och kompetenser kombineras. 
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Radikal nyutveckling, ett ständigt pågående modifierings- och 
förbättringsarbete, eller både och? 

Tidd m fl (1997) redogör för att det finns olika grader av innovationer. Allt 
från smärre modifikationer till radikala nyutvecklingar. Edvardsson m fl 
(2000) refererar till studier som klassificerar tjänsteutvecklingens art på ett 
likartat sätt. Normann (1975) diskuterar detsamma när det gäller produkt-
utveckling och använder begreppen:  

 
Produktvariation: Modifieringar och förbättringar inom ramen för företa-
gets existerande affärsidéer. 

Omorientering: Utveckling av nya produkter som faller utanför etablerade 
affärsidéer. 

Normann redogör för att de två formerna av produktutveckling skiljer 
sig fundamentalt: Omorientering kräver nya resurser, kunskaper och färdig-
heter och är förknippade med nya mål och värderingar, vilket betyder att 
förändringar i det stödjande maktsystemet behövs. Medan produktvaria-
tioner kan åstadkommas med existerande resurser, kunskaper, teknologi och 
inom fårande värdesystem. Normann beskriver också att de två slagen av 
utveckling tenderar att avlösa varandra över tiden, där ett företags första 
verksamhetstid kännetecknas av produktutveckling av omorienterande art, 
för att följas av produktutveckling som av modi-fierande och förbättrande 
slag (ibid, sid 59). Normann diskutera inte om det är möjligt för ett och 
samma företag att bedriva båda formerna av produkt-utveckling simultant. 
Är det möjligt?  

Pine (1993) ser det som problematiskt att företagens produktutveck-
lingsarbete i USA sedan länge varit alltför ensidigt fokuserat mot utveckling 
av ”break through” produkter. Något han menar har resulterat i att 
produktutveckling blivit ett riskfyllt och kostsamt arbete som känne-tecknas 
av hög misslyckandegrad. I ett vidare perspektiv ser han det förhål-landet 
som en förklaring till att USA förlorat i internationell konkurren-skraft under 
senare år. Pine efterlyser ett större fokus på vardaglig, ständigt pågående 
produkt- och tjänsteutveckling av mer inkrementell natur där även 
produktionsmänniskor och kunder tillåts delta i utvecklingsarbetet. 
Tjänsteforskning visar å andra sidan att tjänsteutveckling sällan handlar om 
att ta fram ”break through” tjänster och om att bedriva radikal nyut-veckling. 
Betydligt oftare handlar det just om inkre-mentell utveckling och om 
modifiering, förbättring och vidareutveckling av befintligt utbud (de 
Brentani, 1991b, 1992; Johne och Storey, 1998; Edvardsson m fl, 2000). de 
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Brentani kopplar ihop förhållandena med att konkurrenter lätt och snabbt 
imiterar varandras nylanserade tjänster samt att tjänster inte är patent-
belagda med att konstatera att företag därmed saknar starka incitament till att 
beriva kreativ nyutveckling. Tjänsteforskarna framställer det gärna som ett 
stort problem att tjänsteutveckling sysslar med just förfining och förbättring 
av befintliga tjänster. Istället förespråkas att tjänsteföretag ”bör” syssla med 
att ta fram radikalt nya tjänster (Johne och Storey, 1998). Men varför är 
radikala nyheter vid varje tillfälle att föredra? Varför är radikala nyheter så 
eftersträvandsvärda? Varför kan inte ständiga förbättringar och 
modifieringar av befintligt produkt-och tjänsteutbud vara nog så bra som 
radikala nyheter?  

Flera personer jag samtalat med under mina fältstudier har låtit mig 
veta att de ser det som ett problem att modifieringsarbete och förbättrings-
arbete tenderar att ta överhanden i vardagens produktutvecklingsarbete, på 
bekostnad av ett mer radikalt utvecklingsarbete. Är det kanske inte möjligt 
att simultant bedriva både modifierande och radikalt omdanande 
produktutveckling? Måste man välja mellan radikal nyutveckling eller 
modifierande och ständigt förbättrande utveckling? Och är det givet att 
radikal nyutveckling i tjänsteintensiva företag är att föredra, vilket tycks vara 
en vanligt förekommande föreställning både i teori och praktik? 

 

En utvecklingsprocess med en definierad början och slut? 

Befintliga produkt- och tjänsteutvecklingsmodeller illustrerar en sekventiell 
process där målet är att utveckla ett specifikt föremål eller en specifik tjänst. 
Ur detta fokus antar utvecklingsarbetet en engångskaraktär, från 
obefintlighet till fullfjädrad och kvalitetssäkrad produkt eller tjänst. Med 
andra ord framstår det i modellerna som att arbetsprocessen har en väl 
definierad början och ett väl definierat slut och att den löper sekventiellt från 
ax till limpa.  

Flera tjänsteforskare konstaterar att radikalt nydanande tjänste-
utveckling av typen ”new to the world” tjänster är sällsynta och att smärre 
vidareutveckling, modifiering och förbättring av befintliga tjänster är 
betydligt vanligare (Johne och Storey, 1998, Edvardsson m fl., 2000). 
Följden av det konstaterandet torde vara att det är tämligen ovanligt med en 
utvecklingsprocess som förlöper från ax till limpa och mer vanligt med 
utvecklingsprocesser som utgår från ”hur det befintliga mjölet” kan förädlas 
och användas på ett lämpligt sätt. Ändå upplever jag inte att gängse 
utvecklingsmodeller illustrerar utvecklingsarbetet ur ett sådant 
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mjölperspektiv, där man utgår från ett befintligt produktsortiment och 
arbetar för att förbättra det. Ett par undantag är Adler (1999) som redogör för 
att man inom mjukvaruindustrin sedan länge betraktar utvecklings-arbetet 
som en ständigt pågående iterativ arbetsprocess. Likaså diskuterar 
Rosenqvist (2000), som även han refererar till studier om mjukvaru-
utveckling. Men Rosenqvists egna empiriska studier, inriktade på utveck-
ling av mediaprodukter, visar också produktutvecklingsarbetet som en 
ständigt pågående, iterativ arbetsprocess med syfte att vidareutveckla dagens 
utbud och sortiment. Imai (1986) diskuterar ständiga förbättringar som ett 
generellt management redskap för att stärka ett företags konkurrenskraft. 
Varför framstår sådana tankegångar som så föga diskuterade som en tänkbar 
möjlighet och styrka i produktutvecklings-sammanhang? 

Om man ser att produkt- och tjänsteutvecklingsarbete även kan handla 
om att modifiera och förbättra befintliga kunderbjudanden, t ex genom att 
addera någon ny, eller modifiera någon befintlig värdeskapande dimension, 
då framträder integreringsarbetet av det nya och det gamla som en väsentlig 
aspekt av utvecklingsarbetet, något som är knapphändigt diskuterat i 
befintliga texter. Adler (1999) lyfter fram integrering mellan det nya och det 
gamla som ett viktigt arbete, men han visar också på att det är ett arbete som 
många gånger försummas. Edvardsson m fl (2000) noterar att även en till 
synes obetydlig förändring i ett tjänstekoncept behöver integreras i befintligt 
tjänstesystem. 

 

Följa-John, imitation, och anpassning konkurrenter emellan? 

Följa-John, imitation, och anpassning till konkurrenters produkter tycks 
vara starka krafter som i vardagen i stor utsträckning styr vilka produkt-
erbjudanden som utvecklas hos tjänsteintensiva företag. Marknadschefen för 
ett stort försäkringsbolag berättade under ett samtal vi förde i början av år 
2000 att:  

 
”För ett tag sedan hade vi utvecklat en produkt som vi ansåg vara mycket 
innovativ. Vi trodde därför att vi skulle få ha produkten för oss själva i ett 
par års tid men redan inom sex månader hade vår värste konkurrent 
lanserat en likadan produkt.”  
  

I flera texter om tjänsteutveckling lyfts det fram att följa-John, imita-
tion, och anpassning till konkurrenters tjänster är vanliga utvecklings-
modeller i praktiken (Johne och Storey, 1998). Men fram träder också en 
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bild av att den gemene tjänsteforskaren inte ser med blida ögon på dylika 
utvecklingsmetoder och istället rekommenderas att sådana metoder bör 
undvikas. Men tänk om iterativa utvecklingsprocesser och metoder där 
konkurrenters produktutbud används som inspirationskälla är der mest 
kostnadseffektiva och smarta sättet att produktutveckla på i tjänsteintensiva 
företag? Och tänk om likriktning och isomorfism, är sociala och institutio-
nella krafter som ingen social organisation kan värja sig från (Powell och 
DiMaggio, 1991; Lundgren, 1999)? Och det är inte bara inom produkt- och 
tjänsteutveckling som företag tenderar följa varandra i fotspåren och den 
institutionella teoribildningen, som har sociologiska anor, försöker förstå 
och förklara detta just detta fenomen. Enligt den nyinstitutionella 
teorbildningen beror det på att organisationer inom samma fält utsätts för 
normerande krafter där normer, föreställningar och handlingsmönster sprids 
genom institutionalisering. Isomorfism (tendens till likriktning) mellan 
organisationer kan delas in i tre kategorier, eller krafter, där var och en ses 
som en källa till likriktning (Powell och DiMaggio, 1991): 

 
1. Regulativ isomorfism: Grundas i lagar och andra regler som 

organisationer kan anpassa sig efter. 
2. Normativ isomorfism: En normerande kraft som grundas i yrkesroller, 

professionella utbildningar, facktidskrifter, konsulter, rekrytering mm. 
3. Mimetisk isomorfism: Organisationer jämför sig med varandra, imiterar, 

härmar, översätter (Porsander, 2000) varandras handlingar och 
framgångsrecept, inte minst vad gäller organisationsformer, produkter 
och strategier (Lundgren, 1999: 26 ff). Lundgren för även fram att 
mimetisk isomorfism tenderar att förstärkas när osäkerhet råder (vilket i 
hög grad gäller i produktutvecklingssammanhang). Likaså betona att 
denna form av isomorfism ofta är mer implicit och subtil än vad 
aktörerna vill och kan erkänna. 

 
Jag har inte funnit någon text som betraktar produktutveckling ur ett 

institutionellt perspektiv. Den ny-institutionella teoribildningen har däremot 
använts i andra sammanhang som teoretiskt ramverk för att förstå varför och 
hur organisationer tenderar att följa i varandras strategi- och 
handlingsfotspår. Som när Lundgren (1999) studerade bankers följa-John 
beteende när det gäller miljöfrågor. Eller när Porsander (2000) använde ett 
ny-institutionellt perspektiv för att förstå och tolka hur en stad blir 
kulturhuvudstad genom att ”översätta” och anpassa tidigare kultur-
huvudstadsprodukter till egna förutsättningar och sammanhang. Men varför 



 

 76 

anser då egentligen tjänsteforskare att det är en brist, och att det är en dålig 
modell att konkurrenter följer varandra i fotspåren när nya kunderbjudanden 
utvecklas? Varför kan inte institutionella krafter och processer ses som 
kraftfulla, effektiva och kanske oundvikliga källor som på ett positivt sätt 
bidrar till värdeskapande produktutveckling?  

 

Modulär produktutveckling och plattformstänkande 

Rosenqvist (2000) diskuterar vikten av att effektivisera produktutveck-
lingsarbetet och produktionsarbetet genom att utveckla mediaprodukter med 
hjälp av modulär produktutveckling. Han poängterar att modulär utveckling 
ligger i tiden och att det går ut på att inte utveckla varje produkt utifrån ett 
noll-stadium. Rosenqvist refererar till andra forskare som diskuterat vikten 
av modulär produktutveckling ur ett vidare perspektiv än mediaprodukter 
och Sundbo (1998) rekommenderar samma förfaringssätt för 
tjänsteutveckling I en artikel om Nokia beskrivs att företaget använder ett 
plattformstänkande när de utvecklar nya produkter, i syfte att slippa utveckla 
varje produkt och produktvariant från ett noll-stadium: 

 
På Nokia följer både produktutveckling och marknadsföring en 
segmenteringsmodell hämtad från bilindustrin. Farmor, tonåringen och 
rörmokaren behöver olika telefoner. Om det förr räckte med två olika 
modeller handlar det numera om en hel produktfamilj. För att få ned 
kostnaderna tillämpas bilindustrins plattformstänkande, där varje 
grundmodell görs i olika varianter och seriestorlekar.”  
Veckans Affärer (nummer 49, 1999) 

 
Jag ser likheter mellan modulär produktutveckling och plattforms-

utveckling. Edvardsson m fl (2000) talar om att de flesta nya tjänster som 
utvecklas måste integreras i ett befintligt servicesystem. Här associerar jag 
också till ett modulärt tänkande och ett plattformstänkande, på så sätt att 
servicesystemet kan ses som en företagsgemensam plattform i vilken nya 
koncept och produkter måste integreras.  

Att produktutveckling bedrivs utifrån ett modulärt tänkande och ett 
plattformstänkande noterar jag i båda mina fältföretag, även om det inte talas 
i sådana termer. Vingresor lämnar t ex huvudparten av befintlig 
värdeskapande plattform när det gäller kundprocessen och alla dess värdes-
kapande dimensioner, både före köp, under köp, under resa, som efter resa, 
intakt år ut och år in. Även när det gäller hotell, resmål och koncept åter-
används de flesta moduler varje gång ett nytt säsongsproduktsortiment skulle 
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tas fram. Inte heller på SOL talades i termer av modulär utveckling, även om 
jag tolkar det som att man i praktisk handling bedrev en slags modulär 
produktutveckling där mycket kom igen i varje utvecklingsprojekt när det 
gällde form, design, funktion, och idé. Inga moduler eller mallar var 
dokumenterade och kunde spridas för allmän kännedom. Istället fungerade 
den modulära utvecklingen som så att flera av de operativa utvecklarna på 
kort tid hade hunnit skapa mentala mallar för sina respektive 
ansvarsområden; formgivaren hade klart för sig hur ”feel-and-touch” mallen 
såg ut, redaktören hade språk, text och innehållsmallarna klara för sig, 
medan teknikerna skapade tekniska mallar och i slutändan aggregerades 
varje modul till produkthelheten www.passagen.se. 

 

Om hur produktutvecklingsarbete gick till på Vingresor 
Med stora penseldrag… 

I interntidning Ving Magazine (125/1998) berättas om hur företagets 
produktutvecklingsarbete går till. Det berättas att produktutveckling inte 
bedrivs utifrån att man tittar in i en kristallkula. Istället handlar det om att 
”marknadsgruppen”, som inkluderar personal från produkt- och marknads-
avdelningen, på ett systematiskt sätt samarbetar för att ta fram ett 
produktsortiment som skall lanseras inför en kommande säsong. Ledstjärnan 
och ramverket för utvecklingsarbetet är Long Term Review (LTR); ett 
planeringssystem där Vingresors ledningsgrupp årligen reviderar och 
uppdaterar liggande treårsplan när det gäller företagets visioner, strategier 
och målsättningar för de närmaste tre åren. I artikeln berättas vidare om att 
med LTR som ramverk startade varje produktchef i ett visst ”startskede” att 
på bred front samla information om det egna produktansvarsområdet; om 
konsument-beteende, makroekonomiska- och nationella faktorer, 
konkurrenternas situation och synbara eller tänkbara strategier, gångna 
säsongers försäljning och efterfrågan, kvalitetstalens utveckling, samt 
synpunkter från resmålen och övriga organisationen.  

I vardagens utvecklingsarbete framstod det tydligt att ytterligare en 
källa i informationsinsamlingsarbetet, eller kunskapsinhämtningsarbetet, var 
att försöka spåra, identifiera och tolka gryende trender, både i samhället i 
stort, som i branschen. Internt talades inte i termer av trendtolkning eller 
kunskapsinhämtning utan istället användes termen ”analys”. Jag skulle vilja 
kalla denna process för en scanningprocess där beslutsfattare på olika 
hierarkiska nivåer med hjälp av scanning försökte få en överblick det egna 
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ansvarsområdet ur flera aspekter och infallsvinklar. Syftet med 
scanningarbetet var att få så torrt på fötterna som möjligt när produkt-
sortimentet skulle fixeras, dvs. när katalogoriginalet skulle sändas till tryck. 
Scanningarbetet skedde inte utifrån förutbestämda mallar och rutiner utan 
varje produktchef och varje ledningsgruppsmedlem arbetade på sitt eget 
icke-formaliserade sätt utifrån sina personliga idéer, kontaktlänkar, 
kunskaper och preferenser. Scanningarbetet avslutades inte heller vid en viss 
tidpunkt utan det pågick ständigt, även om det insamlade tolkningsmaterialet 
vid vissa tidpunkter, som inför nedan nämnda säsongs-kick-off buntades 
ihop och utvärderades.  

I ett tidigt skede av varje ny utvecklingsprocess samlades hela produkt- 
och marknadsavdelningen till en gemensam kick-off. I februari 1998, just 
före min fältstudiestart, samlades hela gruppen till en sådan kick-off i Italien. 
Syftet var att under några dagar samla ihop alla ovan nämnda kunskaps- och 
informations- trådar och sy ihop ett första produktförslag till 
sommarsäsongen 1999. Det betydde att utvecklingsprocessen för ett visst 
säsongsutbud började drygt ett år före det att utbudet skulle lanseras på 
marknaden. Den viktigaste basen för utveckling av ett kommande 
sommarsäsongsutbud var innevarande säsongsutbud. Någon menade att 80% 
av en säsongs produktutbud av hotell och resmål återkommer nästa år och 
någon annan trodde att 70% återkom från ett år till ett annat. Populära hotell 
och resmål återkom i vissa fall år efter år, och kanske till och med 
decennium efter decennium. Då och då lanserades ett nytt koncept men ofta 
innebar utvecklingsarbetet inför en kommande säsong att förfina, och 
vidareutveckla befintliga koncept, resmålsutbud och hotellutbud.  

 Ett konkret ”pappersresultat” från kick-off-seminariet i februari år 
1998 var ett preliminärt produktupplägg inför nästkommande sommar. Detta 
första upplägg skulle därefter komma att bli föremål för många ändringar 
och modifieringar under drygt sex månader framöver. Utifrån vad olika 
aktörer med makt och mandat att fatta beslut i produktutvecklingsfrågor 
hade att säga, samt utifrån nya tolkningar och trosbilder om framtida 
efterfrågan som ständigt skulle komma att vidareutvecklas under månaderna 
fram till det att katalogen skulle skickas till tryck. Efter kick-offen och 
fortlöpande ända fram till det att katalogen skulle tryckas, cirka ett halvt år 
senare, kan man säga att det jag ovan har kallat scanningprocess fortlöpande 
pågick i vardagen. De många beslutsfattare som var involverade i 
produktutvecklingsarbetet följde under denna period kontinuerligt 
försäljnings- och bokningsstatistik, jämte andra utvecklingsförlopp och 
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händelser, internt i koncernen likväl som externt i samhället, som skulle 
kunna tänkas påverka efterfrågan inför kommande sommarsäsong.  

Många var de faktorer som kunde komma at förändra rådande scenarios 
och trosbilder beträffande framtida efterfrågan av semesterresor: Krig, 
terrorism, konjunkturförändringar, gryende trender, konkurrenters ageranden 
och planer. På Vingresor hölls, utifrån vetskap om existensen av sådana 
förändringspåverkande faktorer, så många produktbeslut som möjligt, öppna 
och olåsta fram till den dag katalogoriginalet skulle gå till tryck. Vissa 
produktelement var emellertid mer låsta än andra. Vingresor blev t ex ålagda 
av moderbolaget i England att sälja en viss andel av koncernens 
kryssningskapacitet, vare sig Vingresors personal tolkade att det skulle 
finnas en efterfrågan på kryssningar eller ej. Likaså var hotell-kapacitet som 
är fast kontrakterad för Vingresors räkning för en lång tidsperiod framöver 
ytterligare ett exempel på ett tämligen låst beslut. Men många var de 
produkter och produktdimensioner som man försökte hålla öppna in i det 
sista. Ett sådant öppet, icke-låst och flexibelt arbetssätt gjorde att tiden före 
tryckning var hektisk för involverade aktörer. Inte minst för de som arbetade 
med katalogproduktion som i detta skede ständigt var på jakt efter kollegor 
som kunde ge besked och svar på de många frågetecken och oklarheter som 
konstant uppstod i denna fas.  

 

Ett välsmort maskineri rullade på 

Visst knorrades det och visst blev man irriterade på varandra i vissa lägen 
under utvecklingsarbetet av ett nytt säsongssortiment: Produktchefer var 
tidvis frustrerade över att inte ha större eget beslutsmandat över vad som 
skulle utvecklas, och katalogproduktionspersonalen var tämligen slutkörda 
och stressade när tiden för tryckning närmade sig. Men på det hela taget 
tycktes människor vara väl inkörda i hela utvecklingsförloppet och väl 
initierade i vad som förväntades att de själva skulle bidra med, likväl som 
vad de kunde förvänta sig att andra skulle göra. Eventuella nykomlingar blev 
lotsade, eller som med Berger Luckmanns (1966) termer, socialiserade in i 
arbetet av kollegor som hade varit med förr. Så trots att morr emellanåt 
hördes i korridorerna tycktes ändå vardagens produkttvecklingsarbete skrida 
stadigt fram som på räls.  

Egentligen var det förunderligt att så mycket oftast blev rätt i Ving-
resors produktutvecklingsarbete, med tanke på att det var så många beslut 
och så många avstämningar som ofta på ytterst detaljerad nivå skulle 
integreras och synkroniseras i komplexa utvecklings- och produktions-
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sammanhang. Visst uppstod en miss här och där men på det hela taget var 
det inte så ofta som missar i produktsortimentet nådde ut till kund, vilket 
skall sättas i relation till hela det koordineringsmaskineri som pågick under 
utvecklingsarbetet, där så många faktorer involverades; människor, system, 
tankar, kunskaper, handlingar, texter etc. Pine (1993) förklarade en hög 
”misslyckandefaktor” i produktutvecklingssammanhang med ett ensidigt 
fokus på ”new to the world” produktutveckling. På Vingresor arbetade man 
oftast inte med sådan typ av radikal nyutveckling. Men oftare handlade 
produktutveckling om att i årligt återkommande, väl inkörda och välkända 
arbetsprocesser modifiera, justera, och förbättra det befintliga 
produktutbudet. I vardagens arbete såg jag några faktorer som jag tror bidrog 
till att Vingresor sällan tycktes misslyckas med sin produktutveckling:  

 
• Produktvecklingshjulet rullade ständigt på. Två produktsortiment, ett 

sommar- och ett vintersortiment skapades varje år. Inte konstigt att 
maskineriet med tiden blev väloljat och effektivt. Dessutom var den 
stora produktbasen inför varje ny säsong tidigare säsongens utbud. 
Uppskattningsvis återkom 70-80% av tidigare utbudet. 

 
• Det faktum att processen var repetitiv, att få aktörer byttes ut, och att 

förändringarna var små från en säsong till en annan ledde till en hög 
nivå av säkerhet och en trygghet för de involverade aktörerna. 
Medarbetarna visste vad de förväntas bidra med och vad de kan 
förvänta sig att andra skulle bidra med. Många hade skapat 
gemensamma tolkningsramar med hjälp av delad erfarenhet och 
gemensamma traditioner, vilket ingav trygghet och säkerhet, något 
som är viktigt för människan (Weick, 1979,1995; Berger och 
Luckmann, 1967). 

 
Trots den höga trygghetsnivån framstod det som att arbetet under 

senare år kännetecknades av en miljö med högre osäkerhet, ovisshet och 
otrygghet rådde, än vad som var fallet på den ”gamla goda tiden”, när 
Vingresor bara var Vingresor och inte en del av en stor koncern. Att till-höra 
en gigantisk internationell koncern medförde att medarbetarna på Vingresor 
inte längre förfogade över alla beslut och resurser de tidigare hade styrt över 
själva, t ex trafikprogram, sortiment, hotellkontraktering, kostnader etc. 
Kontrollen hade minskat och därmed hade osäkerheten och otryggheten ökat 
något. Men ändå tycktes människor som var involverade i Vingresors 
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produktutvecklingsarbete vara trygga och säkra i sina vardagliga arbetsroller 
och med sina arbetsrelationer. 

 Utvecklingsprocessen rullade på; två gånger per år initierades en ny 
processrunda och år ut och år in hade utvecklingsmaskineriet rullat på i 
likartade kuggar. En mindre lyckad konsekvens av att maskineriet rullade på 
så regelmässigt enligt en stramt hållen tidtabell och med en trogen och 
homogen personalstyrka, var att det blev föga utrymme över till att ta in, 
pröva, utvärdera och sprida ny kunskap och nya idéer. Vare sig det gällde 
sättet att jobba på, eller vad man jobbar med, dvs vad för slags värde man 
valde att skapa för sina kunder. Föga utrymme gavs för radikal om-
orientering i produktutvecklingsarbetet, med andra ord. 

 

”Vår produktutvecklingsprocess fungerar inte. Processtyrning nästa.” 

Chefen för produktavdelningen hade arbetat i drygt ett år på Vingresor vid 
tiden för min fältstudie. Dessförinnan arbetade hon länge på SAS, ett företag 
som karaktäriseras av en utvecklingsanda styrd utifrån föreställ-ningar och 
rättesnören om att god analys, hög rationalitet och rigid styrning och 
uppföljning från centralt håll var viktiga framgångsfaktorer. Enligt 
produktchefens föreställningar borde produktutvecklingsarbetet bedrivas 
från ax till limpa i god teknologisk management anda. Hon ansåg att 
produktavdelningen hade alltför lite kontroll över processen och att det var 
ett problem att beslutsmandaten över vad som skulle produktutvecklas alltför 
ofta låg utanför produktavdelningens ”organisationsruta”. Detta förhållande 
strävade hon och hennes produktkollegor efter att ändra på. De ville förbättra 
utvecklingsprocessen, vilket betydde räta upp den och göra den mer 
rationell, samtidigt som de ville skaffa ett ökat inflytande och mer kontroll 
för produktavdelningens personal över processen.  

Det framstod tydligt att SLGs centrala stabsfunktioner för flyg-
planering och hotellinköp, liksom de nationella Vinreseföretagen i Danmark, 
Norge, Sverige och Polen, men även Vingresors ledningsgrupp var aktörer 
och professioner som hade mycket att säga till om i utveck-lingsprocessen. 
Det var just detta förhållande som produktutvecklarna ville ändra på med 
hjälp av en väldefinierad process. Missnöjet med den bristfälliga 
produktutvecklingsprocessen var utbrett bland människor som var 
involverade i produktutvecklingsarbetet på Vingresor och det var spritt långt 
utanför produktavdelningens ”väggar”. Vingresors VD, en långvägare inom 
Vingresor. Han hade börjat på marknads- och produktsidan cirka tjugo år 
tidigare och han såg med skepsis på föreställningar och krafter som 
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förordade en ökad formalisering och standardisering av utvecklings-
processen. Han hade följande synsätt: 

 
Karin: Enligt processtyrningslitteratur är det viktigt att standardisera och 
formalisera utvecklingsprocessen. Hur ser du på sådan process-styrning? 
Olle: Jag ser en risk i att man kommer att försumma att gripa tag i 
värdefulla affärsidéer, eller att värdet i en viss affärsidé hinner försvinna 
innan produkten är färdigutvecklad. Det är klart att vi har ramar som 
styr oss i vår produktutveckling. Vi måste till exempel sträva efter att 
utnyttja våra kostsamma produktionsapparater optimalt för att nå 
stordriftsfördelar. Men inom dessa ramar, där måste vi förmå agera 
dynamiska, kreativt och affärsorienterat.  
För fem år sedan tänkte och agerade vi 20 procent pan-skandinaviskt 
men idag är vi nog uppe i 70 procent. Här brottas vi, i likhet med andra 
geografiskt växande företag, med problemet att hitta synergier mellan 
olika marknader. Vi behöver finna synergier och därför behöver vi någon 
slags formaliserad grundstruktur och processer i kanske 70 procent av 
vårt utvecklingsarbete - det som handlar om små justeringar från tidigare 
år. Vad gäller resten av vårt utvecklingsarbete, den del som är mer 
nyskapande, där tror jag att vi missar nya affärsmöjligheter om vi inför 
samma formalisering och struktur. Här behöver vi snarare mer dynamik 
än vad vi har idag. 
(VD)  
 

VDn var den enda person som uttryckte föreställningar i dessa både-
och-termer; både modifieringar och radikal nyutveckling, både struktur och 
processer, men även kreativitet, flexibilitet och dynamik, medan andra 
involverade aktörer efterlyste mer rationalitet, struktur, ”rakhet” och 
tydlighet i produktutvecklingsprocessen. Man ville helt enkelt veta vem som 
hade rätt att besluta om vad och man ville reducera, eller helst eliminera allt 
vardagsstrul med bäring på produktutvecklingsarbetet. Som ett led i strävan 
att reducera missnöjet fick produktavdelningens chef accept från Vingresors 
ledning för att ta in Andersen Consulting som processutvecklingsstöd.  

I maj 1998 deltog jag på en processutvecklingsdag där hela produkt- 
och marknadsavdelningen, samt några personer från den centrala inköps-
avdelningen samlades med konsulterna för att diskutera process-kartan som 
konsulterna hade utvecklat. Konsulterna hade utvecklat kartan i sann 
processtyrningsanda, vilket innebar att de tidigare under våren hade samtalat 
med aktörer som deltog i och berördes av produktutvecklingsprocessen. 
Utifrån dessa samtal ritades processen upp i ett linjärt och sekventiellt 
flödesschema fokuserat på aktiviteter, information och dokumentation. De 
hade också identifierat och listat en hel räcka problemområden. Målet med 
processdagen var att utarbeta förbättringsförslag som skulle utgöra en 
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plattform för vidare förändringsarbete. Jag kände igen arbetsmetodiken från 
det processförbättringsarbete jag var involverad i på SAS några år tidigare, 
då samma processtyrningsmetodik och modeller stod som förebilder. Är de 
globalt verksamma, amerikanska konsultbyråerna alltid involverade i dylika 
uppdrag? De var det på SAS, likväl som på Vingresor. Något som med stor 
sannolikhet bidrar till spridning av managementmodeller à la mode, som t ex 
processtyrningsmodeller av ovan nämnda slag (Powell och DiMaggio, 1991; 
Furusten, 1996). 

Engagemanget under processutvecklingsdagen var stort, process-
bristerna som definierades var många och alla deltagare hoppades på 
processfärbättringar, om än ur olika intresseperspektiv: Marknadsavdel-
ningen ville förbättra den kaotiska och stressiga arbetssituationen som 
avdelningens personal ofta befann sig i vid processens slutskede, när dead-
line för tryckning närmade sig med stormsteg. Medan produktavdelningens 
intresse var att ta kommandot över produktutvecklingsprocessen. Efter 
processutvecklingsdagen syntes alla nöjda med att arbetet var på gång. 
Under tiden därefter ringde konsulterna gång på gång för att få i uppdrag att 
implementera den uträtade processen, något som anses vara det svåraste i ett 
processutvecklingsarbete (Rummler och Brache, 1995). De fick nobben för 
projektets pengar var slut och produktavdelningens chef avsåg att själv dra 
lasset vidare. Med facit i hand vet jag att hon snart skulle komma att gå på 
föräldraledighet och att hon därefter sade upp sig. Hur kom processsarbetets 
vidare öde att te sig? Eftersom det inte hade lednings-gruppens starka stöd är 
jag tveksam till om det fick någon fortsättning. 
 

Vardagens produktutvecklingsprocess från ax till limpa var inte så 
linjär och rationell som processtyrningsmodeller vill ge sken av 

Om att arbeta i flera olika produktutvecklingsskeden samtidigt  

Rationella processtyrningsmetodiker likt den Andersen Consulting 
tillämpade på Vingresor är strikt orienterade mot att kartlägga produkt-
utvecklingsprocessen som ett sekventiellt arbetsflöde utifrån funktioner som 
involveras, aktiviteter som utförs och dokument som används. 
Produktutvecklingsprocessen, såsom den kartlades i det pågående process-
styrningsprojektet startade med kick-off för det produktsortiment som skulle 
lanseras för försäljning drygt ett halvt år senare och som skulle produceras 
drygt ett år senare. Inget i processkartläggningen visade däre-mot att de 
människor som involveras i utvecklingsprocessen i praktiken tenderade att 
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ständigt befinna sig i tre olika skeden av processen samtidigt, eller kanske 
snarare i tre skilda produktutvecklingsprocesser samtidigt, nämligen: 

 
Produktutveckling i realtid: Fix, trix och brandkårsutryckningar med den 
produkt som för närvarande ”exponerades”, köptes och användes av kunder. 
Golfresor var ett exempel som vid min tid på Vingresor förorsa-kade mycket 
fix och trix, inte minst för berörd produktchef eftersom golfresenärer 
dagligen stod strandade på avreseflygplatsen med golfbagar som inte fick 
plats på planen. Problemen förorsakades av att de plan som användes till 
golfdestinationerna inte rymde det antal golfbagar kunderna ville ta med sig. 
Denna typ av produktutveckling i realtid tog för flera av produktutvecklarna 
mycket tid i anspråk. 
 
Produktutveckling inför nästa säsong: I början av mitt fältstudiearbete 
närmade sig deadline för tryckning av kommande vinterkatalog med storm-
steg. Inför en sådan deadline sades det alltid vara hektiskt på marknads- och 
produktavdelningen. Katalogproduktionspersonalen jagade fram och tillbaka 
för att reda ut oklarheter och för att stämma av att alla verkligen läste de 
korrekturtexter de ansvara för. De jagade produktchefer, marknads-chefer 
och försäljningschefer eller inköpare, ständigt under högt tempo för tiden 
inför kataloglansering har under senare år krympt radikalt i ett rally mellan 
branschens aktörer där alla vill presentera sin egen katalog före 
konkurrenterna. Stressrelaterade sjukskrivningar var inte helt ovanliga för 
människor som var involverade i detta arbete. Under maj månad 1998 
presenterades tillsist kommande vinterns katalog och produktsortiment, som 
brukligt var, på en stor intern säljkonferens. Någon dag efter konferen-sen 
exponerades vintersäsongens resutbud för kunderna med hjälp av kataloger, 
internet och köpt reklamutrymme. 
 
Produktutveckling inför näst-nästa säsong: I februari 1998 initieras 
utvecklingsarbetet av det sortiment som skulle erbjudas under sommar-
säsongen 1999, dvs drygt ett år eller två säsonger framåt i tiden. 
Utvecklingsprocessen var i sin linda och påbörjades som jag tidigare har 
redogjort för med ett scanningarbete och därefter en kick-off. Det var denna 
process som dokumenterades från ax till limpa i det pågående 
processtyrningsprojektet. 

 
Eftersom de aktörer som var involverade i utvecklingsarbetet ständigt 

befann sig i flera produktutvecklingsstadier och i flera produktutvecklings-
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processer vid ett och samma tillfälle, synes det inte konstigt om en utveck-
lingsprocess som illustreras som linjär och sekventiell på papper, kan te sig 
betydligt mer komplex och rörig vardagen. I teoribildningen har jag inte 
hittat någon problematisering kring denna simultana och komplexa 
vardagssituation. En situation där varje individ som var involverad i 
produktutvecklingsarbetet konstant befinner sig i tre olika skeden eller i tre 
olika produktutvecklingsprocesser samtidigt. Samma arbetsupplägg kände 
jag igen från SAS och där, likväl som på Vingresor, kände flera produkt-
utvecklare att de försummade produktutvecklingsarbete med längre tids-
horisonter därför att de tenderade att fastna i utvecklingsarbete av brand-
kårskaraktär, dvs med att fixa problem i rådande produktutbud som akut 
måste modifieras eller justeras på något sätt:  

 
Vi sysslar mest med brandkårsutryckningar för att fixa till i befintligt 
produktutbud samtidigt som vi i större utsträckning än idag borde hinna 
med att göra ett grundligt produktutvecklingsarbete med längre 
tidshorisonter, men den tiden finns inte. Vi hinner t ex inte resa i den 
utsträckning vi borde. 
(Medarbetare på produktavdelningen) 

 
Kan problemet ha handlat om en resursfråga i grund och botten? Det är 

resurskrävande att produktutveckla om det så handlar om läkemedel, bilar, 
kläder, internetprodukter eller semesterresor. Flera teoretiker som fokuserat 
på kunskap i produktutvecklingssammanhang betonar att personalknapphet 
har en negativ inverkan på möjligheten att skapa ny kunskap (Nonaka och 
Takeuchi; 1995, Adler, 1999). 

 

Om att förfina produkter efterhand som man lär sig mer 

Huvudparten av de väletablerade teoretiska föreställningarna kring hur 
produkt- och tjänsteutvecklingsarbete ”bör” gå till förordar rationella, 
analytiska, formaliserade och välstrukturerade processer där målet för 
utvecklingsarbetet, likväl som dess budget, specificeras i ett tidigt skede. 
Mina fältstudier på Vingresors vittnar å andra sidan om att det i realiteten är 
svårt, och kanske inte alls särskilt rekommendabelt att alltid göra rigida och 
rationella planer i förväg för ett framtida tillstånd och utfall, när det handlar 
om produktutveckling. Ett alternativ är att betrakta utvecklings-processen 
som en lär- och sökprocess, vilket också betonas i flera ”nyare” texter om 
produktutveckling (se tidigare i detta avsnitt om teoretiska föreställningar). 
Ett exempel som vittnar om utvecklingsarbete som en lärprocess är 
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erfarenheterna från Vingresors inträde på den Polska marknaden, vilket 
skedde vid tiden för mitt fältarbete under våren 1998:  

 
”Etableringen i Polen är en lärprocess och vi lär oss ständigt under 
resans gång mer om vad polackerna vill ha. Vi har till exempel lärt oss att 
det inte är viktigt för polackerna att bo nära havet, något som är däremot 
är synnerligen väsentligt för oss skandinaver. Polackerna bor gärna långt, 
långt från havet, men däremot är det viktigt för dem att det finns pool och 
helpension på hotellen, något som vi skandinaver bryr oss mindre om.” 
(Artikel i interntidningen Vingresor Magazine)  

 
 
Ingrid, ansvarig för den polska katalogproduktionen funderade kring:  
 
”Hur skall vi presentera produkterna för polackerna? Vad säljer? Vad 
vill de ha? Polackerna verkar agera som vi gjorde på för några decennier 
sedan. Men vi vet inte exakt, så det vi kan göra är att; göra, se och lära.” 
(Medarbetare på marknadsavdelningen) 

 
 
Projektledaren för Vingresors internetsatsning diskuterade i samma 

banor om vikten av att lansera snabbt och därefter successivt lära mer:  
 
”Vi var inte först ut med att lansera bokning över internet. Apollo och 
Always var först ute och därmed lyckades de ta mycket trafik initialt. 
Anledningen till att vi var långsamma i starten var att vi ville erbjuda en 
så komplett internetprodukt som möjligt redan från början. Vi ville t ex få 
med ”supplements”, som hyrbilar och sådant. 
Med facit i hand hade vi kunnat starta upp betydligt snabbare för det har 
visat sig att det inte är sådana ”paket” som säljs över nätet. Det som 
bokas avsevärt mest är koncepten Sunwing och VingResort. Något vi inte 
alls hade förväntat oss. Vi hade snarare antagit att dessa koncept inte 
skulle nå någon bokningsframgång på internet och därför fanns de inte 
med i vår planering.” 
(Projektledare) 
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Radikal nyutveckling, justering - eller både-och? 

Utveckling handlar i huvudsak om att modifiera befintligt produktsortiment 

 
”Jag skulle tro att cirka 80 procent av alla hotell omkontrakteras utan 
större diskussioner år efter år. Dessa processer är mycket repetitiva och 
därför borde vi kunna ha väl specificerade processer för alla sådana 
repetitiva uppgifter som bara rullar på, år efter år, utan friktion. Så 
fungerar det inte idag vilket leder till att vi inför varje säsong spiller 
massor av onödig tid, frustration och energi genom att vi alltid börjar 
varje produktutvecklingsprocess som från ett nolläge.  
(Medarbetare på produktavdelningen) 

Men även radikal nyutveckling bedrivs  

Vingresor framstår som skickliga på att två gånger varje år justera och 
anpassa sitt produktsortiment för att passa kundernas efterfrågan. Men 
parallellt bedrivs också radikal, nydanande och kreativ nyutveckling. 
Vingresors högste chef betonade vikten av men också svårigheten i att få de 
två utvecklingsformerna att samverka: 

 
”Jag anser att vi i dagsläget är duktiga på att utföra de ständigt 
återkommande produktjusteringar för den del av produktsortimentet som 
återkommer år från år. Vi har också rätt bra struktur och processer för 
att nå det syftet, vilket är en enorm framgångsfaktor för oss. Eftersom det 
maskineriet fungerar rätt bra anser jag att det är viktigare för oss att vi  
fokuserar på att bli skickliga även på dynamisk och kreativ nyutveckling, 
något som bör känneteckna en betydande minoritet av vårt 
utvecklingsarbete. Som det är nu skapar vi i ledningsgruppen kaos i 
organisationen när vi agerar dynamiskt, som när vi nyligen, på kort 
varsel, valde att introducera. Dominikanska Republiken. Följden blev 
kaos i organisationen, men jag tror att vi måste hantera sådana kaotiska 
processer också.” 

 
När man tar del av Vingresors utveckling från 1950-talet och framåt i tiden 
(se vidare kapitel 3) inser man ändå att Vingresor framgångsrikt har gått i 
bräschen med många radikala produktutvecklingsgrepp genom decenni-
ernas lopp. Ett av de mest genomgripande och nydanande produkt-
utvecklingsprojekten som bedrivits på Vingresor var projektet Ving-93. 
Grunden till projektet var den stundande avregleringen av flyget i Europa 
som stod inför dörren 1993. Nu skulle de rigida regelverk som charter-
företagen tidigare verkat under luckra upp, regelverk som t ex statuerade att 
charterbolagen inte fick erbjuda enbart flygresor, utan att de var tvungna att 
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sälja hotell och flyg i ett paket. Det betydde att charterarrangörer skulle få 
konkurrera på nya marknader och med nya produkter, men också att de 
skulle få se nya konkurrenter. Vingresor beslutade sig för att ta ett samlat 
grepp inför den stundande förändringen. Produktutvecklingsprojektet Ving-
93 initierades och drevs av ledningen och det inleddes med den mest 
omfattande marknadsundersökning som någonsin utförts i företagets 
historia. I interntidningen berättades om projektet för medarbetarna först när 
det i det närmaste var dags för lansering:: 

 
”Reserevolution! Säljkonferensen är nu över och äntligen vet alla vad 
detta omtalade Ving-93 är. Det har hyschats och viskats i korridorerna. 
Norrmän och danskar har varit på HK mest varenda dag. Ryktena har 
vuxit och blivit ballonger. Varför har så många inget fått veta?...Ja, när 
det gäller att presentera nya koncept på marknaden kan inte alla få veta. 
För då vet ju även konkurrenterna. Och då är det ingen mening med ett 
nytt koncept. Därför har man försökt hålla Vingresor93 inom en så liten 
grupp som möjligt. 50 nya resmål och produkter, Vingresor yo-yo, 
fly&drive, bilpaket, Vingresor Holiday & Charge Card, telefonsluss-
system, tillval på postorder, Greklandssatsning, ny logo, nytt 
servicekoncept och nya öppettider.....”. 
(VingNews, december 1992)  

 
Minnet av projektet Ving-93 var vid tiden för min fältstudie fort-

farande starkt och synen på projektet syntes tämligen enhetlig: 
 
”Vissa av idéerna i Ving-93 får vi idag betrakta som floppar, men vi får 
då inte heller glömma att vissa av dagens mest framgångsrika produkter 
stammar från Ving-93.”  
(Medarbetare på produktavdelningen) 

 
Den chef som var ansvarig för projektet lät mig veta att en lärdom han 

dragit från Ving -93 var att inte genomföra alltför många förändringar 
samtidigt utan att i stället ta en portion varje år. - Men man behöver kanske 
en sådan radikal process för att överhuvudtaget få igenom förändringar och 
man måste få misslyckas i en sådan här organisation också, fortsatte han sin 
reflektion. Flera andra betonade också den viktiga lärdomen, att inte bedriva 
alltför många och alltför radikala förändringar i ett och samma spadtag. 
Stegvis och iterativ utveckling förordades i stället, inte minst för att kunder 
inte skulle känna sig förvirrade: 

 
”Jag tyckte att det strategiska felet i Ving -93 var att vi löjliggjorde 
befintliga kunder och deras semesterformer både i kataloger och i 
kommunikation. På kort tid ville vi revolutionera charterbranschen. 
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Tankarna och strategierna var riktiga men timingen var fel och tempot 
var alltför snabbt. Av mina tidigare yrkeserfarenheter från både bil- och 
dagligvarubranschen har jag lärt mig att kunder vill vara trygga och 
säkra på att vi håller det vi lovar. Att bygga varumärken är att bygga 
förtroende. Att vi kan säga till våra kunder att ni kan lita på oss, ni kan 
vara säkra på att vi levererar det vi lovat etc. Därför skall vi inte göra 
radikala utvecklingar samlat och i en handvändning. I stället skall vi 
ständigt utveckla och förnya oss, för att följa med i tiden, men det skall 
inte märkas för mycket. Däremot kan vi förstora händelser för att skapa 
uppmärksamhet och nyhetsvärden i samband med katalogdistribution.” 
(Ledningruppsmedlem)  
 
Trots att produktutveckling i små steg förespråkades av många på 

Vingresor, hade man ändå vid flera tillfällen vidtagit mer radikal nyutveck-
ling. Det tycks som om mer radikala formerna av utveckling hade fram-
manats av att företaget hade valt att agera och reagera på ”nya” externa 
impulser och möjligheter, som: 

 
Ny lagstiftning: Avregleringen av flyget i början av nittiotalet kom t ex att 
förändra affärsmöjligheterna för charterbranschen radikalt.  

Ny teknolog: Internets framfart i slutet av 1990-talet gjorde att Vingresor 
grep tag i den möjligheten.  

Nya strategier och handlingar hos konkurrenterna: T ex en förändring i lagd 
butiksstrategi hos Fritidsresor eller Ticket får Vingresor att följa i 
konkurrenternas fotspår. 

Outnyttjade affärsmöjligheter: Under Vingresors tidiga levnadsdecennier 
grep man tag i flera oexploaterade marknadssegment genom att utveckla 
koncept riktade mot välspecificerade målgrupper före konkurrenterna. På så 
sätt intog man tidigt en stark position på marknaden. Exempel på sådana 
satsningar var ungdomsprodukten Club 33, och familjesatsningen i form av 
den egna hotellkedjan Sunwing. För Sunwing utvecklades därefter 
successivt koncept och produkter för små barn, större barn, likväl som för de 
vuxna. Produktutveckling av Sunwing genom årens lopp har till synes gått ut 
på att utveckla produktdimensioner som kan möjliggöra att varje 
familjemedlem får en härlig semester.  

Kris, krig, katastrof och terrorism: Lagd plan ligger inte alltid. Vingresor 
har erfarenhet av att snabbt förändra utbud och sortiment, om vardagens 
scanningprocesser ger vid handen i form av tolkningar att behov för sådana 
insatser föreligger. 



 

 90 

Produktutvecklingsarbete i projektform eller i linjen? 

Utvecklingsarbetet i Ving-93 bedrevs i en centraliserad projektform där 
endast några utvalda personer, primärt sådana som arbetade i ledande 
befattningar, involverades i idégenereringsarbetet och planeringsarbetet. 
Förklaringen till hemlighetsmakeriet sades vara att den arbetsmodellen var 
en garant för att kunna hemlighålla de konceptuella nyheterna för konkur-
renterna.  

Under tiden för min fältstudie bedrevs merparten av vardagens 
produktutvecklingsarbete inte i något som i vardagligt tal kallas för 
projektform. Det tillhörde i stället vardagens linjearbete för vissa funk-tioner 
att i vardagen arbeta med att utveckla kommande produktsortiment. Några 
utvecklingsarbeten bedrevs emellertid under epitetet projekt, t ex; 
serviceprojektet, lojalitetsprojektet och telefoniprojektet. Men det framstod 
som oklart vad skillnaden egentligen var mellan det arbete som bedrevs 
under epitetet projekt och vardagens ständigt pågående utvecklingsarbete i 
linjen. Det tycktes inte finnas några projektbeskrivningar för de så kallade 
projekten, inga styrgrupper var utsedda, projektledarskapet framstod som 
oklart och inga projekt budgetar var avsatta. Kan man då tala om projekt? 

Den person som var anställd för att utveckla Vingresors hemsida på 
internet kom till Vingresor från en roll som projektledare på en reklambyrå. 
Hon kände sig som projektledare i själen, men på Vingresor menade hennes 
chefer att hon inte var projektledare. Motiveringen var att internetsatsningen 
inte var ett projekt. Ett projekt, menade cheferna, har en väl definierad 
början och ett väl definierat slut, något de inte ansåg gälla för 
internetsatsningen. Den internetansvarige utvecklaren framhöll å sin sida att 
hon visst arbetade med projekt och att hon i vardagen ständigt hade många 
mindre internetrelaterade projekt rullande. Projektledaren lät mig veta att 
hon ansåg att man faktiskt inte hade någon projektkultur på Vingresor. 

 

 Ledstjärnor och framgångsfaktorer 

Vingresor har varit en av de ledande aktörerna på den svenska och den 
skandinaviska chartermarknaden i uppemot femtio år. När det handlar om 
produktutveckling tolkar jag följande faktorer som tänkbara bidragande 
förklaringar till denna framgång: 
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Affärsmannaskap, erfarenhet och känsla 

Av tradition har föreställningar och handlingar som kretsar kring affären och 
affärstänkandet, snabba, informella beslut i korridoren bland ett gäng chefer 
och gamänger som känt varandra väl haft ett betydligt större utrymme än 
struktur och ordning i Vingresors produktutvecklingsmiljö. Det är inte att 
förglömma att fram till bara några år före mitt fältarbete skötte Vingresor i 
relativt självständig regim sin egen affär under SAS ägarskap. Gamla 
traditioner och minnen från SAS-tiden levde kvar och många refererade till 
den gamla goda tiden och till att ”gamla” arbetssätt fungerade allt mindre bra 
i den nya koncernstrukturen: 

  
Att allt går snabbt är inte nytt för oss. Men trots att allt gick snabbt även 
tidigare var allt enklare och mindre komplicerat. Idag, när vi ingår i en 
stor koncern fungera inte den gamla informella korridors-beslut-
processen, som tidigare användes för produktutveckling längre och allt är 
mer komplext och besvärligt. 
(Medarbetare på produktavdelningen).  

 
Men även vid tiden för mitt fältarbete fattades mängder av korridors 

beslut när det gällde produktutveckling, inte minst av SLG-koncernens 
ledningsgrupp som nästan uteslutande bestod av före detta ”Vingare”, likväl 
som av Vinggruppens egen ledningsgrupp. Vingresors VD var en person 
som förespråkade behovet av att ha god struktur och goda processer för den 
repetitiva typen av produktutveckling. Samtidigt var han av uppfattningen att 
den mer nyskapande delen av produktutvecklingsarbetet erfordrade en annan 
slags miljö för att frodas och därför såg han ett behov av att snabbt kunna 
agera icke-formaliserat i dynamiska ad-hocprocesser när något embry till 
intressanta produkter kunde vädras. Trots att dylika processer skapar kaos 
och oordning bland involverade medarbetare såg han dem som nödvändiga: 

 
Olle: Ett exempel på en nyskapande och dynamisk process är när vi i 
SLGs ledningsgrupp nyligen beslutade oss för att starta Dominikanska 
Republiken. Vi kunde ha gjort världens undersökning som hade tagit tre 
år, men istället sade vi rakt upp och ned att ”Nu startar vi 
Dominikanska”. 
Karin: Varifrån kom det beslutet egentligen. Någon sade till mig att det 
kom från att era brittiska ägare behövde optimera hotellen på 
Dominikanska Republiken? 
Olle: Nej det är fel och förklaringen är enkel; Dominikanska har varit en 
jättetrend i Europa eftersom det är den billigaste långdistansen västerut 
vad gäller hotell etc. Problemområdet har varit magsjukdomar men nu 
börjar detta problem ombesörjas på det lokala planet. Detta var helt 
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enkelt premisserna som fick oss i koncernledningen att fatta ett ”Vi-kör- 
beslut”. För mig är det solklart att vi inte kan göra tre-årsplaner kring ett 
utvecklingsbeslut som detta för då försvinner helt enkelt värdet i idén. Det 
är också uppenbart att vi måste kunna hantera dynamiken som krävs 
kring en sådan typ av utveckling för vi lever i stor utsträckning på 
kreativitet och dynamik i vår snabbrörliga och osäkra bransch. 

Förmågan till att snabbt förmå revidera utstakad kurs och anpassa 
verksamheten till nya krav och förutsättningar  

 
Karin: Tror du att det kan det vara så att det som utvecklas inom tekniska 
och medicinska områden, där utveckling kanske bedrivs under stort 
hemlighetsmakeri i laboratorier under många år innan något resultat kan 
lanseras, och där produkten sedan skyddas av patenträttigheter, 
kännetecknas av ett annat tillvägagångssätt än ert utvecklingssätt? Ni 
som många gånger kan skapa nya produkter på kort tid men som också 
kan lägga ned produkter rätt snabbt och enkelt? 
Olivia: Jo visst, när det gäller hotell, resmål och destinationer kan vi 
göra snabba ändringar från ett år till ett annat, men i värsta fall även 
under innevarande säsong. Om oroligheter skulle uppstå i något land, 
eller om efterfrågan på en produkt eller ett koncept skulle utebli trots 
idoga försäljningspåtryckningar, då sitter vi inte avvaktande och förlitar 
oss på de marknadsplaner vi byggt upp om att expandera vidare Istället 
anpassar vi oss, tar vid behov bort utbudet och finner något annat att 
erbjuda istället. Om vi genom årens lopp hade arbetat efter skolböckerna, 
med att göra femårs planer och liknande, då hade vi inte funnits kvar i 
branschen. Vi måste agera som köpmän som har feeling för saker och 
ting, både på produkt-, marknads-, och försäljningssidan. Därför måste vi 
rekrytera sådana profiler på utvecklingssidan, men självfallet behöver vi 
också god kompetens om akademiska processer och strukturer. 
(Ledningsgruppsmedlem) 

Förmågan att snabbt svara när konkurrenter agerar 

Vingresors ledning och produktchefer höll konkurrenter och deras agerande 
under ständig uppsikt och det spekulerades ofta kring hur dessa kunde tänkas 
komma att reagera och agera i olika situationer. På så sätt byggdes 
antaganden och trosbilder upp, som man sedan agerade utifrån. Nu hör det 
till bilden att det var uppenbart att de största konkurrenterna, Fritidsresor och 
Apollo, agerade på precis samma sätt på sina kammare., varifrån de höll 
Vingresor under ständig uppsikt och svarade på Vingresors satsningar på 
gamla, på unga, på familjer, på internet eller på en förändrad 
distributionsstrategi.  
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De interna föreställningarna var utbredda att Vingresor alltid var först 
ute med nyheter och med nytänkande. Dessa föreställningar uttrycktes om 
och om igen, inte minst av företagets ledning. VD konstaterade t ex gång på 
gång stolt i Ving Magazine att Vingresor alltid är först ute och i samma 
andetag konstateras att ärkefienden Fritidsresor alltid följde dem hack i häl. 
Självbilden av att Vingresor ledde utvecklingen var stark, och visst bidrog 
den till att stärka självförtroendet och den egna identiteten. Men den 
”officiella” självbilden var inte hela bilden för i vissa fall var Vingresor först 
ut med en nyhet, andra gånger var någon konkurrent först. Ändå jag hörde 
bara en person uttrycka att: 

 
”Vi vill gärna tro att vi alltid är först ute med nyheter. Det är vi inte, för 
många gånger följer vi Fritidsresor hack i häl.” 
(Medarbetare på produktavdelning) 
 

Konkurrenters strategier och handlingar var i vardagen en stark driv-
kraft till vilken slags produktutveckling man valde att satsa på. Konkurrenter 
som drivkraft syntes många gånger vara starkare än lyssna på kundönskemål 
och på medarbetarnas önskemål om att utveckla någon viss aspekt för att på 
så sätt skapa högre värden för kunderna: 

 
”Internt i Vingresor Sverige har vi pratat länge och mycket om det här 
med hur vi ser att köpmönster och köpbeteenden är under förändring och 
att vi måste följa kundernas önskemål om ökad tillgänglighet. Men, det är 
svårt att få igenom sådana förändringar i vår organisation. Om vi 
däremot tittar söderut över sundet, så ser vi att det i Danmark sedan 
länge varit möjligt och viktigt för kunderna att kunna handla charterresor 
på lördagar och söndagar. För Vingresor är lördagar och söndagar de 
största säljdagarna i Danmark. Ursprunget till det köpmönstret är nog att 
Spies, som har en mycket stark ställning på den danska 
chartermarknaden började ha öppet nästan dygnet runt för flera 
decennier sedan. Långt innan någon annan tänkte tanken. Simon Spies 
var en man med visioner, vilket betydde att de andra danska aktörerna 
blev så illa tvungna att hänga på. I både Sverige och Norge är öppettider, 
och speciellt sju dagars öppethållande fortfarande en mycket stor 
tvistefråga mellan fack och företag.” 
(Medarbetare på säljsupport) 
 
”I Skandinavien har vi en tidtabell med två flygningar per dag till och 
från Medelhavet medan man i England kör med tre. Kör man tre router 
får man ned flygpriserna men då får man också räkna med en helt annan 
tidtabell. Därför bör man vara lite obs på vad konkurrenterna egentligen 
tänker göra.” 
(SLGs koncernchef, i Ving Magazine, april 1998) 
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”Om vi blickar framåt tror jag att vi kommer att få ökad konkurrens i 
distributionsledet. Vi ser redan hur agenterna kastar lystna blickar mot 
fritidsresemarknaden i takt med att reguljärbolagens provisioner 
minskar. Jag tror mig också kunna skönja ett mönster där Fritidsresor 
alltmer försöker sälja direkt till kunderna, dvs genom egna butiker. Vårt 
koncept är, som jag tidigare berört, modell på flera sätt. Vi står självklart 
inte handfallna inför detta fenomen, utan satsar än hårdare på att 
profilera butikerna och synas mer. Allt i syfte att förstärka kundernas 
lojalitet till Vingresor.” 
(Vingresors VD, Ving Magazine, juli 1998) 
 

I interntidningen diskuterade VD företagets nya distributionsstrategi om 
att utöka butiksnärvaron i lokala köpcentran genom att upprätta fler, men 
mindre butiker. Chefen motiverade strategierna med att det var en åtgärd för 
att förstärka kundernas lojalitet till Vingresor. Min tolkning är att så må vara 
fallet, men motivet kan lika gärna vara en försvarsattack mot 
konkurrenternas satsning i samma riktning, där resebyråkedjan Ticket 
uppenbarligen har lagt samma strategi före Vingresor. Det ena motivet 
behöver kanske inte utesluta det andra, för förhoppningsvis bedrivs all 
produktutveckling utifrån kundernas bästa. Däremot tycks det som om vissa 
värdeskapande dimensioner kan bli lämnade åt sitt öde om inget 
konkurrenstryck föreligger. Ja, konkurrenstryck men även andra former av 
tryck från omvärlden ser jag många gånger som starkare än tryck utifrån 
kundernas eller personalens uppfattningar och önskemål. En illustration från 
Vingresor som visar på att konkurrenternas tryck var starkare än behovet av 
att skapa värde för kunderna, är exemplet med projektledaren för Vingresors 
internetsatsning. Projektledaren ville satsa på att öka kund-värdet på 
hemsidan, men de nationella länderna som satt på budgeten för 
internutvecklingen var inte benägna att släppa till något tillskott för ökat 
värdeskapande till den ytterst magra budgeten. Projektledaren suckade och 
konstaterade att:  

 
 ”Fritidsresor har inte kommit lika långt som vi har gjort med internet 
men jag vill nästan att de skall börja jaga oss med blåslampa, eftersom 
det skulle skapa ett tryck på vår egen utvecklingssatsning.” 
 
Flera medarbetare hade föreställningar om att ovan nämnda följa-John, 

imitations och anpassningsprocesser konkurrenter var exempel på att 
Vingresors chefer hanterade produktutvecklingsarbetet på ett reaktivt och 
bristfälligt sätt. Dessa personer ville se en mer analytisk och rationell 
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produktutvecklingsprocess, precis så som det förespråkas i teorin att 
produktutveckling skall gå till:  

 
”Distributionsprojektet visar att ledningen saknar den strategiska 
blicken. Helt plötsligt är vi nämligen tagna på sängen med att behöva fler 
butiker eftersom resebyråkedjan Ticket som säljer resor för alla våra 
konkurrenter börjat etablera sig med små butiker där kunder samlas, 
såsom i köpcentran i Stockholms förorter. Det är typiskt att vi kommer på 
efterkälken för vår ledning vågar inte fatta strategiska beslut och 
följaktligen blir arbetssituationen kaotisk för många människor hos oss 
när vi med snabba ryck måste börja jaga lämpliga etableringsställen för 
brinnande livet.” 
(Medarbetare på produktavdelningen) 

Att utveckla produkter utifrån gryende trender 

I en artikel i fackresetidningen Vagabond (10, 1996) redogjorde en artikel-
författare för att intresset för Kuba ökade. Vingresor, Always och även 
Fritidsresor hade just hade börjat sälja resor dit och artikelförfattaren frågade 
några personer i charterbranschen varför Kuba börjat bli så lockande just nu. 
Hon fick följande svar:  

 
 Trenderna är i svängning. Tidigare ville många till Asien, men nu ökar 
intresset för att åka västerut. Kuba har hamnat i fokus på olika sätt: Fidel 
Castro firade nyligen sin 70-årsdag. Michael Bindefelt sa under en tv-
sändning att Kuba är trendigt, i flera tongivande modereportage nyttjas 
Kuba som kuliss, Benetton använder Kuba i sin marknadsföring och 
självaste påven skall besöka landet. All uppmärksamhet ger landet 
reklam. Startskottet avlossades dock när Sovjetunionen föll. Kuba var inte 
längre en del i det stora imperiet, vilket innebar en förlust på ca 500 
miljoner dollar per år. Tidigare riktades 70-80 procent av handeln mot 
östblocket. Det krävdes nya inkomstkällor snabbt. Dörrarna öppnades 
mot omvärlden och dollarturisterna välkomnades. Kuba är spännande 
och mystiskt. 
 

Varför en trend uppstår vet jag inte. Det är inte heller en fråga jag 
kommer att jobba vidare med i den här avhandlingen. Däremot är det tydligt 
att trender är en kraft som ger avtryck i hur man på Vingresor arbetade med 
produktutveckling. Som jag tidigare nämnt, tolkar jag det som att Vingresors 
produktchefer och ledning ständigt scannade och tolkade omvärlden utifrån 
ett produktutvecklingsperspektiv för att på så sätt upptäcka embryon och 
impulser som skulle kunna ha relevans för företagets 
produktutvecklingsarbete Intryck, information och kunskap i vardagens 
scanningprocesser kunde komma via olika källor och kanaler: Via artiklar i 
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resetidningar, eller via annan media, via konkurrenters satsningar, både inom 
och utom landet, via mässor, egna resor, försälj-ningsstistik, eller via samtal 
med människor. Scanningmekanismen tycktes ständigt vara påslagen hos 
Vingresors ledning och dess produktchefer.  

Kortsemestrar sades vara en trend man noterade i fokusgrupps-
diskussioner några år före mitt fältarbete. Man testade initialt med att 
utveckla några få städer från det befintliga resmålssortimentet som 
kortsemestrar, dvs. resor från måndag till torsdag, eller från torsdag till 
söndag. Satsningen slog mycket väl ut och därmed gick man vidare med att 
inför varje säsong erbjuda allt fler kortsemesterresmål. Många talade också 
om att man i de marknadsundersökningar som utfördes i samband med 
projektet Ving-93 såg starka trender mot ökad individualism, önskemål om 
skräddarsydda lösningar, ett avståndstagande från forna tiders grisfest-
charterresor helt enkelt. Utifrån dessa identifierade trender utvecklades 
konceptet Small World, ett koncept som beskrevs som ”ett individuellt 
resande bortom allfartsvägarna”. Small World hade vid tiden för mitt 
fältarbete ännu inte blivit någon framgång – volymmässigt. Men, vem vet, 
kanske kommer konceptet att gå en ljus framtid tillmötes för kanske hade 
trenden bara ännu inte slagit igenom. Det ovanliga med Small World hade 
fått leva kvar trots att de stora volymförsäljningssiffrorna inte hade infunnit 
sig. För ett av kännetecknen för Vingresors produktutvecklingsarbete är 
annars att snabbt dra bort produkter som inte genererar goda intäkter. 
Satsningarna på egen katalog och egen marknadsföringsbudget för Small 
World lades däremot snabbt i malpåse. 

Det tyckts vara omöjligt att sia om vilken väg en trend skall ta och 
följaktligen vilken efterfrågan nyutvecklade produkter kommer att resultera 
i. Tidens gång tycks vara den enda faktorn som kan visa detta. Ändå 
utvecklades på Vingresor produkter utifrån impulser från scanning-
processer, där personal tolkade tecken till trendimpulser. Faktiska bok-
ningssiffror och försäljningssiffror styrde i ett nästa steg Vingresors vilja och 
intresse i att hänga kvar vid produkter som hade utvecklats utifrån en tolkad 
och anad trend. Eftersom försäljning inte är en statisk företeelse följdes den i 
vardagen ständigt och noggrant upp i många led av företagsledning, 
försäljningschefer, och produktchefer. Syftet var att med faktiska 
försäljningssiffrors hjälp vidare försöka tolka och ana varthän vin-den kunde 
tänkas bära inför kommande säsonger. Om en viss produktsatsning visade 
sig mynna ut i en god efterfrågan, vidtog ett vidare-utvecklingsarbete som 
bestod i att utöka produktutbudet. Om försäljningen å andra sidan inte tog 
fart, då lades oftast produkten helt sonika ned, helst snabbare än kvickt.  
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Att förlita sig på erfarenhet, gutfeeling och branschkunskap   

 
Petra: Jag tror att vår erfarenhet, branschkunskap och ”gut feeling” är 
mer värdefulla än resultat av vetenskapliga kund- undersökningar och 
analyser när det gäller att fatta beslut om produktutveckling. Vad 
beträffar omvärldstrender borde vi däremot kanske använda ett mer 
systematiskt angreppssätt än vad vi använder idag. 
Karin: Är det här bara en känsla du har? 
Petra: Nej, men så fungerar det i vår ledningsgrupp. Ett exempel är att 
det i England sedan länge är väldigt populärt med All Inclusive 
produkter. Nu har Airtours försökt övertyga oss om att introducera 
sådana produkter även i Skandinavien. Vi har inte gjort någon veten-
skaplig undersökning för att visa vad kunderna tycker om idén, men vi i 
ledningsgruppen känner i maggropen att det inte är rätt att erbjuda 
skandinaver denna produkt på resmål som Gran Canaria eller Mallorca 
där det finns butiker och restauranger överallt. Däremot är situationen 
en annan på Jamaica eller Maldiverna där det inte finns samma 
infrastruktur. Vi behöver inte några marknadsanalyser för att ”veta” 
sådant, eftersom vår erfarenhet och vår känsla som vuxit fram med 
erfarenheten vägleder oss än bättre. Formella undersökningsresultat är 
alltför teoretiska och då organisationer är mindre uppbyggda av system 
och strukturer än av människor, tror jag att det viktigaste är att vi i 
ledningen sätter upp allmänt hållna mål för produktutvecklingsarbetet. I 
målen signalerar vi vad vi anser vara viktigast framöver, kanske tio nya 
resmål per säsong, eller vad det nu må vara. På så sätt uppstår någon 
slags självgenererande processer där organisationen jobbar mot att 
spåra möjligheter som ligger i linje med målen.  
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Inga spår av konstruktionsritningar eller flödesscheman 

Flera forskare som skrivit om tjänsteutveckling framhåller att tjänster bör 
konstrueras med hjälp av skisser, ritningar, dokument och att flödes-
scheman bör produceras över den tänkta tjänsten. Gjordes detta på 
Vingresor? - Nej, på Vingresor syntes inte skymten av några sådana 
artefakter. När det gäller koncepten Vingresor Resort och Max frågade jag 
om de fanns dokumenterade eller kartlagda på något sätt. Svaret var nej men 
jag fick en pärm i min hand där dokumentationen för konceptet Small World 
fanns samlad men i pärmen fanns inga ritningar, inga skisser, inga 
flödesscheman och inga systematiska beskrivningar över vare sig tjänste-
processen eller tjänstesystemet i pärmen. Det som fanns var ord som blivit 
förevigade i protokoll från möten där tankar, idéer och handlingsplaner 
diskuterats och där beslut fattats om ”vem som gör vad” inför lanseringen av 
Small World. Just så som en av tjänsteforskningens tidiga gurus Lynn 
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Shostack (Gummesson, 1993a; Edvardsson m fl., 2000) förespråkade att 
tjänsteutveckling inte bör gå till. 

På Vingresor höll varje produktchef i stället ordning och reda på sina 
koncept och sina resmål i sina egna huvuden och i sina egna noteringar som 
gjordes under utvecklingsarbetets gång. Men eftersom produktcheferna inte 
var de enda aktörer som var involverade i produktutvecklingsprocessen 
behövdes någon form av fysisk och konkret artefakt som kunde bidra till att 
hålla samman ”produkthelheten” informations- och kunskapsmässigt. Något 
sammanhållande och som var enskild aktörer kunde ta del av. En sådan 
sammanhållande artefakt av detta slag var de så kallade HUDarna, dvs. den 
slutliga beställningslistan över vilka hotell som hade kontrakterats och som 
därmed skulle exponeras för kunder och säljare via kataloger och hemsidan 
på internet. Intressenterna till HUDarna var många och ofta var någon ”på 
jakt” efter den senaste HUDen. Ytterligare en materialiserad aspekt av 
utvecklingsarbetet var katalogen som under processens förlopp sakta och 
säkert tog form. Någon stans i mitten av utvecklingsprocessen höll 
katalogpersonal och produktchefer ett ”bläddermöte” där de utifrån förra 
säsongens katalog bläddrade sida för sida för att notera vad som skulle 
ändras. I ett senare skede distribuerades katalogmanuskripten till 
produktcheferna, för att de skulle korrekturläsa materialet och få en sista 
chans att göra ändringar.  

Utöver HUDar och katalogmanus, var materialiserade artefakter som 
visualiserade och konkretiserade produkterna under utvecklingsarbetet få: 
Inga flödesscheman, inga prototyper, inga process- eller systembeskriv-
ningar som systematiskt beskrev ”helhetsprodukten” ur ett kundperspektiv 
syntes till. Däremot fanns det produktrelaterade direktiv och hjälpsystem 
som hade skapats av SLG-koncernens centrala stab. Ett sådant exempel var 
den centraliserade faktabanken, en datoriserad och centraliserad informa-
tionsbank med bland annat hotellinformation. Direktiv om hur många guider 
får det maximalt finnas per gäst hos arrangörerna, och direktiv om lägsta 
godtagbara miniminivåer för kvalitetsvärden var andra exempel. Likaså 
fanns det ett utbildningsmaterial för utlandspersonalen som var utvecklat av 
SLG. Och det fanns centralt utvecklade kvalitetsmanualer med ett starkt 
fokus på vad hotellen skulle leva upp till ur ett tekniskt kvalitets-
styrningsperspektiv, dvs vad som skulle erbjudas. Men jag hittade inget 
material där Vingresors värdeskapande produkter och tjänster beskrevs 
utifrån kundernas perspektiv över hela interaktionstiden vare sig det gällde 
koncept, process, system, eller värdeskapande manifestationer av annat slag 
skulle innehålla eller hur de skulle upplevas.  
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Om hur produktutvecklingsarbete gick till på SOL 
Flera av de jag mötte under min fältstudietid på SOL var med och utveck-
lade produkter och tjänster redan 1996-1997, när utveckling av kommer-
siella internetprodukter i stort sett var orörd mark i vårt land. Några var med 
när SOLs flaggskepp Passagen kom till under Telias ägarhatt medan andra 
var med när norrmännen startade gamla SOL.  
 

Om hur Passagen kom till  

Vid mitten av 1990-talet beslutades på Telia att satsa på utveckling av 
”någonting” för internet. Man upprättade ett projekt med säte i Nacka 
Strand. Affärsutvecklare, teknikutvecklare och mediautvecklare fick i 
uppdrag att utveckla ”något”, vad det än vara månde, för internet, som kunde 
ge Telia ” tick i nätet”.8 Namnet Passagen myntades tidigt och speglade 
tanken med produkten: En plats varifrån man kunde gå vidare till andra 
platser. Länkguide, en guide som kunde hjälpa Passagens användare att hitta 
till andra sajter inom speciella teman, var en av de produkter man initialt 
valde att utveckla. Caféverksamhet med chat, dvs. öppna forum där 
användare kunde samtala med varandra, var en annan. Café och chat var vid 
tiden för mitt fältarbete, under våren år 1999, fortfarande en betydelse-full 
företeelse för Passagen. 

Utvecklingsarbetet kom att bedrivas under paraplynamnet ”Passagen” i 
något som liknades vid en innovationsverkstad i Nacka Strand. Engage-
manget i Passagenteamet sades ha varit stort och sammansvetsningen i 
gänget var stark. Alla; tekniker, affärsutvecklare, unga mediastudenter från 
nyetablerade mediautbildningar arbetade entusiastiskt mot ett och samma 
mål, nämligen att Passagen vid ett visst datum skulle lanseras. Det berättades 
att projektmedlemmarna arbetade i det närmaste dygnet runt för att lansera 
Passagen på utsatt måldatum. Ändå berättades att stämningen var på topp 
och att den känslan över att alla drog mot samma mål i denna 
utvecklingsprocess var positiv. I Garstens (1994) studie om Apple och i 
Kundas (1992) studie om ett amerikanskt högteknologiskt företag, berättas 
likaledes om produktutvecklingsprocesser som kännetecknas av gemensam 
fokusering, stort engagemang och som trots dygnet runt arbete ändå beskrivs 
i euforiska ordalag av människor som var med. Jag fick också höra av 

                                                        
8 ”Tick i nätet” är ett uttryck jag hörde många gånger i samband med Telia. ”Tick i nätet” var ett 
viktigt medel för Telia att tjäna pengar och innebörden var att ”tick i nätet” genereras under den 
tiden som kunder utnyttjar sig av telefonlinjerna. 
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medarbetare som arbetade med Passagen i Nacka Strand, att personal på 
stor-Telia såg Passagenprojektet som en lekstuga Och fortfarande under min 
fältstudie hörde jag nedlåtande uttalanden från olika håll inom SOL om att: 
”De som arbetar med att utveckla Passagen ser arbetet som en lek och 
arbetsplatsen som en lekstuga eller en fritidsgård.” 

Det berättades att övertygelsen om internets blomstrande framtid var 
stor bland de som drev Passagen framåt under Nacka Strand tiden. Frågan är 
om övertygelsen var lika stor i stor-Telias ledning, eller om man mer såg 
Passagenprojektet som ett utvecklingsprojekt motiverat utifrån ledstjärnan 
att: Vi testar och ser vad vi kan göra på internet för att inte missa något. Vid 
den här tiden, i mitten av 1990-talet satsades samtidigt stort inom Telia på 
andra utvecklingsspår. Det satsades på att utveckla multimediaprodukter, ett 
område som vid tiden av många spåddes bli viktiga produkter i 
”morgondagens” samhälle. Så har det inte blivit – ännu. Videotex var en 
annan utveckling det under många år hade satsats stort på men som man 
slutligen, trots många enträgna lanseringsförsök och trots stora utvecklings-
kostnader fick överge för att efterfrågan vägrade att ta fart. Kan det vara så 
att man på Telia hade en produktutvecklingsstrategi som gick ut på att slän-
ga ut många beten, däribland ett internetbete, trots att utvecklingskostna-
derna blev skyhöga, i hopp om att något bete skulle ge napp framöver? Men 
vilket bete som kommer att ge napp i framtiden, det tycks vara täm-ligen 
omöjligt att sia om i förväg. Vare sig det gäller fiske på Telia, SOL eller 
Vingresor.  

 

Om hur produktutvecklingsarbete gick till under gamla SOLs hatt 

Parallellt med Passagens utveckling i Nacka Strand etablerade den norska 
mediekoncernen Schipsted och den norska telefonoperatören Telenor det ett 
gemensamt företaget Scandinavia Online (SOL), som skulle syssla med 
innehållsutveckling för internet i Stockholm. Planeringen för en etablering i 
Stockholm hade påbörjats under hösten 1996 då Schibsted i sina 
expansionsplaner österöver hade anropat McKinsey för att bistå med att ta 
fram ett affärsupplägg för den gryende svenska internetmarknaden. Lasse, en 
av de fyra unga affärsområdeschefer som var med i januari år 1997, vid 
starten av SOLs verksamhet i Sverige berättade att:  

 
”Redan första dagen kom McKinsey folket springande med sina tjocka 
pärmar fyllda med förstudier, tankar och idéer. Vi utgick från att det de 
hade producerat och det de hade tänkt var riktig, så vi körde genast 
igång.”  
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Enligt planerna skulle de fyra affärsområdescheferna bygga upp 
internetprodukter kring varsitt affärsområde. Utifrån McKinseys material låg 
flera affärsidéer nära till hands men man valde ut fyra affärsområden. Ett 
affärsområde som diskvalificerades var ”Massa och Papper”, trots att den 
McKinsey konsult som tagit fram affärsupplägget var lyrisk över förslagets 
innehåll.9 Konsulten hade själv en bakgrund i massaindustrin, men när den 
tilltänkte affärsområdeschefen besökte chefer inom massa- och 
pappersindustrin slogs han av att inte en dator syntes till så långt ögonen 
nådde. Han ansåg inte att tiden var mogen för att den branschen att börja 
bedriva affärer över internet och på så sätt avslogs idén om att satsa på 
pappers och massaindustrin. De fyra affärsområden man valde att satsa på 
blev: City Guide, Företag, E-handel och Finansiella tjänster. Affärs-
områdescheferna hade i ansvar att bedriva affärsutveckling, men även 
produkt- och tjänstutveckling rent konceptuellt. De var unga kostymklädda 
ekonomer med McKinseybakgrund och/eller Handelsstudier i bagaget och 
de drev var och en sitt affärsområde isolerat från de andra och ingen ställde 
krav på kostnadsminimering eller på att finna synergier genom samordning. 
Varje vecka kom någon från Schipsteds ledning från Norge för att stämma 
av läget.  

Affärsområdescheferna kunde inte internethantverket, dvs de kunde 
inte skapa och utveckla sidorna rent tekniskt, formmässigt, funktionellt, eller 
redaktionellt. Därmed fick de praktiskt utövande utvecklarna ta ett stor eget 
ansvar, något som de verkar ha trivts väldigt bra med. En av teknik-
utvecklarna, som hade varit med på SOL sedan pionjärtiden berättade med 
nostalgi om att den tidiga tiden var väldigt stimulerande, eftersom 
utvecklarna fick helt fria händer till att inom givna ramar utveckla ”sajter”. 
Pengar lär inte ha varit någon begränsning. Någon lät mig veta att en intern 
skröna vid den här tiden var att: ”När pengarna tar slut kommer man från 
Schibsted med en ny lastbil.” 

Sara, som var vVD på www.resfeber under mitt fältarbete började 
arbeta på SOL under våren år 1997 för att utveckla affärsområdet E-handel. 
Uppdraget hon hade var att titta på något som hade med resor att göra. Till 
sin hjälp fick hon några McKinseykonsulter och som produkt-
utvecklingsmetod användes en formaliserad utvecklingsprocess som 
McKinseykonsulterna tagit fram och som kallades ”Affärsutveckling av nya 
                                                        
9 Flera artiklar i media vittnar om att det var fler managementkonsulter än McKinsey som vid 
denna tid prognostiserade för en alltför snabb tillväxt för internetanvändandets utveckling inom 
råvaruindustrin. Ett antal portaler för råvaruhandel etablerades och utvecklades för att möta de 
positiva tillväxtprognoser men det dröjde inte länge förrän de branta tillväxtkurvorna flackades ut 
och portal efter portal fick lägga ned sina verksamheter (t ex Dagens Industri, 27/1-2001). 
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online tjänster på SOL”. Processen beskriver en sekventiell, rationell, 
analytisk och aktivitetsorienterad modell för vilka aktiviteter och uppgifter 
som skall ingå i arbetet med att ta fram och utvärdera affärsidéer, fatta beslut 
om vilka affärer, produkter och tjänster som skall utvecklas, samt utveckla 
detta. Dokumentet med utvecklingsprocessen klassades som sekretessbelagt 
men innehållet är en generisk, gängse och ”klassisk” produkt-
utvecklingsprocess uppbyggd av fem faser med ett antal definie-rade steg i 
varje fas. Dokumentet fanns under min studietid kvar i företaget men det var 
djupt nedstoppat i en malpåse, det användes inte längre i vardagens 
utvecklingsarbete och ytterst få i personalstyrkan kände till att det fanns. 
Sara beskrev Resfebers tidiga produktutvecklingsarbete enligt följande: 

 
Sara:Vi arbetade efter en väldigt analytisk process i början och 
McKinseyprocessen användes som ett ramverk för att kartlägga hela 
resemarknaden, vilket behövdes eftersom ingen av oss hade erfarenhet 
från den marknaden. Vi intervjuade människor från branschen och jag 
samlade in all data jag kunde hitta om branschen för att kunna kartlägga 
den, så att vi visste vad vi gav oss in i. Vi tog reda på: Hur stort är 
fritidsresesegmentet respektive affärsresesegmentet i pengar? Var finns 
marginalerna? Hur ser värdekedjan ut? Vilka är kunder? Utifrån alla 
dessa analyser frågade vi oss vad vi trodde att det var bäst att satsa på. 
Vi valde bort att satsa på affärsresor från början för där hade inte 
teknikanvändandet kommit därhän att vi med hjälp av internet skulle 
kunna konkurrera med att affärsmannen ringer till sekreteraren och ber 
henne boka en resa till Oslo. Vi bestämde att vi skulle satsa på 
fritidsresemarknaden och därefter definierade vi exakt vad vi skulle 
kunna erbjuda kunder som de inte fick när de på ett traditionellt sätt 
köper resor: Vad är kundbehovet, och hur kan vi fylla vi detta med värde, 
frågade vi oss och därifrån skapade vi produkter. Förebilderna fanns i 
USA och vi tittade mycket på vad de gjorde där. 
Karin: Hur gick det till?  
Sara: Mest letade vi efter pressklipp och surfade runt på de olika sajterna 
där vi frågade oss: Vad marknadsför de? Vad lyfter de upp på första 
sidan? Vad har de för innehåll på resor? Vilken av sajterna går bäst? 
Varför tror vi det? Vad är det för unikt de erbjuder? Så visst kan man se 
tydliga spår av amerikanska produkter i Resfeber. 
När vi väl bestämt vad vi skulle göra, då vidtog nästa viktiga steg; att 
sålla fram vilka resepartners vi skulle kunna jobba med och att etablera 
kriterier för samarbetet mellan oss och dem. Därefter vidtog partner-
förhandlingar under tre-fyra månaders tid. Vårt största problem i 
partnerförhandlingarna var att ingen visste vad Resfeber var och man 
hade svårt att se vilket värde vi kunde tillföra. Vissa reseaktörer, bland 
annat Vingresor, ville inte diskutera med oss för de hade fullt upp med 
sina egna internetsatsningar. I dag är vi välkända och idag har värdet i 
det vi har att erbjuda börjat kristallisera sig för många. 
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Med vår erfarenhet från resebranschen och internet i bagaget står vi idag 
på en annan grund än vad vi gjorde 1997, när vi inte visste något om vare 
sig resebranschen eller internet. Vi produktutvecklar fortfarande 
intensivt, men nu går det arbetet ut på att ständigt öka vårt 
värdeskapande för våra olika kundgrupper. Det vi gör i dagsläget är att 
vi kontinuerligt försöker skapa nya och bättre produkter, tjänster och 
innehåll utifrån det vi redan har. 
 

 Radikal innovation, vardaglig modifiering - eller både och?  

Gamla SOL och Telias internetflaggskepp Passagen slogs ihop till ett nytt, 
gemensamt bolag under våren 1998. Det nya företaget fick överta namnet 
Scandinavia Online (SOL). Under sommaren 1998 arbetade den nya 
ledningen fram en affärsmodell som skulle utgöra ramarna för företagets 
inriktning och verksamhet framöver. Styrelsen accepterade modellen och 
därefter, under tidig höst 1998, försökte ledningen ”sälja in” modellen till 
personalen. Affärsmodellen gick ut på att göra Passagen tillsammans med 
sökmotorn Evreka till en så kallad Portal. Intäkterna skulle enligt affärs-
modellen primärt komma från partnerskap och annonsintäkter, där partner-
skapet innebar att partners mot betalning skulle få möjlighet att exponera sitt 
redaktionella innehåll på ämnes- och målgruppsinriktade sektioner eller 
avdelningar. Exempel på sådana avdelningar var: Privatekonomi, livsstil, 
sport, nyheter, och arbetsliv. Den nya affärsmodellen resulterade i att flera 
av de innehållstjänster man tidigare hade producerat internt på SOL och på 
Telia knoppades av till egna bolag. Vissa sådana bolag såldes ut eftersom de 
inte föll inom ramarna för den nya affärsmodellen, samtidigt som de 
genererade höga kostnader. Under mitt fältarbete bedrevs i stort sett allt 
produktutvecklingsarbete med den lagda affärsmodellen som ledstjärna:  

 
Caroline: För några år sedan sysslade vi med radikala nyutvecklingar. 
Nu har vi stramat upp och säger att vi skall jobbar med Passagen och 
Evreka utifrån förutsättningarna vi givit i affärsmodellen. På så sätt har 
vi i ledningen satt ramarna och sagt att inom de här ramarna kan ni 
tänka väldigt fritt. Men det är klart att inom ramarna kan det också vara 
väldigt nytt, som nu när vi utvecklar WEB-mail, hittar nya kommu-
nikationslösningar, eller om vi tar in en ny häftig funktion och tjänst i 
chatten, t ex där besökarna kan komma i kontakt med varandra via 
telefon. Så, visst kan man säga att det är radikala utvecklingar, samtidigt 
som det är förädling av den befintliga produkten. Däremot kommer det 
hela tiden upp nya idéer som inte faller inom ramarna för affärsmodellen 
och där säger vi oftast nej. 
(Ledningsgruppsmedlem)  
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      Vardagens produktutvecklingsarbete kännetecknades under min studie-
tid av att flera av de utvecklare som arbetade med flaggskeppsprodukten 
Passagen i vardagen uttryckte missnöje och frustration över vardagens 
arbete. Många som arbetade ”nära” Passagen var utvecklingslystna och 
kände starkt och varmt för Passagen ända in i hjärta och märg och flera av 
dessa hade varit med och byggt upp Passagen under något eller några års tid. 
Nu såg de med misströstan på senaste tidens trend, från spännande 
utvecklingsuppdrag av radikalt nydanande art till ett utvecklingsarbete som 
inriktades alltmer mot löpande förbättringar och modifieringar på uppdrag 
av nytillträdda chefer. Flera ansåg att friheten, glädjen, ansvaret och 
utmaningarna i arbetet hade inskränkts i och med att det numer var 
kommersiellt sinnade chefer som utan större känsla i själ och hjärta för 
Passagen ändå hade mandatet att dirigera produktutvecklingsarbetet. 
Utvecklarna ansåg att utvecklingsarbetet hade blivit trist och ointressant : 

 
”Man skall komma ihåg att fram till för ett halvt år sedan, då var team 
Passagen den grupp som tog ut riktningen för hela Passagen. Ja, vi har 
alltid varit den grupp som bestämt vad som skall göras med Passagen och 
vad som är bäst för Passagen. Men så är det inte längre för det har skett 
en maktförskjutning där team Passagen nu fått rollen att fungera som 
operativa verkställare föraffärsmännens och affärskvinnornas uppdrag. 
Affärsmänniskor som varken brinner för produkten, eller har någon 
publicistisk kunskap och förståelse. Vår teamledare är inte ens medlem av 
ledningsgruppen längre. I stället har vi fått en Portalchef som är med i 
ledningsgruppen, vilket betyder att vi som arbetar med produkten kommit 
allt längre från besluten. Det vi förmodas göra är att verkställa 
beställningar från portalchef och från projektledare, på samma sätt som 
vi tidigare gav beställningar till tekniska utvecklare.  
Denna maktförskjutning och förändring i arbetsinnehåll har lett till att 
arbetet blivit allt mindre intressant. Idag sysslar vi inte med inno-
vationer, utan vi sysslar med justeringar på uppdrag av andra. Tidigare 
fick vi bedriva utveckling fritt utifrån ledningens öppna ramar men idag 
sitter vi och filar på Volvo 740 dag in och dag ut. Hur kul är det? 

Ledstjärnor och framgångsfaktorer 

Det enda vi vet är att det vi tror idag kan visa sig vara fel imorgon 

Liggande affärsmodell var en viktig ledstjärna för utvecklingsarbetet av 
SOLs hjärta Passagen och sökmotorn Evreka. I övrigt syntes inte skymten av 
utvecklingsplaner eller riktlinjer men ändå frodades utvecklingsarbetet på 
skilda fronter. Många i personalstyrkan sysslade med utveckling av en eller 
annan produkt eller produktdimension. Men de interna föreställningar var 
eniga i att det var omöjligt att planera för produkter och tjänster med längre 
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sikte än några månader framåt i tiden, eftersom man såg hela branschen som 
snabbföränderlig och därmed högst oförutsägbar. Vissa uttryckte en 
beredskap för att om något radikalt skulle hända på marknaden, då handlade 
det om att snabbt försöka anpassa sig:  

 
När jag tänker långt fram, då tänker jag ett halvt år framåt i tiden men 
om det skulle vara så att det här med mobiltelefon och WAP, som det 
talas så oerhört mycket om just nu, verkligen kommer att explodera och 
om det därmed helt plötsligt blir sug efter nyheter via mobiltelefoner, då 
kan vi fixa den typen av tekniska lösningar på två veckor. Men, så länge 
den branchen inte är mogen och vi inte kan ta bra betalt av användarna, 
då ser jag ingen som helst anledning för oss att lägga ned resurser på en 
sådan teknisk utveckling, med tanke på att resurser är en stor bristvara.  
(Affärschef) 

 
Var och en av de jag talade med som hade ansvar för produkt-

utveckling för något av de nischade och avknoppade verksamheterna trodde 
stenhårt på sina produkter. Deras förväntningar och tankar om pro-dukternas 
glimrande framtid var vida utbredda men hur vägen mot fram-gång skulle 
utstaka sig i detalj, det hade man inte planerat för och det spekulerade man 
inte ens om. Man såg det nämligen som omöjligt att förutsäga morgondagen 
när det handlade om branschens teknologi, likväl som morgondagens 
konkurrenter, eller morgondagens kundbeteenden och kundönskemål. ”Det 
enda vi vet är att det vi tror idag mycket väl kan visa sig vara fel imorgon”, 
fick jag höra gång på gång. Med ett delfacit i hand vet vi att flera av de 
nischade bolagen som vid tiden för min fältstudie var föremål för intensiv 
produktutveckling och stor framtidstro, åtminstone tillfälligt, fallit offer för 
de senaste årens dot.com sanering, medan andra frodas - än så länge… 

 Ingen av de jag samtalade med på SOL tycktes under år 1999 tvivla på 
internets framtid, men flera som arbetade operativt med utveckling av 
Passagen och Evreka uttryckte skepsis till portalernas framtid, vilket betydde 
att de var tveksamma till ledningens lagda affärsmodell. Deras skepsis 
grundades i att de frågade sig om vana internetanvändare, något som alltfler 
var på väg att bli, verkligen skulle välja surfa på nätet via en portal i 
framtiden. Samtidigt visade ledningen, åtminstone i ord en stark tilltro till 
möjligheten att generera intäkter via den lagda affärsmodellen. Via 
mediabruset har under senare tid en bild framställts som säger att portaler 
tycks gå en dyster framtid till mötes (t ex Dagens Nyheter, 25/2-2002). Må 
så vara men tiden är nog den enda faktor som framöver kommer att visa det 
reella utfallet när det gäller framtiden för internetportaler som företeelse, 
likväl som för företaget SOL, där storägarna Telia, Telenor och Schibsted i 
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början av 2002 sålde sina innehav till Eniro. Ägarna kom inte körande med 
nya lastbilar fyllda med pengar i all evighet.  

En lärdom jag ser i studien på SOL är att ett enskilt företags visioner 
och planer ofta inte kan styra eller kontrollera ett framtida förlopp när det  
t ex gäller en marknadsutveckling som internet, hur bra planer som än görs 
internt. Planer och ledstjärnor kan däremot användas för att samla den 
interna styrkan så att man gemensamt kan försöka parera utvecklings-
svängarna så bra som möjligt. 

Källor och impulser till vad som skall produktutvecklas 

På Vingresor bedrev produktchefer, men även ledning, en ständigt pågående 
scanningverksamhet i vardagen, för att komma fram till vad man skall satsa 
på att utveckla inför kommande säsonger. Försäljningssiffror, 
efterfrågesiffror och kvalitetssiffror på detaljerad resmåls- och hotellnivå var 
viktiga inputs i detta arbete. På SOL följde man varken efterfrågan, 
försäljning eller kunders och besökares uppfattningar på samma nära sätt. De 
siffror man hade under uppsikt var de så kallade trafiksiffrorna, dvs. 
besökssiffrorna på Passagen och Evreka. För att nå så höga siffror som 
möjligt lades siffrorna för de båda ihop och man talade om totala trafik-
siffror för Passagen Nätverk. Höga trafiksiffror betraktades som viktigt för 
enligt mediabranschens väletablerade föreställningar är det en garant för att 
locka annonsköpare till sig. Passagen tillhörde under mitt fältarbete de mest 
välbesökta internetplatserna i landet vilket betydde att trafiksiffror på cirka 
1,6 miljoner besökare per månad redovisades.  

Att nå högre siffror än konkurrenterna vid mätningarna sågs som ett 
viktigt mått på framgång. Men däremot följdes inte vad besökarna 
egentligen gjorde när de väl var inne på Passagen Nätverk. Det betyder att de 
som hade i ansvar att utveckla produkter inte hade någon löpande 
uppdaterad kunskap om: Vad gjorde våra besökare på nätverket förra året? 
Förra månaden? Och vad gör de nu?  Hur upplever de vårt värdeskapande? 
Hur ser utvecklingen ut för Livsstil? För Ekonomi? Och för Sport? Inte 
heller kan man därför löpande fråga sig: Vad kan det bero på och hur skulle 
vi kunna erbjuda mer värde för att få upp besöken på Nöje? Nej, sådan nära 
uppföljning och tolkning av besökarnas surfande gjordes inte på SOL. Inte 
ens när det handlar om de betalande kundgrupperna - som annonsörer, 
sponsorer eller partners – fördes dialog för att få ta del av kundernas kuns-
kaper, erfarenheter och uppfattningar och för att använda dessa i produkt-
utvecklingssyfte. Men om man inte kände till kundernas uppfattningar, reella 
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beteende och efterfrågan, vilka källor låg då till grund för produkt-
utveckling? Här följer några föreställningar kring den frågan: 
 

”Källor till produktutveckling? Ja inte kommer idéerna ifrån mig som 
VD, eller ifrån styrelsen. Idéer och uppslag kommer från de som arbetar 
med produkterna i vardagen. Portalchefen har t ex varit drivande när det 
gäller livsstil. Hon har kämpat för en sådan avdelning tidigare men fått 
nobben. Ändå har hon trott så mycket på den, så nu när hon själv är chef 
fick hon väl med sig några projektledare som lyckats knyta kontakter med 
partners och på så sätt har produkten utvecklats. Själva idéprocessen ser 
jag som mycket individstyrd och sedan handlar det för individen om att 
lyckas sälja in sina idéer. 
Det vi som ledning gör däremot, det är att vi sätter ramar och om någon 
går utanför ramarna då säger vi stopp. Jag själv ser gärna, och jag 
försöker även uppmuntra människor till att hela tiden försöka vara 
kreativa och tänja på ramarna och kanske spränga dem till och med. Men 
att styra genom att säga att - Nu har vi i ledningen bestämt att ni skall 
utveckla A,B,C,D - nej, det går inte.” 
(VD) 
 
”Källor till produktutveckling? Ja, det är en intressant fråga. För någon 
månad sedan, när jag var helt ny här, kom min chef och sade till mig att 
vi skulle utveckla en ny hälsosektion och att jag skulle bli projektledare. - 
En Hälsosektion med lite kvinnlig publik och så, sade hon. Jag frågade 
varför vi skulle ha en sådan och vem som hade bestämt det. Hon svarade 
att hon själv bestämt att vi skulle utveckla en sådan sektion. Jag talade 
med vår marknadschef om uppdraget och han var definitivt inte för idén 
med en hälsosektion. Då förstod jag att pågick en maktkamp mellan dem. 
Nåväl, här sitter vi nu med en lanserad hälsosajt. Vi utlyste en 
namntävling internt. ”Livsstil” blev namnet och vi får väl se hur det går.” 
(Projektledare) 
 
”Idéerna vi bestämmer oss att ta tag i och utveckla kan komma från olika 
källor; från vad vi själva vill göra med produkten, från vad vi lär oss i vår 
kontinuerlig pågående scanning av marknaden, från impulser utifrån, 
från vårt eget strategiskt-analytiskt tänkande kring vad som kommer att 
generera pengar i framtiden, sammanflätat med en bedömning kring vad 
företaget kan bli starka på. På så sätt byggs produktidéer och produkter 
upp utifrån både externa- och interna impulser och källor.  
Jag tror att alla här säger att det är vi i Portalenteamet som kommer med 
idéer och att de bara kommer. Visst stämmer det, men att de 
överhuvudtaget kan komma till oss och från oss beror på att vi ständigt, 
mer eller mindre omedvetet, söker, tolkar och analyserar impulser 
utifrån: Vi ser vad konkurrenter gör eller vi får krav från styrelsen som 
kan säga att ”Det vore önskvärt om ni…Vår styrelse är mycket insatt och 
initierad i vad vi sysslar med, så visst är det så att den också är en bland 
flera källor och impulser till utveckling. 
(Ledningsgruppsmedlem) 
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Den process som ledningsmedlemmen ovan beskriver har stora lik-
heter med det jag utifrån studien på Vingresor kallat för scanningarbete, dvs 
den process där scanning efter och tolkning av embryon och impulser av 
skilda slag och från olika håll är en väsentlig aspekt.  

Fältstudierna visade också, både Vingresor och SOL, att trots att många 
människor hade många goda uppslag och idéer till produkt-utveckling var 
det få som hade mandat att driva fram sina egna idéer och omsätta dem till 
handling i vardagligt utvecklingsarbete. Mandat till att fatta beslut om vilka 
produktidéer som skulle utvecklas syntes vara kopplat till hierarkisk position 
men även till funktion och/profession. Höga positioner i hierarkierna tycktes 
i båda företagen resultera i stora besluts-mandat om vad som skulle 
produktutvecklas, respektive vad som inte skulle utvecklas. 

 

Formaliserade och processer – att vara eller inte vara? 

På SOL involverades många individer med skilda kunskaper, intressen, 
föreställningar och meningar i vardagens produktutvecklingsarbete från ax 
till limpa: Ägare, ledning, projektledare, redaktion, funktion, teknik, 
projektledare, marknadsförare, säljare, ja, i stort sett hela företaget invol-
veras på något sätt och i vissa fall involverades även externa partners och 
kunder. Trots att utvecklingsprocessen ur ett processperspektiv framstod 
som komplex, hade det inte gjorts några ansatser till att definiera en 
formaliserad produktutvecklingsprocess på SOL. Men vid tiden för min 
studie vidtogs en ansats inom portalenavdelningen till att definiera 
avdelningens roll i produktutvecklingsprocessen. Bakgrunden till ansatsen 
var att hela företaget under denna vår gick igenom en tvådagarsutbildning 
fokuserad på lag och lagbyggande. Efter första utbildningsdagen fick 
respektive team i uppgift att varje individ, tillsammans med sin chef kort 
skulle definiera sin roll, sitt ansvar och sina gränssnitt till andra aktörer. 

Trots att varje chef fick i uppgift att ta itu med ovan nämnda uppgift, 
var det enbart portalenavdelningens chef som i praktisk handling tog tag i 
uppgiften. Jag tolkar det som att chefen såg uppgiften som ett medel för att 
lindra vardagens konflikter och missnöje som var vida utspridda på 
avdelningen under min fältstudietid. På varje avdelningsveckomöte under 
våren kom processer, arbetsuppgifter, roller och ansvar att diskuteras. Men 
trots att alla hade fått en ”mall” för uppgiften på teambyggarkursen, tog sig 
processutvecklingsarbetet ständigt mycket förvirrade uttryck och former. 
Chefen var själv inte särskilt djupt insatt, varken erfarenhetsmässigt eller 
teoretiskt, i processtänkande, kvalitetstänkande eller värdeskapande utifrån 
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de teoretiska referensramar jag redogjort för tidigare i avsnittet. Flera av 
avdelningens teamledare hade däremot tidigare erfarenhet från kvalitets- och 
processutvecklingsarbete från Telia. De opponerade sig, tillsammans med ett 
par projektledare, och var inte eniga med chefens direktiv och synsätt, för de 
ville anlägga en företagsomspännande och holistisk syn på 
produktutvecklingsprocessen än vad chefen hade tänkt sig. De menade 
nämligen att det inte enbart var deras egen avdelning som var involverade i 
produktutvecklingsarbetet. Dessa medarbetare var i grund och botten högst 
intresserade av att förbättra vardagens arbetssituation men de stötte på 
patrull från chefen som resolut fortsatte att driva sina processidéer utifrån 
avdelningsfokuserade utgångspunkter och intressen. Avdelningens perso-
nal, cirka tjugo personer, resignerade snabbt och blev motvalls och likgil-
tiga varje gång processarbetet kom upp på agendan under våren. Team-
ledarna och några projektledare började själva försöka driva på jobbet i egna 
små forum. Kraften och viljan till förbättring var stor men den släcktes 
efterhand och processutvecklingsarbetet föll i dvala. Medan vard-
agsmissnöjet över strul, osämja, ständiga press och tidsbrist, minskade 
inflytande och trista arbetsuppgifter grodde sig allt djupare.  

När jag i september 1999 följde upp vårens fältstudie, var det bara en 
handfull personer i Portalenavdelningen som fanns kvar i företaget av de 
dryga tjugo medarbetare som arbetade på avdelningen när jag började i april. 
Resten hade sagt upp sig. Jag frågade en av teamledarna med lång erfarenhet 
från Telia hur hon såg på arbetet som hade vidtagits för att förbättra 
utvecklingsprocessen:  

 
Karin: Har arbetet med att förbättra er produktutvecklingsprocess på er 
avdelning fungerat bra tycker du? 
Nina: Nej, inte alls 
Karin: Varför?  
Nina: För att det blev ytterligare ett sådant där beslut som kastades i 
knäna på oss av vår chef och därför tappade folk snabbt intresset. 
Karin: Men kunde inte ni som teamledare få era kollegor intresserade?  
Nina: Jo, jag tillhörde dem som hakade på processtanken för jag tycker 
det är bra att vi definierar våra processer då det är ett kvalitetsarbete och 
i tidigare anställningar på stor-Telia var jag också involverad i 
processutvecklingsprojekt. Men här hos oss har arbetet inte fungerat på 
mikronivå. Problemet är att trots att våra ledare inte är insatta i vad 
processarbete handlar om försöker de driva igenom sådant de bara fått 
för sig, men som inte är vettigt eller rimligt på något sätt. Dessutom tar 
sådana strukturfrågor vår knappa tid i anspråk. Tid som vi anser är 
viktigare att använda till att skapa morgondagens Passagen, istället för 
att sitta i dåliga möten  Med den verklighetsbilden i bakhuvudet är det 
inte så konstigt att många kastar in handuken. 
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Rosenqvist (2001) ser ett stort internt processkunnande som en viktig 

framgångsfaktor för att lyckas med produktutveckling på mediaföretag. Jag 
instämmer utifrån mina tolkningar från fältstudierna på SOL om hur illa 
vardagens utvecklingsarbete kan fortskrida när element som: kunskap om 
kvalitet, processer och värdeskapande, jämte lyhördhet, tid och vardaglig 
dialog i god anda saknades. Ur mina tolkningsramar saknades även någon 
form av facilitator med helikoptersyn som kunde bistå i process-
utvecklingsansatserna. 

Majoriteten av de som på ett eller annat sätt var involverade i vardagens 
produktutvecklingsarbete på SOL uttryckte en önskan om att det skulle 
etableras någon slags formaliserad, men definitivt inte alltför över-arbetad, 
process. Olika funktioner gav skilda motiv och förklaringar till varför man 
önskade en ökad grad av formalisering: Flera projektledare såg ett problem i 
att när det var oklart om vad som var projekt och vad som var förvaltning 
ledde det till problem med ansvarsfördelning människor emellan. 
Projektledare efterlyste att få veta vad de hade beslutsmandat över, samt vad 
de inte hade beslutsmandat över, t ex när det gällde resurs-frågor. Andra 
efterlyste någon slags formaliserad process för att reducera vardagens 
förvirring, strul och ineffektivitet. Här följer några föreställ-ningar om 
behovet av att införa någon slags formaliserad arbetsprocess för 
produktutvecklingsarbetet:  

 
Filip: Förvirring är en extrem lyx som jag inte kan se att man kan kosta 
på sig i ett företag som vårt. 
Karin: Är det förvirrat här? Varför uppstår i så fall förvirring? 
Filip: Oj, oj, oj! Hos oss råder det extremt mycket förvirring och 
förvirring ser jag som något som uppstår med tiden om man inte ständigt 
sköter något slags underhållsarbete, vad det än gäller. Som det är nu 
lägger många ned allt för mycket tid på att släcka bränder och att lösa 
akuta puckar som ständigt kommer farande som ett resultat av förvirring. 
Förvirring uppstår för att det inte finns tid avsatt för att låta saker och 
ting sjunka in, för självrannsakan och reflektion, eller för att röja undan 
och skapa ordning. 
Karin: Är problemet att ni är för få? 
Filip: Kanske, eller så är problemet den kortsiktighet vi jobbar utifrån. Så 
snart någon funnit en partner som är beredd att betala skall saker och 
ting fram väldigt snabbt. Jag har inga problem att förstå att vi måste få in 
pengar men samtidigt ser jag att det kostar i andra ändan som vi jobbar 
nu. Ger man inget andningsutrymme så kommer många snabblösningar 
att leda till  problem rätt vad det är. Ett exempel: Ju mer vi jobbar så här 
kortsiktigt, och springer åt alla håll och på alla puckar, desto mer gör vi 
oss beroende av ett antal personer som har allt i hjärnan, för idag hinner 
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ingen dokumentera under processens gång. Mer än en gång har det hänt 
att när någon utvecklare har slutat är det ingen som vet hur saker och 
ting i ett visst projekt var tänkta att fungera. 
(Funktionsutvecklare) 
 
”När det gäller företagets struktur så bör utvecklingsarbetet bedrivas i 
formaliserad processform men processerna får inte vara allför rigida och 
överarbetade. På samma sätt som man underlättar handlandet inför ett 
stort kalas genom att göra en inköpslista skulle jag vilja att vi jobbade 
med utveckling. Det betyder att vi i förväg måste fundera igenom vad vi 
vill med det vi gör: Skall vi ha ett frukost, lunch, buffé eller sittande 
middag? Har vi några budgetrestriktioner? Hur mycket tid har vi på oss? 
Men tyvärr ställer vi oss inte sådana frågor inte här på SOL utan vi bara 
rusar på. Jag har t ex just varit inblandad i utvecklingen av en köp och 
sälj modul där jag frågade produkt-utvecklarna vad som var syftet med 
modulen? – Att vi skall ha en köp och sälj modul, sade de. - Men, vad vill 
vi med den, frågade jag  - Skall vi ha den för att skapa värde för 
kunderna, eller skall vi bara ha den för att alla andra har en? Kan den 
vara enkel och billig, eller måste den vara avancerad? Skall den ha 
funktionen att hjälpa oss att öka vårt medlemsantal, då skall den troligtvis 
utformas på ett annat sätt men om vi skall erbjuda marknadens bästa köp 
och sälj modul, då skall den utformas annorlunda. Och om den skall vara 
ett försäljningsredskap så att vi kan sälja banners på den, då gäller andra 
framgångskriterier. Frågor om syfte och målsättning med varje produkt 
bör man ställa sig innan man kör igång för det styr vilken slags produkt 
som skall utvecklas.” 
(Teknikutvecklare)  
 
”Även om det här är ett hippt och ballt företag måste vi ha struktur och 
ordning på våra arbetsprocesser. En illustration över vad som händer när 
vi inte har det: För någon månad sedan kom ett mail i varje anställds 
mailbox om att Roxette skulle komma till oss senare på dagen för att 
chatta med Passagens besökare. Jättekul, tyckte alla. Kl. 17,.00 gick 
chatten igång. Då gick jag in och tittade på www.passagen. - Vad nu då? 
Annonserna på chatten var våra egna utfyllnadsannonser för våra egna 
tjänster. Va, har vi inte sålt det här, var min omedelbara tanke. Passagen 
är ju en global tjänst, vilket betydde att det just då stod tusen och åter 
tusentals med människor på kö världen över för att få deltaga i chatten. 
Jag frågade försäljningsavdelningen hur det kunde komma sig. –Vi har 
inga andra annonser att lägga dit, fick jag till svar. - Men, ge hellre våra 
storkunder ett gratisvärde. Gör vad som helst, vara ni inte visar våra 
egna annonser, sade jag. Annonserna byttes ut. Så rätt som det var 
krashade servern. Sådant händer. Det värsta var att vid det här tillfället 
hade ingen ordnat med någon back-up på den centrala system-driftsidan i 
Oslo. - Nej, de visste inte något om att vi hade Roxette på besök! Så 
frågade jag vår informationschef om det här hade synts, eller skulle 
komma att synas i media?  - Nej, jag hade ingen aning om att de skulle 
hit, var svaret jag fick. Det var ju helt absurt. Vi måste ha fungerande 
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processer där alla aspekter i förväg är utvecklade, genomtänkta och 
förberedda in i minsta detalj.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 

 
”Jag tror inte att en centraliserad processtyrningsmodell som den vi drev 
i en värdelös ”top-down-process” på Telia skulle passa för vårt 
produktutvecklingsarbete. Det är svårt att tala i processer och strukturer 
för produkt- och tjänsteutveckling i en bransch när allt går så fort. Ändå 
tror jag att vi behöver ett visst mått av ordning och reda, inte minst när 
det gäller att respektera varandras arbetstider och arbetsuppgifter. Det 
är också viktigt att alla är bra på kommunikation och vi förstår vikten av 
att vara tydliga mot varandra. Som det är idag, då tror Portalteamet att 
de har berättat om ett visst uppdrag för teknikkollegorna när de i trappan 
på väg till fikat har slängt ur sig något. - Visst, säger teknikern men skriv 
ned det i en specifikation så vi vet när det skall vara klart, vad det skall 
vara bra för och hur ni har tänkt er men genast blir då Portalenkollegan 
missnöjd och frustrerad.” 
(HR-ledare)  
 
”Det är nog jättebra att ha en formaliserad utvecklingsprocess i 
ryggmärgen så att man inte glömmer något steg, men det är inte enbart 
strukturfrågor som avgör om slutresultatet blir bra eller ej. Process-
beskrivningar är bra som en bas, men de räcker inte som en förklaring till 
varför en viss organisation lyckas få fram bättre nyheter än en annan. 
Det är nog därför ingen har fått artificiell intelligens att fungera i 
datorer, för ingen har ännu förstått hur tankarna går i en hjärna. Men det 
är ju klart att det inte är några raka tankegångar, så därför går det 
kanske aldrig att simulera tankar i kablar. Tvärkommunikation mellan 
människor, som mycket väl kan vara av informell och oplanerad karaktär, 
är också ett oerhört viktigt medel för att utveckla bra saker, vilket inte 
heller är lätt att överföra till kabel- eller strukturvärlden. Däremot tror 
jag att en rigid processtruktur i form av steg 1, steg 2, steg 3 osv. är viktig 
att ha som en grund. Men i varje steg måste man få vara helt öppen för 
att ta bort, eller bredda innehållet, för formaliserade processer bör inte 
bli ett självändamål. 
(Projektledare) 
 

Företagets marknads- och försäljningsdirektör uttryckte föreställ-ningar 
om processer som divergerade starkt från alla andra röster:  

 
”Jag får ont i magen när jag hör ordet process. Det har talats så mycket 
om processer här hos oss på senare tid, men när man gör för mycket 
processer av saker och ting då tappar man kreativitet och förmåga. 
McKinsey var t ex med när SOL drog igång sin verksamhet. Jag har den 
processmanual de producerade för hur vi skall utveckla nya produkter i 
vårt företag. Den är väldigt fin och Fredrik som skrevboken är en duktig 
kille. Men han är ingen entreprenör och med hjälp av den processmodell 
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han beskriver skulle han aldrig ha kunnat dra igång det här företaget. 
Det som beskrivs är ren teori som speglar verkligheten som en linjär 
linje, men jag tror inte att verkligheten kan beskrivas på ett sådant sätt 
när det handlar om att bedriva utveckling. 
 

Som kontrast till marknadschefens synsätt kan vi erinra oss att Sara, 
som var med och startade www.Resfeber.se ändå sade sig ha haft stor hjälp 
av McKinseys rationella och analytiska modell initialt, när varken hon eller 
någon av de andra involverade aktörerna visste något om resebranschen. Vid 
tiden för mitt fältarbete, när resfeber hade blivit väletablerade på marknaden 
användes däremot inte den formaliserade, rationella och analytiska 
utvecklingsmodellen längre.  

 

Produktutveckling i fast linjestruktur eller i temporära projekt  

På Vingresor hade vissa medarbetare i uppgift i sitt dagliga linjearbete att 
utveckla produkter. Utvecklingsmaskineriet rullade på och en ny 
utvecklingsprocess initierades två gånger varje år. På SOL var utvecklings-
maskineriet inte lika inkört och välsmort och vid tiden för min studie var det 
relativt nytt för varje involverad aktör att utveckla avdelningar och sektioner 
i linje med den lagda affärsmodellen. Emellertid började arbetsmönster ta 
form på ett informellt sätt:  

Det tre projektledarna hade t ex var och en några avdelningar som de 
hade projektansvar för. De själva kunde inte utvecklingshantverken, så för 
att driva utvecklingsarbetet framåt involverade flera ”hantverkare”, dvs olika 
experter som hade kunskaper om de skilda produktaspekterna funktion, 
design, redaktionellt innehåll, teknik, information och försäljning. 
Projektledarna koordinerade inte det vardagliga arbetet utifrån några 
formaliserade, strukturerade arbetsmodeller som t ex ur ett kvalitets-
orienterat och värdeskapande kundperspektiv värnade om ”helheten” ur ett 
kundorienterat perspektiv. Det fanns ett A4 ark som hade cirkulerat under en 
tid där det stod angivet vilka aktörer, med olika expertprofessioner, som var 
dedikerade till vilka utvecklingsprojekt, samt vilken utvecklingsfas som 
varje projekt befann sig. När jag frågade utvecklare om hur väl innehållet på 
pappret överensstämde med vardagens handlingar, var det ingen som ansåg 
att man i vardagen arbetade utifrån faserna på pappret. Utvecklarna menade 
att vardagens arbete bedrevs mer ad-hoc mässigt och att det kännetecknades 
av brandkårsutryckningar. Ett konkret uttryck för denna vardagsmiljö blev 
att aktörer som borde bli involverade i något projekt, allt som oftast kände 
sig försummade eftersom de inte involverades förrän i sista sekund. Detta 
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var en orsak till att kommunikationsproblem och frustration mellan olika 
hierarkiska nivåer likväl som mellan skilda funktionella grupper frodades, 
men mer om det i kapitel 6. Så här uttryckte sig en teknikutvecklare om 
vardagens vanligt förekommande missförhållande: 

 
”Om man kunde lära dem där ute att de i varje produktutvecklings-
projekt kommer att behöva tekniker i större utsträckning än de själva 
initialt tror, då skulle det resultera i nöjdare tekniker och bättre 
produktresultat. För genom att få vara med i projekt och uppdrag från 
början skulle vi få en större känsla för vad som komma skall, vilket i sin 
tur skulle göra det möjligt för oss att tänka igenom uppgiften och 
arbetsinsatsen på ett tidigt stadium. Det skulle också resultera i snabbare 
utveckling och en mycket bättre arbetssituation om vi kunde få låta 
tankarna mogna i huvudet, i stället för att någon ständigt kommer 
inrusande och säger till oss att utveckla saker och ting som absolut måste 
vara klara imorgon.”  
(Teknikutvecklare) 

Att konkretisera, formge och synliggöra idéer, koncept och tankar 

Produktvecklingsarbete handlade vid tiden för mitt fältarbete mest om att 
utveckla och lansera flera sektioner och avdelningar på kort tid. Många 
experter var involverade i utvecklingsarbetet; säljare, tekniker, projektledare, 
redaktörer, informatör och ”feel-and-touch” personal, jämte i vissa fall 
externa partners. Vid flera tillfällen noterades att man under 
utvecklingsarbetets gång konkretiserade, formgav och synliggjorde idéer, 
koncept och uppslag i skisser över hur man tänkte sig att de nya sidorna 
skulle se ut. Skisserna printades ut och därmed kunde flera människor titta 
på samma materialiserade sida, eller produkt, och diskussionen kunde utgå 
från något synbara och påtagligt. Detta formgivnings och konkreti-
seringsarbete var inte formaliserat men det pågick ändå i vardagen. Främst 
var det funktionspersonal och designpersonal som tog till detta grepp för att 
illustrera och konkretisera sina abstrakta idéer, tankar och uppslag.  

Produkternas tekniska dimensioner konkretiserades inte på samma sätt 
i bild eller i ord, vilket irriterade teknikerna. Teknikutvecklarna såg 
nämligen specifikationer över vad projektledarna önskade och tänkte sig 
som ett nödvändigt redskap för att överhuvudtaget kunna förstå projekt-
ledarens perspektiv och tankar om en viss ny tjänst. Teknikerna ville veta 
saker som: Hur var en viss tjänst tänkt att fungera och vara utformad? Vad 
var dess syfte? Hur skulle den fungera och vad skall hända när en användare 
klickade här eller där? Jag ser specifikationer, visuellt eller ver-balt 
uttryckta, som en materialiserad länk mellan två professionella grupper med 
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skilda kunskaper, intressen, perspektiv, och meningar. Utan sådana länkar, 
hade människor i de skilda grupperna svårt att kommunicera och frånvaron 
av sådana länkar framträdde som en bidragande förklaring till att 
kommunikations- och relationsproblemen mellan projektledare och tekniker 
var stora i vardagen. När en teknikutvecklare hade utvecklat ”något” testades 
det å andra sidan praktiskt och i konkret handling av kolle-gor, partners, och 
kanske även av användare och kunder. Test i praktisk handling var det sätt 
på vilket en teknikutvecklares bidrag synliggjordes. Men ofta hade 
teknikutvecklaren arbetat tämligen enskilt och kanske allt för mycket i 
blindo under själva utvecklingsprocessen eftersom tydliga och 
kundorienterade specifikationer och illustrationer, som sagt, många gånger 
saknades.  
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Kapitel 5 
 

Vad är det egentligen för produkter och 
produktdimensioner som utvecklas? 

 
 
 
I första delen av kapitlet illustreras frågan om vad som är föremål för 
produktutveckling med hjälp av mina egna erfarenheter från att ha varit kund 
hos vitvaruföretaget Electrolux. Vidare i kapitlet kopplas forskningsfrågan 
till andras teoretiska texter och i sista delen behandlas frågan med hjälp av 
det empiriska materialet. 

 
En illustration från mina egna erfarenheter som kund 
1999 flyttade min familj och jag in i ett nybyggt hus. Tidigt upplevde både 
min man och jag ett allt växande missnöje med de nya kyl- och frys-
maskinerna av märket AEG från Electrolux. Maskinerna kylde och frös våra 
matvaror klanderfritt men deras mullrande oljud upplevde vi som alltmer 
irriterande i vardagen.  

Gång på gång ringde jag tillverkarens kundserviceföretag, Elektro-
service, för att påpeka vårt missnöje. Det var aldrig lätt att nå fram och det 
gällde att vara ihärdig, envis och ha gott om tid. Flera gånger väntade jag 
drygt femton minuter i telefon. När någon väl svarade slutade samtalet vid 
två tillfällen med att de lovade skicka en servicetekniker. Att boka en tid 
med en servicetekniker var i nästa steg också en besvärlig, kundfrånvänd 
procedur. Vid kontakten med kundservice blev man nämligen angiven ett 
besöksdatum någon eller några veckor senare. Vilken tidpunkt på dagen som 
teknikern skulle infinna sig gick inte att få veta förrän teknikern själv ringde 
upp på besöksdagen och informerade om när han avsåg komma. Jag yttrade 
egna önskemål när det gällde tidpunkt på dagen, men de hörsam-mades inte. 
Hela denna kundprocess var i mitt tycke kundfrånvänd och föga 
värdeskapande, i en tid när många kunder är på jobbet under dagtid och där 
avståndet mellan arbete och hem många gånger är långt. Jag ställde frågan 
om serviceteknikerna inte arbetade under kvällar och helger, tider då kunder 
kanske i större utsträckning är hemma. –Nej, det gör vi inte för det är inte 
lönsamt, fick jag veta. Men, hur lönsamt är det för kunder som kanske måste 



 

 117 

ta ut en semesterdag för att få sin dyra, kanske nya, men ändå bristfälliga 
vitvara reparerad eller utbytt? 

Den första serviceteknikern som besökte oss berättade på ett vänligt 
och serviceorienterat sätt att vi hade tur med vår kyl och vår frys, för som 
han sade: ”Vissa maskiner låter betydligt högre än era.” Han lade ändå in en 
ljuddämpande matta under frysen men olyckligtvis blev oljudet än värre 
efter hans insats. Nästa tekniker som kom konstaterade också vänligt att: 
”De här maskinerna låter väl inte.” - Jo, de stör oss i vardagen och vi har 
aldrig tidigare haft någon kyl eller frys som stört oss på ett liknande sätt”, 
svarade jag. ”Ni har fel”, sade han. Och så berättar han med ett leende några 
anekdoter: ”Vet du, en gång blev vi kallade till ett företag i Gamla Stan. De 
jobbade med ljud och menade att de inte längre kunde utföra sitt arbete 
eftersom de blev störda av de nya kyl- och frysmaskinerna de köpt från oss. 
Jag kunde inte annat än att konstatera att de hade fel, för maski-nerna lät inte 
högt.” Han lärde mig också att nu för tiden låter alla frysar och kylar mer än 
förr därför att produktionen blivit mer miljövänlig. Beträffande det 
argumentet, undrade jag hur det kunde komma sig att jag någon månad 
tidigare hade läst på företagets hemsida att företaget numer sålde en ny kyl- 
och frysmodell med säljargument om att de var extremt tysta. Jag frågade 
teknikern om de nya och tysta maskinerna var miljöovän-ligt producerade, 
vilket inget i texten vittnade om. Han tittade på mig som om jag kom från 
yttre rymden, men något svar på frågan fick jag inte. Istället förklarade han 
att ”Eftersom det är för kostsamt att producera i Sverige har Elektrolux valt 
att tillverka maskinerna i Italien, och om du någonsin upplevt hur hög 
ljudnivån är i Italien då förstår du nog att dina skåp skulle betraktas som 
ljudlösa i Italien.” Något jag struntade fullkomligt i.  

Jag upptäckte att vi hade både grannar och släktingar som just hade 
köpt nya frys- och kylskåp av märket BOSCH och dessa familjer uppgav att 
skåpen upplevdes som i stort sett ljudlösa jämfört med våra. Vi släppte 
därför inte vitvaruärendet. Jag skrev brev till Electrolux reklamations-
avdelning, för både via hemsida och via Elektroservice framgick det klart att 
avdelningens personal inte kunde nås per telefon och enda kontaktvägen var 
att skriva om sitt ärende. Efter brevet kom en av företagets kvalitets-chefer 
hem till oss för att lyssna på maskinerna. Även han konstaterade att det inte 
var något fel på kylen och frysen. ”Vår maximala decibelnivå ligger på 38 
och era skåp ligger inte på en högre nivå”, fick vi veta efter hans mätningar. 
Han förklarar vårt upplevda oljud med att vårt hus hade trägolv, relativt 
öppna ytor och att vi inte har gardiner. Men, många fler än vi bor väl på så 
sätt idag, undrade jag. –Jo, medgav kvalitetschefen, och sade att det var 
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möjligt att de måste göra något för att lindra oljuds-problemen framöver. 
Tydligen var det inte bara var vi som uttryckt vårt missnöje… När jag hade 
svårt att godta hans diagnos, blev jag ombedd att skriva om ärendet till en 
kvalitetschef av ännu högre rang.  

Det hela slutade efter mycket besvär i form av förspilld tid och höga 
kostnader för både oss och företaget med att de ”köpte tillbaka” maskinerna 
till ett reducerat nypris. Vi har nu varit mycket nöjda med de nya vitvaror vi 
köpte från Bosch i något års tid och vi upplever dem som ljudlösa i för-
hållande till våra gamla AEGs maskiner. 

 

Vittnar mina kunderfarenheter om ett kärnproblem? 

Produktutveckling är ett väletablerat kunskapsområde hos maskininriktade 
teknologer. Därför kan det förmodas att Electrolux produktkonstruktörer och 
produktutvecklare för kylar och frysar hade utfört sina ingenjörsjobb efter 
alla konstens regler utifrån tekniska perspektiv, standards och kunska-per. 
Men ändå var vi som kunder missnöjda med vår kyl och frys från före-taget 
under vardaglig användning av dem. Hur kunde det komma sig? Kan en 
nyckel till problematiken ligga i det som en av företagets kvalitetschefer lät 
mig veta, nämligen att:  

 
”Vi är många ingenjörer som arbetar med produkterna, både som 
produktutvecklare och som reklamationshanterare. När kunder är 
missnöjda trots att vi ingenjörer inte kan konstatera något fel på 
produkterna, som i ert fall, då förstår vi ingenting. Det vi gör är att ge 
sådana klagomål felkod 55."  

 
Kommer Electrolux att få sälja några vitvaror framöver? Jag ställer mig 

utifrån mina teoretiska referensramar tveksam till det om inte medar-
betarnas föreställningar om vad som kan uppfattas som värdeskapande i 
kunders sinnen, hjärnor och hjärtan under användningsfasen förändras och 
om inte handlingsrepertoaren förändras i enlighet därmed. Försäljnings-
framgångar riskerar att bli än svårare att uppnå om företagets konkurrenter 
visar sig vara snabbare och skickligare på att förstå sig på och anpassa sig 
efter de nya förhållanden som växer fram i vårt samhälle: Ett samhälle där 
mycket håller på att estetiseras och kulturorienteras vilket betyder att män-
niskor i allt större utsträckning köper och konsumerar sinnliga upplevelser 
och abstrakta symbolvärden (Lash och Urry, 1994). Och ett samhälle där 
kunder ser sig berättigade till att bli behandlade som betydelsefulla 
individer av sina leverantörer (Wikström m fl, 1998), inte minst under 



 

 119 

användningsfasen av det inköpta. Användningsfasen är många gånger 
utdragen över tiden och inträffar ofta efter betalning, såsom i fallet med vår 
kyl och frys. Men det är först under denna fas som kunder upplever och 
utvärderar huruvida den inköpta produkten lever upp till deras förväntningar 
om värdeskapande. Om brister, missnöje eller problem upplevs och 
uppfattas i kunders sinnen, hjärnor eller hjärtan under detta skede, då 
betraktas förmodligen produkten som föga värdeskapande, vilket var fallet 
med vår kyl och frys. Maskinernas oljud kan ses som en värdeskapande 
aspekt som hade negativ påverkan på min familjs uppleve-lser av 
maskinerna. Likaså påverkade företagets bristfälliga processer för 
kundinteraktioner våra upplevelser av Electrolux och dess värdeskapande 
manifestationer på ett negativt sätt. Beaktades frågor som dessa i produkt-
utvecklingssammanhang på Electrolux? Eller beaktades de som tjänste-
utvecklingsfrågor, designfrågor, eller integreringsfrågor? Eller var det frågor 
som försummades för att man inte bedrev utvecklingsarbetet med kunders 
användarperspektiv för ögonen och i ryggraden (Salzer, 1995; Grönroos, 
1996)? Eller var det frågor som förbisågs därför att det i medarbetarnas 
tagna-för-givna föreställningar och handlingar inte var etablerat att 
organisera produktutvecklingsarbetet utifrån kunders vardags-orienterade 
användarperspektiv?  

 

Teoretiska föreställningar 
Om att polarisera tjänster och varor 

Tjänsteforskningen tog sina första stapplande steg i slutet av sjuttiotalet 
(Grönroos, 1990). Alltsedan dess har tjänsteforskare gjort många ansatser till 
att definiera vad en tjänst är. Ett vanligt tillvägagångssätt är att kontras-tera 
tjänster med varor (Normann, 1983; Grönroos, 1990; Gummesson, 1993a, 
2000):  

• Tjänster är ogripbara medan varor är gripbara. 
• Tjänster är icke-standardiserade medan varor är standardiserade. 
• När det gäller tjänster är det svårt att separera produktion från 

konsumtion eftersom de uppstår i en process där kunder är högst 
delaktiga. Varor å andra sidan, produceras först, konsumeras sedan och 
kunder deltar oftast inte i tillverkningsprocessen. 

• Varor är objekt som kan lagras medan tjänster är aktiviteter och proces-
ser som inte kan lagras. 
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Gummesson (2000) framhåller i senare texter att han ser uppdelningen 
mellan varor och tjänster som en mytbildning som kommit att bli en börda. 
Jag instämmer och ser en risk i att separationen mellan tjänster har kommit 
att vilseleda både praktiker och teoretiker. Ett problem med en ensidig 
fokusering på tjänster är nämligen att det bidragit till att murbyggen mellan 
varor och tjänster, mellan varuproducerande och tjänste-producerande, samt 
mellan utveckling av fysiska varor och utveckling av tjänster har skapats. 
Och genom att enbart se och fokusera på tjänster döljs ”resten”, vilket kan 
föranleda läsarna att tro att det inte finns något mer. ”Everything is services, 
we live in a service economy” hävdar å andra sidan Grönroos (1990). Men 
ett sådant synsätt riskerar att förleda läsare till att tro att den 
företagsekonomiska världen enbart består av tjänster, tjänsteutveckling, 
tjänstekvalitet, tjänstemanagement och tjänstemarknadsföring, vilket inte är 
fallet ur mina referensramar. Däremot tror jag inte det finns något företag 
som kan frodas utan att skickligt hantera tjänsteaspekter som en väsentlig del 
i vardagens värdeskapande. Jag ser värdeskapande som en kärna i allt 
företagande eftersom jag ser värdeskapande och jag ser varor, likväl som 
tjänster, likväl som andra värdeskapande aspekter som medel för att skapa 
höga värden för kunder och andra intressenter. Redan för flera decennier 
sedan fanns marknadsförare som till skillnad från de så kallade tjänste-
forskarna såg tjänster och varor som delar av en och samma helhet. 
Gummesson (2000: 24) citerar t ex Levitt från 1972: 

”Purveyors of service, for their part, think that they and their problems 
are fundamentally different from other businesses and problems. They 
feel that service is people-intensive, while the rest of the economy is 
capital-intensive. There are no such things as service industries. There 
are only industries whose service components are greater or less than 
those of other industries.”  

Några år senare framhöll Kotler (1984) att de flesta företag inkluderar 
tjänster i sina produkterbjudanden. Han såg service som en del av en 
produkttrategi och framhöll att servicekomponenter kan utgöra en mindre 
eller en större andel av det totala erbjudandet. Även Gummesson (2000:79) 
bidrar med teoretiskt stöd till mina egna tankegångar om att varor och 
tjänster är delar av en och samma helhet:  

”The distinction between goods and services has become a burden…… 
We have to look at the whole offering or better the value that is created, 
in services clearly both through production and consumption. But we lack 
the concepts. We do not know what services are nor do we know what 
goods are in a more generic sense.”  
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Tjänsteforskningen har ändå på ett förtjänstfullt sätt tillfört företags-
ekonomin mycket med sitt holistiskt och integrerande angreppssätt av del-
discipliner som management, marknadsföring, relationer och kvalitet 
(Normann, 1983; Berry och Parasuraman, 1991; Grönroos, 1990, 1998; 
Gummesson, 1993a, 2000). Men den distinkta separationen mellan varor och 
tjänster ser jag som en last om man vill anlägga en holistisk syn på 
företeelsen produktutveckling i tjänsteintensiva företag. För tjänsteforskare 
studerar enbart tjänster, även om de noterar att fysiska element som inred-
ning, mat och apparatur också måste utvecklas. Och produktutvecklings-
forskare studerar i stort sett enbart fysiska ting samtidigt som de gärna 
uppger att deras modeller och metoder är lika giltiga för utveckling av 
tjänster (Shiba, 1993; Gevirtz, 1994; Gustafsson, 1996, Sandholm, 1988). 
Problemet är att det inte framgår från deras texter om de verkligen bär med 
sig tjänsteforskningens kunskapsbildning i bagaget. Flera tjänsteorienterade 
forskare har fört fram att produktutvecklingsmodeller som stammar från 
studier av hur fysiska ting utvecklas inte är tillämpbara på tjänste-
utvecklingsarbete (Sundbo, 1998). 

 

Tjänster som processer och aktiviteter? 

För närmare två decennier sedan myntade Normann i en bok om service 
management att service är en social process. En social process där företa-
gets resurser, såsom system och personal, gemensamt med kunder är aktivt 
involverade i tillblivandet av tjänsterna. Normann (1983:73) redogör för att 
Toffler redan några år tidigare hade illustrerat den tilltagande integrationen 
av konsumtion och produktion genom att betrakta konsumenten som en 
”prosumer”. Salzer (1984, 1998) redogör för att IKEA betraktar sina kunder 
just som sådana ”prosumenter”. Flera forskare har i kölvattnet av Toffler och 
Normann betonat tjänsters processuella karaktär, dvs att kunder och personal 
gemensamt deltar i skapande-processen av själva tjänsten och att tjänsten 
därmed i sig är en process-upplevelse (Norling, 1993; Edvardsson, 1996; 
Lovelock m fl, 1996; Zeithaml och Bitner, 1996; Grönroos, 1998).  

Gummesson (1993a:109) anlägger en processuell syn i en modell om 
kundens väg genom en tjänst. Modellen visar att kundprocessen, t ex i 
samband med en resa, involverar ett stort antal sanningens ögonblick 
(Normann, 1983, Carlzon, 1985) dvs mänskliga möten och interaktioner 
med; taxichaufför, biljettförsäljningsmedarbetare, check-in personal, perso-
nal i avgångshallen, ombordpersonal, ankomstpersonal, ny taxipersonal, 
hotellmedarbetare etc. I varje nytt möte är kundens tidigare länkar i 
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reseprocessen okända för frontlinjemedarbetaren. Check-in agenten känner t 
ex inte till att förklaringen till att en resenär kommer rusande; svettig, 
stressad och några sekunder för sent, till check-in-disken, kan vara att 
dennes taxichaufför hade försovit sig samma morgon. I check-in agentens 
perspektiv är den försenade resenären helt enkelt en bland hundratals 
resenärer som skall checkas in på sant löpande-band manér just den dagen. 
Förståelse för att varje frontlinjemöte också inbegriper tidigare länkar i 
kundernas sinnen, hjärnor och hjärtan kan också ge en förståelse för varför 
vissa resenärer kan vara i behov av extra stöd och problemlösning för att 
tjänsteprocessen skall förlöpa på rätt köl – ur kundernas perspektiv. 

Tjänster som processer och aktiviteter, inte minst sådana som utgår från 
kunders upplevelser, är ett perspektiv som bidrar med insikter om att värde 
skapas först när en användare nyttjar ett visst värdeskapande erbju-dande, 
dvs när denne interagerar med företagets värdeskapande mani-estationer av 
skilda slag. Ur ett sådant perspektiv har varje interaktions-stund en historia 
och en fortsättning. Återigen har flera textförfattare kontrasterat 
tjänsteprocesser med varor och framhållit att tjänster är proces-ser, medan 
varor är ett fysiskt slutresultat från en tillverkningsprocess (Edvardsson, 
1996; Grönroos, 2000). Även ett sådant segmenterande processperspektiv 
blir tämligen obrukbart om man, vilket jag föreslår, anammar ett perspektiv 
där reellt värdeskapande för kunder inte uppstår förrän de interagerar med 
företagets värdeskapande manifestationer. Sådana interaktioner uppstår och 
pågår före och under köp men även före, under och efter användning. Jag 
menar att ett processuellt interaktions-perspektiv som utgår från kunderna 
användning och nyttjande kan brukas för utveckling av alla typer av 
produkterbjudanden, vare sig de bär materi-ella eller immateriella förtecken 
Perspektivet kan därmed appliceras på ut-veckling av såväl mobiltelefoner 
som av resor. 

 

Vad är en produkt? 

Mängder av definitioner ges i företagsekonomisk litteratur för vad en vara 
respektive en tjänst är. Samtidigt tycks färre försök ha gjorts för att statuera 
vad en produkt är. Är det självklart vad en produkt är? Jag själv tänker 
instinktivt på fysisk vara när jag hör ordet produkt. Likaså tycks forskare 
som skrivit om produktutveckling likställa produkter med fysiska varor, 
även om vissa konstaterar att deras modeller och tankar också är tillämpbara 
på utveckling av tjänster.   
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Kotler (1984) konstaterade för närmare två decennier sedan att 
produkter är allt som kan erbjudas till en marknad för uppmärksamhet, 
försäljning, användning eller konsumtion. En produkt tillfredsställer ett 
behov eller ett önskemål, och en produkt kan inkludera fysiska objekt, 
tjänster, människor, platser, organisationer och idéer. Grönroos (1990) 
använder termen produkt som ett övergripande koncept för objekt eller 
processer som skänker värde till kunder. Han ser varor och tjänster, likväl 
som system som underkategorier till produkt. Gummesson (1993a) redogör 
för att ibland avses enbart varor, ibland enbart tjänster när man talar om 
produkter. Medan han konstaterar vidare att andra använder produkt för att 
beteckna en kombination av varor och tjänster och med ett sådant synsätt får 
produkt innebörden av ett erbjudande (offering), eller ett system. 
Gummesson (1993:25) refererar till Scheuring som i en bok om produkt-
utveckling från 1989 framhöll att:  

 
”The term product covers both services and goods. Whether a product is 
considered a service or a good depends on the tangible components´ 
share of its total value. If less than half of the product´s price is 
accounted for by tangible elements, it is called a service. On the other 
hand, if more than 50% of a product´s market value consists of tangible 
characteristics, it is referred to as a good.”  

 
I tjänsteintensiva företag talas ofta om att man utvecklar och säljer 

produkter snarare än tjänster. Pine (1993:42) ser förhållandet med att 
tjänsteföretag, som försäkringsföretag och banker, beskriver sina tjänster i 
termer av produkter snarare än tjänster som en omognadsfråga och han 
menar att sådana företag nu är i färd med att lära sig att: 

 
”The product isn´t the product - it is the complete package of infor-
mation, education, advice, attitude and ongoing service – plus the actual 
product that the customer evaluates.” 
  

Lovelock m fl (1996:312) hävdar å andra sidan att det är först under 
senare år som tjänsteföretag börjat tala om produkter. Dessa författare ser en 
produkt som en definierad och konsistent ”bundle of output” där en produkt 
kan särskiljas från en annan. De ger begreppen erbjudande och varumärke 
samma innebörd som produkt och de exemplifierar med att British Airways 
erbjuder sju flygprodukter, eller sub-brands. Vart och ett av de sju 
varumärkena, erbjudandena eller produkterna är riktade mot väl 
specificerade målgrupper. Och vart och ett representerar ett väl specificerat 
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servicekoncept som är baserat på tydliga produktspecifikationer, skapade 
utifrån resenärernas resekedja (Prokesch, 1995).  

Initialt under mina båda fältarbeten försökte jag undvika användandet 
av begreppen produkt och produktutveckling. Eftersom jag likställde 
produkter med fysiska varor, och präglad av tjänsteteoribildningen som jag 
var ansåg jag att tjänsteföretag sysslade med tjänsteutveckling och tjänster, 
snarare än med produkter och produktutveckling. Jag testade inledningsvis 
att använda ”nyare” företagsekonomiska begrepp som tjänsteutveckling, 
utveckling av värdeskapande erbjudanden och värdeskapande i samtal med 
medarbetare i mina fältföretag. Resultatet blev att vi talade förbi varandra 
och missförstod varandra, vilket jag upplevde som besvärande. Därför valde 
jag att, i likhet med medarbetarna i fältföretagen, använda begreppen 
produkter, produktutvecklare och produktutveckling i våra samtal. Men i 
själva skrivandet av avhandlingen vidgar jag tolkning och reflektion runt 
produkt- och produktutvecklingsbegreppet med hjälp av begrepp och tankar 
från bredare teoretiska utgångspunkter. 

 

Under etiketten produktutveckling 

Under etiketten produktutveckling handlar texter primärt om utveckling och 
konstruktion av fysiska ting. Det är ofta en maskin eller en apparat av något 
slag som står i centrum för utvecklingen, kanske en bil, en dator, eller en 
spis (Sandholm, 1988; Gevirtz, 1994; Lovelock m fl, 1996; Gustafsson, 
1996; Song och Parry, 1996). De goda exemplen är många gånger hämtade 
från Japan och ofta står bilar och andra varaktiga konsumtionsvaror i fokus 
(Hart, 1997; Rosenqvist, 2000).  

Det finns mängder av värdeskapande produktdimensioner som inte får 
någon uppmärksamhet i gängse texter om produktutveckling. T ex; bruks-
anvisningar, instruktionsböcker, säljarnas kunskap, servicedimensioner både 
före, under och efter köp, kundens upplevelser under nyttjandefasen, estetik, 
etik och symboler. Betyder det att sådana produktdimensioner inte utvecklas 
i praktiken? Sterner (1997) diskuterar bruksanvisningar i vitvarubranschen 
och i bilbranschen ur ett kvalitetsperspektiv. Han konstaterar att 
kundtillfredsställelsen med bruksanvisningar är låg och ett problem han 
redogör för är att utvecklingsprocessen för bruksanvisningar separeras från 
utvecklingsprocessen av de fysiska varorna. Varför synkroniseras, eller 
integreras inte de två processerna? Jag ser en fysisk vitvara, eller en bil och 
dess bruksanvisning som två, bland många fler, värdeskapande dimensioner 
av ett och samma produkterbjudande. Likaså ser jag symboler, estetik, 
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kundservice och kundupplevelser som andra tänkbara värdeskapande 
dimensioner av samma vitvara eller bil. Men någon studie där sådana 
multidimensionella, helhets- och användar-orienterade frågeställningar kring 
vad det egentligen är som står i fokus för produktutvecklarnas arbete har 
problematiserats, har jag inte funnit. Det tycks vara utveckling av en fysiska 
varan och dess tekniska kvalitet som står i fokus för produktutveckling helt 
enkelt. Förhåller det sig även så i vardagens praktiska arbete? Och räcker det 
att utveckla materiella produkt-egenskaper och dimensioner i en era när 
kunder i allt större utsträckning betalar för dimensioner som inte syns?  

Hart (1997) och Brown m fl (1995) noterar att texter om produkt-
utveckling är inriktade på hur arbetet bedrivs och hur det bör bedrivas. 
Adler (1999) studie är ett exempel, där han uttryckligen klargör att föremålet 
för hans studie är hur komplex produktutveckling går till på Ericsson och att 
han inte fokuserat på vad som utvecklas. Vad som skall utvecklas är beslut 
som har fattas redan innan produktutvecklingsprocessen påbörjas.  

 

Under etiketten tjänsteutveckling 

Tjänsteutveckling är ett begrepp som i dagens mediabrus får stort utrymme, 
inte minst i sammanhanget mobil telekommunikation. I stor utsträckning 
tycks tjänsteutveckling i det sammanhanget ha kommit att handla om 
utveckling av attraktiva och värdeskapande mjukvaror, vilket är ett stort och 
kärt område för ingenjörer av olika de slag (Kunda, 1992). Här skall man 
inte förglömma att det på datalogisidan och ingenjörssidan sedan länge 
bedrivs forskning om mjukvaruutveckling, inte minst kring arbetsprocessen 
för mjukvaruutveckling (Ohlsson, 1998; Adler, 1999).  

I kölvattnet av företagsekonomers forskning kring tjänster har det 
utvecklats en teoribildning kring tjänsteutveckling, eller tjänstekonstruktion 
som vissa har valt som begrepp (Norling, 1993). Men teoribildningen är 
marginell i jämförelse med det antal texter som återfinns under etiketten 
produktutveckling. Flera forskare, t ex Gummesson (1993a), John och 
Storey (1998) och Sundbo (1998) efterlyser mer forskning kring tjänste- 
utveckling och konstruktion. Men vad är det då som står i fokus för 
utvecklingsarbetet i denna teoribildning? 

Lynn Shostack 10, en av tjänsteforskningens pionjärer, framhåller att 
företag försummar det viktiga arbetet med att konstruera tjänster och att man 
                                                        
10 Med referens till Gummesson (1993a) som gör en grundlig genomgång av företeelsen 
tjänstekonstruktion i boken om ”Quality Management in Service Organizations”, där han redogör 
grundligt för Shostacks utgångspunkter och arbeten.  
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inte ser komplexiteten i tjänster och tjänsteprocesser. Hon förordar ett 
strukturerat, rationellt, systematiskt, ”objektivt” och faktabaserat förfar-
ingssätt för tjänsteutvecklingsarbetet. Ett hjälpmedel hon skapade var service 
blueprinting, en avancerad flödesschemateknik som illustrerade kundens väg 
genom tjänsten, eller genom tjänstekonceptet, samt alla de funktioner och 
resurser som involverades i varje steg. Hon försökte själv tillämpa service 
blueprint tekniken inom sitt eget arbete på bank, när en ny banktjänst skulle 
utvecklas. Men banktjänsten visade sig vara allför kom-plex för tekniken 
och därmed valde hon att testa den på en skoputsar-tjänst(Gummesson, 
1993a).  

Gummesson (1993a) utgår i sann Shostack-anda från att tjänster bör 
konstrueras på ett systematiskt och rationellt sätt. Han betonar att tjänste-
utveckling handlar om att utveckla kundprocessen, dvs ”kundens väg” 
genom tjänsten. Och han lyfter fram att varje händelsemoment längs kund-
processen måste analyseras och utformas i termer av vad kunden får och hur 
hon får det – utifrån kundens eget perspektiv. Med andra ord skall både 
teknisk kvalitet (vad) och funktionell kvalitet (hur) beaktas i tjänsteutveck-
lingsarbetet. Även Grönroos (1990) lägger stort fokus på kundens väg samt 
på teknisk (vad) och funktionell kvalitet (hur).  

Normann (1983:37) presenterade redan under tjänsteforskningens tidiga 
år idéer om att det som är föremål för utvecklingsarbete är de värden som i 
ett senare skede skall erbjudas kunder i varje kontaktlänk mellan företag och 
kund. Han menar att man först måste skapa ett servicekoncept, eller ett 
servicepaket och att man därefter bestämmer dess kärnservice och perifera 
service för varje kontaktlänk. Han gör ingen tydlig distinktion mellan de två 
typerna av service men han exemplifierar med att ett flygbolags kärnservice 
är transporten från A till B och dess perifera service är kringtjänster som 
bokning, check-in, ombordstigning, tidningsutdelning etc. Han framhåller att 
servicekonceptets element kan vara både explicita och implicita, liksom 
konkreta och icke-konkreta. Normann redogör vidare för att den erbjudna 
tjänsten också kan beskrivas i termer av den funktion de fyller för kunden, 
eller de problem de löser. Han betonar också att beslut måste fattas kring 
serviceleveranssystemet, vilket inkluderar komponen-terna personal, kund, 
utrustning och fysiska hjälpmedel. För det är i serviceleveranssystemet och 
dess många sanningens ögonblick, dvs i alla länkar där kunden interagerar 
med företagets resurser, som tjänsten verkställs och upplevs av kunderna, 
framhåller Normann vidare. Han betonar också service som en social 
process och att höga värden många gånger skapas genom social innovation.  
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Grönroos (1990) spinner vidare på Normanns tidiga spår och menar att 
tjänsteutveckling handlar om att ta reda på vilka koncept som kan skapa 
nytta för kunderna och att utveckla koncepten genom att beakta både teknisk 
kvalitet (vad) som funktionell kvalitet (hur). Grönroos ser ett 
tjänsteutvecklingsarbete som i fyra steg handlar om att: 

 
1. Utveckla ett tjänstekonceptet (Att bestämma organisationens avsikt.) 
2. Utveckla ett tjänstebaspaketet (Att utveckla en bunt kärntjänster och 

tilläggstjänster som kan skapa nytta.) 
3. Utveckla ett utvidgat tjänsteerbjudande (Att utveckla tjänsteprocessen t 

ex när det gäller tillgänglighet, interaktion och kundmedverkan.) 
4. Styra image och kommunikation 

 
 Flera forskare vid Centrum för Tjänsteforskning (CTF) i Karlstad har 

fokuserat på tjänsteutveckling (Norling, 1993; Olsen, 1993: Wilhelmsson 
och Edvardsson, 1994; Jönsson, 1995; Edvardsson, 1996; Edvardsson m fl. 
2000). Forskarna vid CTF delar en tämligen enhetlig bild över att det inte är 
tjänsten i sig som utgör slutresultatet av tjänsteutvecklingsarbetet utan i 
stället handlar utvecklingsarbetet om att skapa förutsättningar för en 
tjänsteleverans som kunderna upplever är av god kvalitet i ett senare skede. 
Även här betonas vikten av ett fokus både på teknisk kvalitet (vad) och 
funktionell kvalitet (hur). I tjänsteutvecklingsmodellen från Karlstad förs det 
fram att utvecklingsarbete handlar om att utveckla tre element av tjänsten 
och att arbetet med de tre elementen delvis överlappar varandra: 
 

1. Tjänstekonceptet: En detaljerad beskrivning av vad som skall göras för 
kunderna, dvs. vilka behov och önskemål som skall tillgodoses, samt en 
beskrivning av tjänsteerbjudandet, dvs. hur man tänker nå därhän. 

2. Tjänsteprocessen: En prototyp för den enskilda kundprocessen. I 
tjänsteprocessen beskrivs den kedja eller de kedjor av aktiviteter som 
måste fungera för att tjänsten skall kunna produceras. Tjänsteprocessen 
inkluderar aktiviteter i företagets, men även i kundens domäner. 

3. Tjänstesystemet: En beskrivning som tar höjd för alla de resurser som 
krävs för att tjänstekonceptet skall kunna realiseras. 
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In the age of intangibles… 
En utgångspunkt i avhandlingen är forskning som visar att kunder i allt 
högre grad shoppar och konsumerar produkter som upplevs vara förmer än 
vad de för en oinvigd person kan synas vara. Stora summor betalas för 
ryggsäckar som framstår som mer än vanliga ryggsäckar. Höga priser 
betalas för kaffet på caféer som framstår som ”mer än ett vanligt café”. Detta 
förhållande uppstår därför att kunder värderar och betalar för aspekter och 
dimensioner som för utomstående och oinvigda kan framstå som ogripbara 
och osynliga, men som för de invigda är högst värde-skapande: ”We are 
living in the age of intangibles”, påpekar Nordström (1994). ”Man shoppar 
upplevelser snarare än materiella ting”, framhåller (Björkman, 1998:41), 
medan Stenström (2000:75-76) betonar att: 

 
 ”De estetiska värdena antas få en ökad betydelse i det postindustriella 
samhället. Vikten av genomtänkt design poängteras av person efter 
person. För att skapa ett starkt varumärke och ett mervärde, räcker det 
inte med en bra produkt, utan ytterligare värden – bland annat estetiska, 
emotionella och identitetsförstärkande – måste adderas. Det är inte 
längre produktegenskaperna, utan intrycket, upplevelserna och auran 
som styr.” 

 
Att det pågår en estetisering och kulturorientering i samhället och att 

människor i allt större utsträckning köper immateriella, abstrakta, svår-
fångade symboler och symbolvärden framhålls även av sociologerna Lash 
och Urry (1994). De ser resor som exempel på värdeskapande erbjudanden 
som möjliggör konsumtion av bilder och tecken, och de ser resor som ett 
bland många exempel på konsumtion av symboler. Också Pine och Gilbert 
(1999:187) lyfter fram att kunder i allt större utsträckning köper sådant som 
upplevs ha höga upplevelsevärden: 

 
”We are in fact live more and more in an intangible economy in which 
the greatest sources of wealth are not physical. We are not yet used to an 
economy in which beauty, amusement, attention, learning, pleasure, even 
spiritual fulfillment are as real and economically valuable as steel or 
semiconductors.”. 
  

Ytterligare en kunskapsbank som betonar att människor betalar för 
sådant som inte syns men som ändå kan upplevas och därmed skapa värde är 
The Nordic School of Services. Skolans företrädare (t ex Grönroos, 1990, 
1998; Gummesson, 1993a och 2000; Edvardsson, 1996, 1997; Edvardsson m 
fl, 2000) har i över ett decennium lyft fram att tjänstekvalitet är något som 
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enbart kunder och användare är i stånd att bedöma och värdera och sådana 
värderingar görs utifrån hur kunder erfar och upplever tjänsten, dvs 
vardagens interaktioner med ett företags tjänstprocesser och tjänstesystem. 
Forskarna i den nordiska tjänsteskolan betonar också att kunder värderar 
tjänster ur flera kvalitetsdimensioner; tekniska dimen-sioner, dvs. vad som 
erbjuds och vad som blir slutresultatet samt funktionella dimensioner, dvs. 
hur interaktionerna i tjänsteprocessen upplevs.  

Värde och värdeskapande 

Om vi utgår från ovan nämnda utgångspunkter, om en ekonomi där kunder i 
allt större utsträckning betalar för sådant som inte syns men som ändå kan 
förnimmas, erfaras och upplevas, vad är det då för värden och värde-
skapande dimensioner som kan tänkas stå i fokus för vardagens produkt-
utvecklingsarbete? Det talas om värde och värdeskapande i företags-
ekonomisk litteratur, men vad är värde? Enligt Björkman (1998) är värde 
inget nytt ekonomiskt fenomen. Redan Marx diskuterade värde och för 
honom var det ett objektivt fenomen som baserades på mängden arbets-
insats. Värde kunde ”mätas” och prissättas utifrån mängden arbetsinsats och 
utgångspunkten var att ju mer arbetsinsats, desto högre bruksvärde och desto 
högre pris var kunder villiga att betala. Porter (1980) har ett liknande synsätt 
när han poängterar att ju mer bruksvärde ett företag kan adderas till en viss 
vara, desto högre pris kommer varan att betinga.  

Idag har flera forskare övergivit den nyss beskrivna objektiva bruks-
värdesynen och värde ses allt oftare som en företeelse som konstrueras 
subjektivt av människor när de i roller som potentiella kunder, kunder, eller 
andra påverkande och meningsskapande aktörer i vardagen möter, betraktar 
eller använder ett visst erbjudande. Företagsekonomerna Normann och 
Ramirez (1994) och Wikström m fl (1992, 1998) diskuterar inte i termer av 
att företag sysslar med att utveckla, producera och sälja varor och tjänster. 
De för i stället fram att företag sysslar med att skapa värde för sina kunder. 
Och värde skapas - framhåller de - genom att företag på sofistikerade sätt 
bidrar till att maximera värdet i kundernas egna värdeskapande processer. 
De menar att värde kan skapas för kunder med olika immateriella och 
materiella medel. Att skapa värde för kunder genom att hjälpa dem att spara 
tid eller pengar är ett sätt. Att erbjuda kunskapsstöd och informationsstöd är 
ett annat exempel. Dessa författare noterar att kunden är en viktig 
medproducent i värdeskapandet, inte minst i roller som användare och 
produktutvecklare. 
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En sådan subjektiv och värdeorienterad syn som den ovan redovisade, 
leder till att företag inte kan ha full kontroll över hur deras erbjudanden 
kommer att värderas i vardagen av kunder, potentiella kunder och andra 
aktörer, såsom kundernas grannar och kollegor eller journalister. Men trots 
att det är kunder som har beslutsmandaten när det gäller att bestämma en 
produkts värde, är värdeskapandet inte en individuell process. Snarare kan 
det ses som en kulturell process där värde i kunders, användares och andra 
beslutsfattares hjärnor, hjärtan och sinnen bestäms i sociala inter-aktioner 
genom att meningar om produkter och dess värde skapas, förhandlas och 
förkastas i vardagliga meningsskapande processer11.  

Inom estetiskt och kulturellt orienterade texter är denna form av 
resonemang inte ovanliga. En produkt som en film eller en tavla kan här 
utgöra exempel: Flera filmer och flera tavlor kan betinga i stort sett samma 
bruksvärde, dvs. ha skapats utifrån samma budget när det gäller material-
kostnader, produktionskostnader, arbetstid och övriga kostnader. Därmed 
borde de, enligt traditionella företagsekonomiska produktkalkyler kunna 
säljas med samma påslag och på så sätt betinga samma pris och generera 
samma intäkter. Men i verkligheten kan det visa sig att en av tavlorna köps 
för två miljoner kronor, medan den andra inte värderas till mer än åttahundra 
kronor, samtidigt som en tredje kanske värderas så lågt att den inte kan säljas 
överhuvudtaget. Företagsekonomen Björkman (1998), som studerade 
möbelproduktion med estetiska och konstteoretiska glasögon på, tolkar 
sådana förhållanden med hjälp av begreppet aura. Samma förhållande kan 
gälla för upplevelseintensiva kulturprodukter som musik, böcker och film, 
där vissa filmer drar in miljoner medan andra inte drar in några pengar alls 
och därmed troligtvis läggs ned snarast möjligt (Björkegren, 1992).  

Skillnader i betingat värde kan förstås utifrån att olika erbjudanden 
åsätts skilda kulturella värden i form av skilda symbolvärden, auravärden, 
estetiska värden och upplevelsevärden av kunder, användare och andra 
meningsskapare. Värdebestämningar varierar över tiden, mellan olika 
sammanhang, liksom mellan olika människors uppfattningar. Björkegren 
(1992), Bordieu (1993), Lash och Urry (1994), och Björkman (1998) är 
exempel på författare som resonerar i dessa banor kring värde och 
värdeskapande. En analogi kan göras till tjänsteteoribildningen, där ett 
viktigt begrepp blivit kundupplevd kvalitet (Gummesson, 1993a, 2002). 
Innebörden i kundupplevd kvalitet är att det inte är ett objektivt element utan 
enskilda människor bedömer subjektivt tjänstleveranser, tjänster och 
tjänsteföretag utifrån sina egna upplevelser och föreställningar.  
                                                        
11 Se mer i det teoretiska resonemanget om meningsskapande i kapitel 6  
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Utgår man från dylika subjektiva och användarorienterade föreställ-
ningar om värde och värdeskapande när man bedriver produktutvecklings-
arbete? Hamel och Prahalad (1994) är av uppfattningen att ytterst få företag 
bryter ned sina produkter och tjänster i värdeelement på samma sätt som de 
ofta bryts ned i kostnadselement. Författarna rekommenderar företag att 
ställa sig frågan om vilka värdeelement olika produkter och tjänster 
innehåller och vilka värden kunder egentligen är villiga att betala för.  

 

Slump, eller skicklighet? 

Om människor i allt högre grad betalar för svårfångade, osynliga och 
abstrakta, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, dimensioner - 
betyder det då att detta förhållande gäller för allt fler produkter och 
produktslag? Tydligen, för det har visat sig att ett lyckat arbete utifrån 
symboliska och kulturella utgångspunkter kan resultera i att en t-tröja som 
kostat någon dollar att tillverka kan säljas för hundratals dollar, förutsatt att 
den betingar ett högt kulturellt symbolvärde i kundernas ögon (Björkegren, 
1992). Samma tankar kan tillämpas på cafébesök där kunder kan vara villiga 
att betala flera tior mer för en kopp kaffe på ett populärt, symbolladdat café, 
än på det ”ordinära” granncaféet. 

Det ter sig tydligt att ovan nämnda, tillsynes luddiga fenomen, inte kan 
förklaras med att de inträffat av en slump. I ett samtal med en varuhuschef 
på framgångsrika och symbolintensiva IKEA fick jag under våren 2000 veta 
att: ”Hos oss på IKEA sker ingenting av en slump”. Jag ser även Björkmans 
(1998) berättelse om auraproduktion på möbelföretaget Källemo som ett 
exempel på att den svårdefinierade och symbolladdade produktdimensionen 
aura inte är någonting som kommer till av en slump. Även Stenström (2000) 
konstaterar att utveckling av höga symbol- och kulturella värden kräver 
skickligt utförda arbetsinsatser.  

 

En ansats till syntes 

Om man utgår från ovan utgångspunkter, om en ekonomi där kunder i allt 
större utsträckning betalar för sådant som inte syns men som ändå kan 
förnimmas, upplevas och värderas, vad är det då egentligen för produkter 
och produktdimensioner som utvecklas i tjänsteintensiva företag? En syntes 
av den teoribildning jag redogjort för i detta avsnitt ger vid handen att sådant 
som skulle kunna betraktas som föremål för värdeskapande produkt-
utveckling i tjänsteintensiva verksamheter är: 
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• Fysiska produkter och produktdimensioner: 
• Tjänster och service; tjänstekoncept med kärntjänster, perifera tjänster 

och stödtjänster, samt tjänsteprocesser och tjänstesystem. 
• Andra värdeskapande dimensioner, t ex estetik, aura, magi, design, 

symboler, identitetsstärkande upplevelser, tidsbesparande och penga-
besparande insatser, kunskaps- och informationsstöd.  

• Integration av var och en av de ovan nämnda dimensionerna till en  
mångdimensionell helhet med höga värdeskapandepotential. 

 
Det handlar för tjänsteintensiva företag om att generera idéer till, att 

utforma och formge, att utveckla och konstruera, samt att integrera en 
mängd värdeskapande dimensioner till en helhet. En helhet som kan få 
produkter att framstå som mer än produkter i kunders sinnen, hjärnor och 
hjärtan i varje här och nu interaktion mellan kunder och ett företags värde-
skapande manifestationer.  

I återstoden av kapitlet diskuteras och illustreras va vardagens föremål 
för arbetet med att utveckla nya produkter på Vingresor och på SOL.  

 

Vad är det som utvecklas på Vingresor? 
Vi säljer inte resor, vi säljer semestrar. 

”Vi säljer inte resor. Vi säljer semestrar.” är ett slogan som myntades i 
Vingresor på 1970-talet. Jag hörde det gång på gång under min tid som 
utlandsanställd på Vingresor i början av 1980-talet och fortfarande hördes 
uttrycket under mitt fältarbete. Det som säljs borde rimligtvis föregås av 
utveckling. Vad är det då för dimensioner i begreppet semestrar som är 
föremål för utveckling på Vingresor? 
 

Hårdvaran är hotell och resmål 

Det talas om att man säljer semestrar, men det talas också om att det är 
produkter som utvecklas och säljs. Begreppen produkt och produkt-
utveckling ”sitter i väggarna” (Salzer, 1998). På många fronter, både på 
huvudkontoret och i frontlinjen, framhölls att det är produktcheferna på 
produktavdelningen som utvecklar Vingresors produkter. Men vad var det 
för produkter som utvecklades? Jo, både i föreställningar, ord, och 
handlingar framstod det klart att produktutvecklingsarbete primärt handlade 
om att utveckla hårdvaran, dvs hotell och resmål: 
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”Till 90 procent handlar produktutveckling om att fokusera på 
produkten, dvs. på ”hårdvaran” som är hotell och resmål. Vi får ständigt 
höra från de fyra marknadsenheterna Norge, Danmark, Sverige och 
Polen att det är vår huvudsakliga uppgift att säkra att vi får bra och 
prisvärda hotell på attraktiva resmål, och klarar vi inte att fullfölja det 
uppdraget då kan vi lägga ned produktavdelningen.” 
(Medarbetare på produktavdelningen) 
 
Ett kalenderår består i charterbranschen av två säsonger, en sommar-

säsong och en vintersäsong. Varje charterarrangör presenterar kommande 
säsongsutbud med stora marknadskampanjer i samband med att katalogen 
för en förestående säsong lanseras. För att exemplifiera: Under våren 1998 
lanserades utbudet för vintersäsongen år 1998/1999 i kataloger och på 
internet. Och under den mörka hösten 1998 skulle nästa års sommar-
sortiment lanseras på samma sätt. Det var innehållet i ett sådant säsongs-
sortiment när det gäller hotell, resmål, men även koncept som var föremål 
för produktutvecklingsarbete på Vingresor.  

Huvuddelen av hotellen och resmålen återkom säsong efter säsong.  
- Cirka 70 procent återkommer sade vissa, medan andra trodde att cirka 80 
procent av ett sortiment återkommer i nästkommande katalog. Men 
produktutveckling handlade även om att inför varje ny säsong presentera 
nyheter och en bläddring i var och en av de största arrangörernas kataloger 
visar år efter år att de alla tycks tolka och definiera nyheter på ett högst 
likartat sätt. Nyheter kunde innebära att nya resmål; ett nytt turistland, t ex i 
Sydamerika eller Asien; en ny storstad; eller en ny ö i Grekland hade 
utvecklats och lanserats. Men lika viktigt som att hitta resmålsnyheter var 
det att kapa åt sig attraktiva hotell på populära resmål före både interna och 
externa konkurrenter. Ytterligare ett viktigt fokus för produktutvecklarna var 
att inte släppa ifrån sig inkörda hotell och resmål som redan visat sig uppnå 
höga boknings- och kvalitetssiffror till någon intern eller extern konkurrent. 
Några vanligt förekommande och illustrativa föreställningar kring vad det 
egentligen var som utvecklades löd enligt följande:  

 
”På Vingresor, men även hos övriga charterarrangörer, handlar 
produktutveckling om att vinna den fortlöpande jakten på nyheter, vilket 
betyder en ständig jakt på nya destinationer och resmål. Nya Grekiska 
öar är ett sådant exempel. Alla tror att sådana nyheter har ett 
uppmärksamhetsvärde och att man uppfattas som gammal, trött och trist 
om man inte förmår hänga med i loppet. Problemet är att koncernen har 
vuxit så snabbt att vi nu finns i fyra länder med många olika varu-
märken, t ex Spies, Always, Saga och Vingresor. Om Vingresor i Sverige 
kommer på att de vill flyga till någon ny ö i Grekland, då vill troligtvis 
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även alla andra i koncernen hänga på, för det kan ju bli succé och då 
vore det dumt att missa tåget! Förra året uppstod detta fenomen med en 
liten ö i Grekland och när alla beställningar var klara slutade det med tre 
nya flyg, medan fem flyg från andra arrangörer redan flög dit. Det finns 
bara bäddar för sex flyg på hela ön - då det är helt orimligt att tro att vi 
skulle kunna tränga ut redan etablerade arrangörer utan att priserna 
rusar i höjden. Detta följa-John beteende i produkt-utvecklingsarbetet ser 
jag som banalt.”  
(Medarbetare på SLGs centrala produktionsavdelning) 
 
”Trots att vi ännu inte kommit ut med någon katalog eller någon pris-
lista inför nästa sommar har vi redan sålt 13 procent av utbudet och de 
som bokar så lång tid i förväg är rädda för att inte få ”sitt” hotell. 
Genom att följa bokningsstatistiken på så sätt får produktutvecklarna 
reda på vilka hotell och vilken typ av hotell som säljer bra. Vi vet att om 
vi släpper sådana hotell till någon annan aktör, inom eller utom koncer-
nen, då hade de sålt lika många resor. Alla inom koncernen vet detta och 
därför blir det är en enorm kamp om hotell som är, eller som man vet 
kommer att bli storsäljare.”  
(Medlem i ledningsgruppen) 
 
”Jag är inte så insatt i produktchefernas egentliga arbetsuppgifter, men 
då jag har kört runt på resmålen med många av dem har jag person-ligen 
upplevt hur de resonerar och hur de jobbar i vardagen. Det de gör när de 
är ute på något resmål för att utveckla produkten, är att de utgår från 
”gamla” saker därför att basen för utvecklingsbeslut i stor utsträckning 
är nuvarande kvalitetsvärden .Utifrån sådana värden resonerar 
produktcheferna i följande termer: Jaha, vi fick 4,2 i kvalitetsvärde på det 
här hotellet förra året då behåller vi det.” Eller ”Det här hotellet fick 
bara 2,2, då tar vi bort det.” Jag saknar en helhetssyn med inriktning på: 
Har vi en bra blandning av hotell för de kundsegment som vill resa hit?” 
(Medarbetare på SLG-central kvalitetsavdelning) 

 

Konceptutveckling  

Den stora massan av Vingresors resenärer väljer att resa på sol-och-bad 
semestrar, för att använda Vingresors interna terminologi. Öarna Rhodos, 
Cypern, Kreta, Kanarieöarna, och Mallorca är exempel på stora sol-och-bad 
resmål. Produktutvecklingsarbetet var fördelat så att två produktchefer 
delade världens sol-och-bad resmål geografiskt mellan sig och är när det 
handlade om sol-och-bad-semestrar var utvecklingsarbetet fokuset mot att 
skapa ett starkt sortiment av resmål och hotell. 

Parallellt med utveckling av sol-och-bad-semestrar utvecklades även 
sub-brands, eller koncept som vissa valde att kalla det. Exempel på koncept 
var: VingKonferens, VingAlpin, VingGolf, VingCity, VingSpecial och 
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VingResort, Max. Flertalet koncept var mycket små sett till antal resenärer, 
jämfört med de volymmässigt stora sol-och-bad produkterna men ändå tog 
konceptutvecklingsarbetet en stor del av produktavdelningens resurser i 
anspråk. Fyra produktchefer arbetade enbart med koncept och var och en av 
dessa hade ansvar för ett eller två koncept. Dessutom bar de två sol-och-bad-
produktcheferna ansvar för varsitt koncept. Innebörden i ett koncept var att 
ett produktsortiment samlades under en gemensam konceptflagga. Koncept 
kunde byggas upp utifrån flera nämnare: 

 
1. Ett antal hotell kunde sammankopplas under en konceptflagg. T ex 

Sunwing, Ving Resort, Top Selection, Small World. 
2. Resenärernas intressen kunde utgöra grunden för ett koncept. T ex Ving 

Alpin eller Ving Golf, Vingresor City (städer), Ving Yo-Yo (enbart 
flygstol), Kryssningar, eller Ving Special (kultur). 

3. Ett koncept kunde också förpackas för en specificerad målgrupp. T ex 
Max (ungdomar), Ving Konferens, Långsemestrar (pensionärer). Det 
senaste tillskottet, som kommit till efter mitt fältarbete är Ving Carat och 
min gissning är att målgruppen är definierad som ”50+ resande utan 
barn.” 

  
För vissa koncept hade produktavdelningens personal inget produkt-

utvecklingsansvar. SunwingResort utvecklades i Sunwings egen produkt-
utvecklingsorganisation. VingKonferens utvecklades i en egen organisation, 
och kryssningskonceptet utvecklades av moderbolaget i England, varifrån 
kryssningsprodukter och kryssningskapacitet fördelades ut till Air-
tourskoncernens olika charterarrangörer. Väggarna mellan de som ansvara-
de för utveckling av koncepten SunwingResort, VingKonferens, de brittiska 
kryssningsutvecklarna och Vingresors produktchefer syntes vara tjocka och 
det var inte ofta som representanter från de olika enheterna hade att göra 
med varandra.  

Varför utvecklades koncept? 

Inför den avreglering som skulle ske under 1993 av flygtrafiken i Europa 
spådde Vingresors ledning att avregleringen skulle komma att ge stora 
möjligheter till nya charterprodukter. Därför initierade och ledde de Ving-
93, företagets största, samlade produktutvecklingsprojekt genom tiderna. 
Inom ramen för Ving-93 gjordes marknadsundersökningar av skilda slag, 
vilket är relativt ovanligt i Vingresors vardagliga produktutvecklings-arbete. 
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Utifrån tolkningar av marknadsundersökningarna och vardagens 
scanningprocesser definierades ett antal koncept för de nya markandsarenor 
och de nya marknadsförutsättningar man ”såg”. Vissa koncept var nya, 
medan andra satsningar innebar att befintliga koncept fick rejäla ansikts-
lyftningar inom ramen för Ving-93, t ex Sunwing.  

På de allra flesta koncepten tjänade man vid tiden för min studie inte på 
lång när lika mycket pengar som på volymprodukterna sol-och-bad. Men 
trots för branschen osedvanligt små volymer fick de ändå leva sina egna liv 
med ansvarig produktchef och allt, för att de inte skulle drunkna i 
hanteringen av sol-och-bad produkterna. Konceptens existens berättigades 
av att de sågs som tillväxtprodukter, samt att de ansågs bidra till att stärka 
Vingresors varumärke. Flera av produktavdelningens medarbetare talade 
även om att koncept var ett medel för att underlätta inköp och kontraktering 
av hotellkapacitet, eftersom det i konceptet var ”inbyggt” vad det skall stå 
för. Dessutom bidrog koncept till att ge säljare och kunder en tydlig och 
konsekvent presentation i kataloger och på hemsidan. Vilket i sin tur kunde 
bidra till att underlätta försäljning för säljarna och inköp för kunderna 
eftersom alla parter med tiden lär sig vad ett visst koncept ”står för”. 
Koncept, förutsatt att de förmådde skapa höga reella värden för kunder under 
användarfasen, kunde därmed bidra till att öka trygghetskänslan både för 
säljare och kunder eftersom de kunde fungera likt en garantistämpel.  

En förebild när det handlade om produktutveckling av koncept var SAS 
utveckling av konceptet EuroClass för affärsresenär under 1980-talet.  

 
”Jan Carlzon hade aldrig kunnat kommunicera att: - Nu har vi förbättrat 
service och mat. Det han gjorde var istället att låta utveckla, förpacka 
och kommunicera en samling produktförbättringar under konceptet 
EuroClass.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Ett exempel på konceptutveckling; VingResort 

Vid tiden för mitt fältarbete satsades på att konceptet VingResort, som var 
ett familjeorienterat hotellkoncept, skulle förädlas och vidareutvecklas. Att 
utveckla familjeorienterade hotellkoncept var Vingresor inte ensamma om. 
Internt hävdades ändå att Vingresor varit först ute bland branschens aktörer 
med familjekoncept, i och med att Sunwing etablerades år 1965. Det må ha 
varit så att Vingresor var först ute med familjevänliga koncept, men vid 
tiden för min studie stod det klart att konkurrensen om den lukrativa 
målgruppen har hårdnat avsevärt. Alla konkurrenter syntes ha lagt likriktade 
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strategier som gick ut på att försöka fånga in familjerna i den egna fållan 
med hjälp av likartade familjeorienterade koncept. Ett kärnelement i 
konceptet VingResort var att hotellkapacitet kontrakterades för relativt lång 
tid, samt att så kallade garantikontrakt skrevs, vilka garanterade hotellen 
pengar för viss kapacitet, vare sig den utnyttjades eller ej. Sådana kontrakt 
brukade ge charterarrangören en större möjlighet att påverka innehållet i 
hotellerbjudandet gentemot Vingresors resenärer, än vad som var brukligt 
hotell som endast kontrakteras för en säsong i taget.  

I de flesta produktutvecklingsforum jag deltog i på Vingresor, stod 
hotell och resmål i fokus. Medlemmarna på produktmötena var över-
vägande samma huvudkontorsanställda personer som samlades gång efter 
gång, om än i olika konstellationer och för att diskutera olika aspekter. På 
många av dessa möten stod även VingResort i blickfånget ur perspektivet 
hotell, resmål, eller pris. Diskussionen kunde handla om att produktchefer 
eller inköpare konstaterade att: ”På resmål Beyia skulle ni kunna få hotel 
Bridge som VingResort hotell. Vill ni ha det?” Eller så kunde diskussionen 
utgå från att nationella försäljningschefer uttryckte önskemål om att: ”Vi 
måste få ett VingResort hotell på Kreta. Om inte, kommer vi att tappa ännu 
mer marknadsandelar där eftersom konkurrenterna har bättre familje-
produkter än vad vi har. Läget är helt enkelt katastrofalt!” Ja, Kreta-
försäljningen gick trögt vid tiden för min fältstudie och en entydig förklaring 
som cheferna i de nationella försäljningsorganisationerna gav till den 
sviktande försäljningen var att Vingresors familjesortiment var sämre än 
konkurrenternas. Produktchefen, å andra sidan, ville inte ge avkall på 
VingResorts konceptkriterier och han framhöll att det var ytterst svårt att 
hitta hotell som kunde uppfylla VingResorts konceptkriterier på Kreta - 
vilket var anledningen till att inget sådant hotell ännu fanns där. 
Diskussionen var intensiv eftersom försäljningscheferna mycket väl kunde 
tänka sig att nagga konceptkriterierna i kanten, bara för att få VingResort 
hotell på platser de önskade, trots att konceptets kriterier hade sanktionerats 
av Vingresors ledningsgrupp. På min fråga om dokumentation av Ving-
Resort konceptet visade det sig ändå att konceptet inte fanns dokumenterat 
mer än på ett fåtal rader. 

Att utveckla koncept innefattade på Vingresor att fokusera på 
utveckling av fler värdeskapande dimensioner än att enbart skapa ett attrak-
tivt utbud av hotell och resmål. Under ett möte som var helt orienterat mot 
utveckling av VingResort rent konceptuellt var avsikten att förfina och 
vidareutveckla VingResort inför kommande säsong. Forumet var ovanligt så 
tillvida att produktchefen under en hel dag hade samlat ett antal personer 
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från utlandsorganisationens frontlinje som alla skulle arbeta som 
servicechefer på VingResort under kommande säsong. Han passade på att 
samla dem när de ändå var i Stockholm för en servicechefsutbildning i SLGs 
regi. I detta forum diskuterades upplägg och innehåll i VingResort på ett 
konceptuellt plan vilket betydde att arbetet var mer fokuserat på 
”mjukvaruinnehåll” än på ”hårdvaruinnehåll”. Samtal och övningar kretsade 
kring frågor som: Vad skall vi erbjuda barnen? Skall vi erbjuda lekplatser? 
Skall vi erbjuda nöjesarrangemang? Skall vi lova att det finns 
skandinavisktalande personal? Skall vi erbjuda barnvakt? Skall vi lova 
servicetider på hotellet? Detta var enda tillfället under mitt fältarbete som jag 
deltog i ett utvecklingsforum där frontlinjepersonal fick vara med. De hade 
mycket att bidra med och de var positiva till att få vara med. Men varför var 
denna typ av forum, där frontlinje och produktchefer möttes så sällsynta? 
Och varför diskuterades så sällan ”mjukvaruinnehåll”? Mina tolkningar 
riktas mot att människor har en naturlig läggning mot att köra vidare i gamla 
inkörda hjulspår – och varför byta spår? Och vem skulle ens komma sig för i 
den stressiga vardagen att reflektera över om vardagens arbetssätt kanske 
skulle kunna förändras? 
 Att knyta ihop produktutveckling i form av konceptutveckling är ett 
stöd för att i produktutvecklingsarbetet sätta ramar, fylla ramarna med både 
materiellt och immateriellt innehåll, samt att underlätta kommunikation av 
den färdiga produkten mot vissa utvalda målgrupper. Fokuseringen när det 
handlade om konceptutveckling av VingResort, var i likhet med när det 
handlade om utveckling av sol-och-bad sortimentet starkt fokuserad mot 
materiella vad–aspekter beträffande vilket VingResort hotell och resmåls-
utbud som skulle erbjudas. Men även immateriella hur-aspekter kring hur 
konceptet skulle upplevas av resenärerna beaktades. Aspekter som inte 
fokuserades i utvecklingsarbetet av sol-och-bad produkter. 

Utvecklades inte fler värdeskapande dimensioner? 

SLGs koncernchef kommenterade på företagets hemsida den 13/12-00 
koncernens resultat för räkenskapsåret 99/00 enligt följande: 

 
 Det fina resultatet kan tillskrivas flera faktorer, kanske främst en allt 
bättre hotellprodukt, både standard- och servicemässigt, men också på ett 
ambitiöst arbete med att ständigt förbättra vår produkt och vår service. 
 

Chefens uttalande beträffande koncernen SLG, där Vingresor ingick, 
stämde väl med mina erfarenheter från fältvistelsen: Service var en sak och 
produkt var en annan. Flera gånger hörde jag produkten, dvs hotell och 
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resmål, benämnas för ”hårdvara” men jag hörde aldrig termen ”mjukvara” 
användas för service, eller för andra svårfångade och ogripbara aspekter. 
Följande citat från en säljare illustrerar de väletablerade föreställningarna 
väl: 

”Produkter, det är hotell och resmål. I en köpsituation är det produkter 
som kunder väljer mellan och betalar för. Resten, t ex guidernas service 
och en smidig resekedja, det är sådant gästerna tar för givet att det finns 
och fungerar bra.” 
 

Men om vardagens produktutvecklingsarbete på produktutvecklings-
avdelningen primärt var fokuserat mot tekniska vad-aspekter där det hand-
lade om att ta fram attraktiva hotell och resmål. Vem utvecklade då service-
dimensioner ur ett mångdimensionellt vad-och-hur fokus? Och vem utvec-
klade helheten, den helhet som kunder upplevde i sina vardagliga inter-
aktioner med Vingresors värdeskapande manifestationer av skilda slag? Den 
helhet som bestod av både mjuk- och hårdvara och av både materiella- och 
immateriella dimensioner? På Vingresor fanns det inte någon avdelning som 
benämndes för serviceavdelning eller värdeskapandeavdelning, för att dra 
en parallell till företagets produktavdelning. Inte heller talades i vardagen 
om serviceutveckling, tjänsteutveckling eller värdeskapande på samma sätt 
som man talade om produktutveckling. Men utvecklades då inte fler 
värdeskapande dimensioner än sådana som hade med hotell, resmål och 
koncept att göra? Jo, men denna utveckling bedrevs på olika avdelningar och 
på ett icke-synkroniserat sätt. Här ges några exempel på värdeskapande 
dimensioner som utvecklades på Vingresor av andra aktörer än 
produktcheferna:  

Vilka flygplatser skall vi flyga från och till? 

Val av flygplatser, både när det gäller vilka flygplatser man valde att flyga 
från som vilka flygplatser man valde att flyga till, skulle mycket väl kunna 
vara en värdeskapande dimension för vissa kunder. Följande historia fick jag 
höra från en säljare: 

 
Gustaf: Det blev lite revolution i den här branschen för några år sedan 
när Expressresor kom in som en uppstickare. Det nya de tillförde var att 
de började hämta upp folk lite här och där. De kunde t ex flyga från 
Luleå, hämta upp folk i Visby för att sedan fortsätta till Kreta. Hade de 
plats i planet gick de kanske ned i södra Sverige också, allt för att fylla 
maskinen. Tyvärr gick det inte ihop sig för dem, men det var ju ett bra 
sätt att ta marknadsandelar, vilket de verkligen gjorde. De större 
arrangörerna, däribland vi, blev skärrade och började inse vad 
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människor ville, nämligen att flyga så nära hemifrån som möjligt. I 
rädslan för Expressresor började så även vi helt plötsligt etablera oss på 
mindre flygplatser. 
Karin: Hade ni i försäljningsledet känt till önskemålet om charterresor 
direkt till och från lokala flygplatser tidigare? 
Gustaf: Ja, visst hade vi det. Förr fanns det ett och annat landsortsflyg, 
men jag tror de försvann i och med att charterarrangörerna i samband 
med oljekriserna var tvungna att sänka sina kostnader. Man började då 
använda väldigt stora flygmaskiner och för att få ihop kalkylen blev man 
hänvisade till att fylla dem med så mycket folk som möjligt. Detta är nog 
en av förklaringarna till att vi enbart kom att flyga till och från de största 
städerna under många år 
(Säljare) 
 

På produktavdelningen fokuserades utvecklingsarbetet på att kontrak-
tera hotell och finna resmål snarare än att arbeta med frågor som hade med 
flygprogram, tidtabeller eller flygplanstyper att göra. Men arbetet med att 
utveckla flygrelaterade dimensioner var centraliserat till en SLG-gemensam 
trafikavdelning. Denna centrala trafikavdelning beslutade inte enbart om 
tidtabeller utan de var även med och beslutade om vart flygen skulle gå, 
vilket betydde att de hade ett stort inflytande över vilka resmål som skulle 
komma att erbjudas till kunder. När det gällde flygfrågor koordinerade de 
centrala trafikplanerarna sitt arbete primärt med de nationella försäljnings-
organisationernas önskemål snarare än att de koordinerade och integrerade 
sitt arbete med produktcheferna.  

De flesta trafikplanerare hade tidigare arbetat på Vingresor men vid 
tiden för min studie var de som sagt anställda på SLGs koncernnivå. Deras 
uppgifter var att planera, koordinera och inte minst optimera flygprogram-
men för samtliga koncernens varumärken och oftast fylldes ett plan med 
resenärer från flera av koncernens arrangörer, t ex Vingresor, Spies och 
Always för att optimera kapaciteten i så hög grad som möjligt. På vissa 
osäkra slingor där man var osäkra på om man skulle kunna fylla upp planens 
kapacitet, t ex till nya eller till fjärran resmål, fyllde man ofta på med 
ärkekonkurrenternas resenärer för att minska den egna risken. Ibland köpte 
man på samma grunder stolskapacitet i konkurrenternas flyg. 
Trafikavdelningens utvecklingsarbete styrdes av ledstjärnan att varje flyg, 
vid varje flygtur helst skulle fyllas till sista stol. Att optimera utnyttjandet av 
tillgängliga flygplansstolar och av kontrakterade hotellbäddar ansågs vara en 
mycket viktig framgångsfaktor och i stor utsträckning lät man facit från 
föregående säsongs flygprogram styra flygupplägget inför kommande 
säsonger. Det betydde att flygslingor som redan uppvisat god bokning, 
försäljning och lönsamhet ville man helst behålla.  
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SLGs medarbetare på trafikavdelningen hade lång erfarenhet från sina 
arbeten, vilket produktcheferna irriterade sig på i vardagen. De menade att 
trafikplanerarna arbetade utifrån sina egna idéer, tro och erfarenhet och att 
de var motvilliga till att testa nya initiativ som produktutvecklarna analy-
serat fram en trolig efterfrågan för. Men var kanske detta förfaringssätt ett 
synnerligen effektivt medel för människan för att reducera den osäkerhet och 
den risk som är förknippad med tidigare oprövad utveckling? Erfaren-
hetsmässig och traditionsbunden kunskap (Sveiby, 1994) verkade i stor 
utsträckning vara vägledande i utvecklingsarbetet för kommande trafik-
program.   

Frågan om vilka flygplatser Vingresor skulle flyga ut från i Skandi-
navien var en fråga som produktavdelnings personal inte tycktes engagera 
sig i. I stället syntes det vara en utvecklingsprocess som de nationella 
försäljningsorganisationerna och den centrala trafikavdelningen samver-kade 
i. I slutändan var det också de nationella försäljningsorganisationerna som 
gjorde beställningar av önskad flygkapacitet och önskade flygsträckor direkt 
till flygplanerarna. Dessa flygbeställningar gick inte via produkt-
avdelningen, till produktchefernas förtret för de ansåg att flyginköp och 
hotellinköp borde hänga ihop.  

Service- och tjänsteutveckling: Om att definiera sådant som är ogripbart  

Tjänster var ett begrepp som inte användes i vardagen på Vingresor. 
Begreppet service användes frekvent men dess innebörd framstod som 
ogripbar och abstrakt och jag fick aldrig någon samstämd definition på vad 
service är. Men att Vingresor skulle kännetecknas av en hög servicenivå och 
en hög kvalitetsnivå var ändå något som alla tycktes ta för givet. Att 
Vingresor var bättre än konkurrenterna på service liksom att Vingresor 
lyckades bättre än konkurrenterna på produktfronten, dvs. när det gällde 
resmål- och hotellsortimentet, var också föreställningar som satt i väggarna 
och som det rådde stor samstämmighet om.  

När jag frågade vad service var, framstod det på något diffust sätt som 
att service i medarbetarnas föreställningsvärld handlade om hur kunder 
upplevde sina interaktioner med Vingresors processer, resurser och system. 
Fokus i föreställningarna låg i enlighet med Normanns (1983) terminologi 
på sociala processer, dvs på aspekter som hade att göra med mänskliga 
möten och interaktioner. Men på frågor om service kommer även interak-
tioner mellan kunder och Vingresors teknologiska system in i bilden och 
även vikten av god tillgänglighet och god service på internet och telefoni 
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nämndes som väsentliga serviceaspekter. Det talades även om begreppet 
Vingandan förknippat med service och jag uppfattade det som att Ving-
andan var ett begrepp som sågs som en garant för god, om än ogripbar och 
icke-definierad, service. Trots att Vingandan var ett begrepp som användes 
flitigt, var det inte lätt att finna någon samstämd definition och i det 
pågående serviceprojektet lyssnade jag på timslånga diskussioner där man 
försökte nå samsyn kring vad Vingandan var, och hur den skulle definieras i 
en servicemanual. Deltagarna diskuterade ivrigt men kom inte fram till några 
samstämda föreställningar. Trots det användes begreppet utan att 
ifrågasättas, och medarbetare som hade arbetat länge på företaget verkade 
förstå vad som avsågs när någon talade om Vingandan. Detta ser jag som ett 
resultat av tyst kunskap och av kulturell kunskap som införskaffats under 
årens lopp genom ständig socialisering och institutionalisering (Berger och 
Luckmann, 1966). De interna föreställningarna och kunskaperna om vad 
service var och skulle stå för kan ses som ännu ett exempel på samstämd, om 
än tyst kunskap (Sveiby, 1994; Nonaka och Takeuchi, 1995). Det satt helt 
enkelt i väggarna om vad som skulle känneteckna god service, kvalitet och 
Vinganda (Salzer, 1995, 1998). 

Men hur kunde ny personal utbildas i vad service, kvalitet och 
Vingandan var om begreppen inte kunde uttryckas och formuleras på ett 
klart och tydligt sätt? Och hur kunde man förmedla detta till kunder i ord, 
bilder och handling? På något svårbegripbart sätt lyckades Vingresor med 
detta mästerstycke. Normann (1983) talar om ”ledningsmagi” med inne-
börden att vissa framgångsrika ledare har en förmåga att tydliggöra, förenkla 
och klargöra vad som gäller och vad som skall gälla framöver. Här ser jag 
inte minst den person som var VD vid min fältstudietid som mycket stark: 
Utan servicekonstruktionsritningar under armen, utan några service-
utvecklare på lönelistan, och utan någon serviceavdelning förmedlade han år 
ut och år in en innebörd i abstrakta och svårfångade begrepp som service, 
kvalitet och Vingandan, på ett sätt som fick begreppens betydelse att sitta 
som ett orange klister i väggarna! Men, samtidigt skall det noteras att 
betydelsen i dessa begrepp framstod som luddig för nyanställd 
huvudkontorspersonal personal, inte minst för nyanställda medlemmar i 
ledningsgruppen som på skilda sätt förbryllades de över innebörden i 
begreppen och hur de användes. 
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Serviceprojektet: utveckling av kundens resekedja 

När mitt fältarbete påbörjades hade en externt rekryterad person just börjat 
arbeta på produktavdelningen. En av hennes uppgifter handlade om att leda 
ett projekt som kallades för serviceprojektet, ett projekt där varje länk i 
kundens resekedja skulle specificeras och standardiseras. I projektet skulle 
standards bestämmas för varje länk i resekedjan. För check-in, ombord-
stigning, ombordservice, resmålsservice, hemresa, ankomstservice, rekla-
mationer etc. Produktavdelningens chef hade som målsättning med 
serviceprojektet att avdelningen skulle ta kommandot över definitionerna av 
innehållet i kundens reseprocess, dvs. resekedja, istället för att Vingresor 
passivt skulle behöva acceptera vad koncernens centrala produktions-med-
arbetare och andra leverantörer valde att erbjuda när det gällde service-
nivåer.  

Ett exempel på en resekedjelänk som produktavdelningen inte var 
involverade i vid tiden för min fältstudie var ombordservice under flyg-
resan. För ombordservice var en länk i resekedjan vars innehåll bestämdes 
av flygbolagen själva, i samverkan med SLGs koncerngemensamma 
produktionspersonal som satte kostnadstak. Vid tiden för min studie fick 
Vingresors produktchefer vid ett tillfälle skrämselhicka då det tycktes som 
att matserveringen skulle få stryka på foten för Vingresors London-
resenärer, som ett resultat av att den hårda konkurrensen på linjen har lett till 
priskrig, vilket erfordrade kostnadsreduktioner för att få flyglinjens kalkyler 
att gå ihop. Produktcheferna ansåg att det var att gå för långt i 
kostnadsneddragningen att inte längre bjuda på mat under flygresan och en 
frågeställning som denna var en förklaring till att de ville ha eget 
beslutsmandat alla produktrelaterade frågor De såg att en servicemanual med 
tydliga specifikationer skulle kunna bli ett hjälpmedel i denna strävan.12 

Många medarbetare involverades på ett tvärfunktionellt sätt i service-
projektet. Diskussionerna var livliga under mötena, men projektledaren 
upplevde att arbetet gick trögt därför att kollegor på grund av tidsbrist var 
ointresserade av att bidra med tid och bidrag till projektet. På något sätt kom 
Vingresors VD en dag att omvandla serviceprojektet till att i stället handla 
om att i praktisk handling utveckla reseprocessen från avreseflygplats till 
ankomst på hemmaflygplatsen för de Vingkunder som valt att bo på ett 
Sunwing hotell. Sunwing var Vingresors eget hotellflaggskepp, även om 
hotelldivisionen organisatoriskt och styrmässigt numer var tydligt separerad 

                                                        
12 I nyare Vingkataloger har jag noterart, i finstilt text i prislistan, att Londonresenären inte får någon 
förtäring serverad på sträckan till och från London. 
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från Vingresor inom Airtourskoncernen. De resenärer som väljer en semester 
på ett Sunwinghotell betalar oftast mycket pengar för sina familjesemestrar, 
Det kan mycket väl handla om flera tiotusentals kronor men ändå var 
Sunwing mycket populärt och i en av Vingresors kataloger läste jag att var 
femte Vingresenär valde att boka en resa till ett Sunwing hotell. 

VD deltog personligen på projektmötena och han såg en förlängning av 
projektet där lojalitetsdimensioner framöver skulle kunna kopplas på. Övriga 
projektdeltagare var representanter från produktavdelningen, från Sunwing, 
och från flygbolaget Premiair. Detta var det enda utvecklings-forum jag 
deltog i, där ett tvärfunktionellt team med externa inslag från andra bolag i 
koncernen samlades. Det var också det enda utvecklings-forumet på mer 
handgriplig nivå där VD deltog aktivt. Frågor som behandlades på 
projektmötena var vilka ”fördelar” man skulle kunna erbjuda Sunwinggäster 
under reseprocessen och vem som skulle vidta nödvändiga åtgärder. 
”Fördelar” som diskuterades var: Gratis extravikt, gratis dryck ombord, 
gratis startpaket i kylen och gratis barnpaket. Samt om inte Sunwinggäster 
skulle kunna lämnas av vid sitt hotell först vid ankomst till resmålet och 
hämtas sist vid hemresan, och om man inte skulle kunna låta dem behålla 
rummen så länge som möjligt vid sen hemresa. 

Trots att serviceprojektet var inriktat på service var Vingresors VD inte 
trakterad av tanken att det numer fanns en serviceperson anställd på 
produktavdelningen; en person med uppgift att på heltid arbeta med 
serviceutveckling. Service såg VD som själva hjärtat i Vingresor och därför 
ansåg han inte att service var något som skulle utvecklas i strukturerade och 
formella utvecklingsprocesser av en huvudkontorsanställd person. Han 
förespråkade i stället dynamiska och kreativa serviceutvecklingsprocesser 
där målet är att förbättra servicen för kunderna. Kan då service vara själv-
genererande i dynamiska processer? Inte med mina teoretiska utgångs-
punkter, för ur dessa framstår tjänster och service som svårbemästrade och 
komplexa företeelser med både sociala och tekniska förtecken. Jag ser 
service som bestående av många delaspekter och jag ser att de alla, 
tillsammans med andra värdeskapande dimensioner är delar av en större 
värdeskapande helhet. Därför ser jag djupa kunskaper om service manage-
ment men också kunskaper om värdeskapande ur ett holistiskt perspektiv 
som en väsentlig resurs i ett produktutvecklingsarbete. 
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Värdeskapande dimensioner före, under och efter en resa  

Butiker 

Vingresors kunder kunde interagera med Vingresor på ”hemmaplan” med 
hjälp av tre länkar; via internet, via besök i någon av Vingresors egna butiker 
eller via telefon. Vingresor var vid tiden för mitt fältarbete den enda 
charterarrangören, jämte Spies, som sålde sina resor enbart via egna butiks-
nät. Förutom i Sverige var butiksnätet uppbyggt i Norge, Danmark och 
Polen, i Sverige fanns 1998 närmare fyrtio butiker. Ärkekonkurrenterna hade 
i de flesta fall några egna varumärkesbutiker medan de i övrigt sålde sina 
resor via resebyråer, såsom Ticket. De fristående resebyråerna lever på 
provision från att sälja arrangörernas resor och ständigt betonade Vingresor 
värdet av att ha egna butiker eftersom man på så sätt undvek provisions-
kostnader samtidigt som man fick bättre kommunikationskanaler mellan 
Vingresor och dess kunder.  

Ur ett kundorienterat värdeperspektiv skulle det kunna finnas stora 
värden i att interagera med kunder med hjälp av egen personal, egna system 
och processer. Utnyttjade Vingresor dessa potentiella konkurrentfördelar till 
att skapa högre värden för kunder än vad konkurrenter lyckades göra? 
Utifrån mina tolkningar har jag svårt att identifiera någon värdeskapande 
fördel som Vingresors kunder i praktiken erhöll tack vare att Vingresor 
distribuerade sina reseprodukter enbart via egna säljkanaler: Vid ett tiotal 
tillfällen var jag själv under avhandlingsarbetet en hugad resespekulant som 
stod i begrepp att köpa en resa till mina svärföräldrar. I det syftet besökte jag 
både Vingbutiker, konkurrenters butiker och resebyråer samtidigt som jag 
ringde till olika aktörer. Jag upplevde inte någon skillnad mellan att vara 
kund hos de skilda aktörerna och jag blev hos flera aktörer irriterad över 
oerfaren och okunnig personal som inte kunde svara på mina många frågor 
eller som svarade uppåt väggarna. Jag blev också irriterad över långa 
väntetider i telefon hos alla aktörer utom Spies, där man gång på gång 
svarade snabbt. Min inköpsprocess slutade med att vi köpte en resa hos 
Fritidsresor. Dessutom uppfattade jag det som att Vingresors förhållnings-
sätt, i likhet med konkurrenternas förhållningssätt, i vardagens alla interak-
tioner, samtal, möten med kunderna var strikt inriktat på att nå en försälj-
ning i hamn. Inte minst en titt i telefonkatalogen vittnade under mitt fält-
arbete om detta: Där hänvisades till ”bokning”. snarare än till t ex Ving-
resors reseforum, Frågor och svar, eller Kundservice. Vart skulle de kunder 
som enbart ville diskutera en tilltänkt resa, men som inte var redo för att 
göra en bokning vända sig?  
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En tid före mitt fältarbete hade Vingresors ledning lagt en strategi som 
sade att fler Vingbutiker skulle etableras. Små butiker nära kunderna och att 
satsningarna skulle primärt göras i storstädernas köpcentran. Tidigare hade 
få och stora butiker i stadskärnan varit framgångsreceptet. Ett 
standardbutikskoncept utvecklades för att snabbt kunna start upp nya butiker 
när man funnit lämpliga lägen. I Nacka Forum, ett köpcentrum nära mitt 
hem, upptäckte jag några månader efter fältarbetet att Vingresor i linje med 
den lagda strategin hade etablerat en liten butik. Det hade dock inte gått mig 
obemärkt förbi att en av ärkekonkurrenten på distributionssidan, Ticket, 
hade etablerat en liten butik i samma köpcentrum någon månad före 
Vingresor. Vingresor tycktes följa Ticket, medan Ticket andra gånger 
tycktes följa Vingresor i fotspåren när det gällde den lagda strategi om att 
etablera flera, små och kundnära butiker. För många kunder var det troligtvis 
en väsentlig och högst värdeskapande dimension att få närmare till butikerna 
och t ex Grönroos (1990) har lyft fram tillgänglighet som en väsentlig 
servicedimension. Men var Vingresors strategi kundstyrd? Eller var den 
konkurrentstyrd? Eller var den ett tecken på institutionellt beteende där 
organisationer i samma organisatoriska fält tenderar att följa varandra i 
fotspåren, vad det än må gälla (Powell och DiMaggio, 1991)? 13  

Det nya standardbutikskoncept som hade skapats för att små och 
kundnära butiker snabbt skulle kunna etableras när attraktiva lägen hittades 
byggde på en interiör som ur vissa aspekter andades sol, värme, ”Vinganda” 
och reslust. Däremot gavs det i det nya konceptet inget utrymme för 
kontemplation och vila. För ingen hade skapat möjlighet för fundersamma, 
och kanske trötta, resespekulanter att slå sig ned en stund för att lugn och ro 
fundera över sitt resbeslut i miljön med de trivsamma och varma färgerna. 
Inget utrymme hade skapats för att personal och kunder i lugn och ro - 
kanske över en kopp te, kaffe eller färskpressad apelsinjuice – skulle kunna 
föra en trivsam och avspänd dialog med resor som röd tråd. Inte heller hade 
någon skapat förutsättningar för att människors reslust skulle väckas till liv 
genom att de kunde få ta del av ett bildspel eller en film om olika resmål. 
Inte heller fanns det resmålsfilmer att hyra. Nej, föreställningar i sådana 
symbol-, relations-, upplevelse-, och service-orienterade banor kring hur 
butiker skulle kunna vara utformade hade inte fått fäste på Vingresor. Istället 
hade tagna-för-givna föreställningar kring effektivitet i industriell anda 
översatts till; små butiksytor, knapp personal-styrka, och en fysisk miljö 
                                                        
13 Under år 2001 noterade jag en tidig höstdag, före den olycksbådade 11 september, att 
Vingresors butik i Nacka Forum hade slagit igen. Medan Ticket än idag, i april år 2002, har sin 
butik kvar i Nacka Forum.   
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utformad med syfte att kunder inte skulle vilja befinna sig alltför länge i 
butiken.  

Som en motpol var ändå miljön varmt färgsatt och Vingandan spred sitt 
skimmer via fotografernas bildspråk i de resebilder som prydde både väggar 
och fönster. Bildspråket gav reslust men de mänskliga möten och  de sociala 
interaktioner som ständigt pågick i butikerna talade inte samma ”varma” 
språk. Varför? Min tolkning är att Vingresor inte fullt ut nyttjade av den 
möjliga konkurrentfördel de skulle ha kunnat uppnå via egen distribution. 
Vingresor hade egentligen ett väldigt försprång framför sina konkurrenter 
när det gäller möjligheten till att förvandla sina butiker till någon slags 
”Vingvärldens upplevelseforum” på hemmaplan. En tanke som torde kunna 
få fäste i den ”nya” värdeskapande ekonomin som sägs växa fram, med stark 
orientering mot att kunder i allt större utsträckning lockas till sinnligt 
positiva och starka upplevelser (Pine och Gilmore, 1999). I enlighet med 
författarnas tankegångar skulle det framöver kunna vara fullt möjligt för 
Vingresor att ta betalt, om de så vill, för besök i deras Ving-butiker. Ja, 
varför inte? Men det synes klart att en sådan förändring skulle kräva helt nya 
strategier.  

Under fältarbetet på Vingresor tillbringade jag drygt en veckas tid i 
butik, där jag dag efter dag satt jag med säljare. Deras vardagsarbete var 
slitigt, lönen var låg och i stor utsträckning provisionsbaserad. Säljarna var 
under ständig mätpress vad gäller antal sålda resor och det premierades 
högre att sälja många billiga resor än få och dyra resor. Andelen sålda 
”uppförsäljningar”, försäljningar av försäkringar och försäljning av Sunwing 
var andra styrparametrar. En butikschef berättade att:  

 
”Självklart är det viktigt att alla säljer bra, för annars drar det ju ned 
resultatet för oss alla.”  
(Butikschef) 

 
Under åren hade kraven på säljare blivit allt högre. Säljarna stressade 

på med att svara i blinkande telefoner och sälja till kunder i butiken. Kaffe-
raster var ofta inte ens att tänka på. Men trots stress och jäkt blev många 
kunder trevligt bemötta. Inte minst i lägen där säljaren vittrade försäljning 
och i lägen där kunden snabbt förmådde bestämma sig, eller ännu bättre - 
redan har bestämt sig. I en av butikerna där jag tillbringade några dagar 
fanns inbjudande korgstolar placerade framför varje säljare. Det verkade 
skönt för den hugade, men kanske villrådige och trötte resespekulanten att få 
sitta ned en stund. Att köpa en resa är en stor affär inte minst ekonomiskt, 
och för många var det inte lätt att välja vart man skulle resa. Särskilt inte om 



 

 148 

det avresedatum, det resmål, eller det hotell man hade tänkt sig, visade sig 
vara slutsålt vid köptillfället, en situation som under vissa perioder inträffade 
mer som en regel än som ett undantag. Flera av säljarna i butiken såg det 
som positivt att butikens kunder kunde erbjudas möjlighet att sitta ned, men 
jag fick också veta från ett par säljare att problemet med fåtöljerna var att: 

 
Det tar lite för lång tid att få iväg kunderna med ett sådant möblemang. 
(Säljare) 

 
Flera i butikspersonalen gissade att interiören med korgstolarna snart 

skulle komma att ersättas med nya tidens butikskoncept. Dvs bort med 
korgstolar och in med det nya standardkonceptet, som inkluderade höga 
diskar mellan säljare och potentiella kunder. Diskar som inga barn eller 
småväxta nådde över. Tanken om fler butiker ter sig god därför att 
tillgänglighet är en värdeskapande dimension för många. Men tanken om att 
till varje pris minimera tiden för varje kundmöte ter sig mindre bra ur vissa 
serviceorienterade kundperspektiv. Däremot är även kostnader en väsentlig 
värdeskapande dimension, vilket gör att butikskostnader inte kan tillåtas 
skena i höjden. Det framstår som en svår balanskonst att balansera 
värdeskapande dimensioner som kan tyckas paradoxala, såsom kostnader 
och personlig service. Men är de paradoxala egentligen? 

Under min fälttid i butik upplevde jag att en säljare utmärkte sig som 
oerhört skicklig och jag upplevde att hon hade ett milsvida övertag framför 
andra säljare när det gällde att i varje kundkontakt agera serviceorienterat. 
Den värme och genuina omtanke hon förmedlade till kunder, om så per 
telefon eller i butik, var unik. Hon såg varje besökare i butiken och mötte 
dem alla med ett vänligt leende, en vänlig gest och ett ”Hej och 
välkommen”, även om hon var upptagen i ett telefonsamtal eller med en 
annan besökare. Hon såg kunderna och hon försökte i diskussionen med dem 
förstå deras unika situation och önskemål på ett ovanligt sätt. Det betydde 
inte att hon tillbringade mycket mer tid per gäst än sina kollegor för hon kom 
alltid högt upp i ligan över antal sålda resor per säljare. Däremot lät en av 
hennes tidigare chef mig få veta att:  

 
”Jag hade tidigare en säljare i min butik som jag såg som oerhört duktig. 
Idag ser jag inte längre den säljaren som särskilt utmärkande, därför att 
hon hade säkerligen kunnat sälja ännu mer genom att ge lite mindre tid 
till varje kund.” 
(Butikschef) 
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Säljaren själv lät mig veta att:  
 
”Jag säljer inte mest men jag säljer bra. Företaget vill att jag skall sälja 
ännu mer, men det förmår jag inte för det skulle betyda att jag måste göra 
avkall på den jag är. Det vill jag inte göra för det ligger i min personlig-
het att vilja hjälpa människor på ett så bra sätt som möjligt.” 
(Säljare) 
 

Säljarna jag samtalade med önskade generellt sett en mer avstressad 
miljö för varje kundmöte, än vad utrymme gavs för. Kan mängden tid 
reduceras per kundmöte hur mycket som helst, och kan försäljningskraven 
per säljare ökas hur mycket som helst utan att värdeskapandet för kunder 
naggas i kanten? Mina tolkningar är att så inte är fallet, men från personal på 
huvudkontorets säljsupportavdelning fick jag höra att: 

 
”Förr var service ett honnörsord hos oss på Vingresor och service var ett 
laddat ord som kom att leva kvar i Carlzons anda länge efter det att han 
hade slutat. Många av våra säljare som har arbetat i tjugo och trettio år 
har upplevt det som en smärtsam process när vi från centralt håll under 
senare år har talat om för dem att försäljningen måste förändras. - Ja 
men servicen då, säger de. Då svarar vi från centralt håll att försäljning 
och service måste gå hand i hand  men att vi måste bli mer säljare.. 
(Medarbetare på säljsupport) 

 
Kan man säga att Vingresors ledning har lyckats väl i sina strävanden 

att låta försäljning och service gå hand i hand? Ur ett serviceperspektiv, och 
ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv (Gummesson 1993, 2000, 2002) är 
det inte uppenbart. Under flera interaktioner jag vittnade mellan potentiell 
kund, eller kund och säljare upplevde jag inte att kunderna fick erfara god 
service - hur flyktigt, abstrakt, ogripbart och subjektivt detta begrepp än må 
vara. Som en förklaring såg jag att Vingresors kraftfulla 
effektiviseringssträvanden hade resulterat i att säljarna verkade i en 
stressfylld arbetsmiljö där kvantitativt orienterade försäljningskrav 
kopplades ihop med ett lönesystem som kunde liknas med gamla tiders 
industriella ackordlönesystem. Dylika effektiviseringskrav, sammankopplat 
med kvantitativa och kortsiktiga försäljningskrav satte tydliga spår i 
arbetsmiljö och i säljarnas beteenden. De miljöer och krav som hade skapats 
av företagsledningarna i olika skikt framstår därmed som svår-förenliga med 
att erbjuda god service kännetecknad av en hög grad av empati och värme i 
vardagens interaktioner med kunder. Ett exempel på en grund för sådana 
tolkningar är följande samtal med en säljare: 

 



 

 150 

Karin: Vad styrs ni säljare på? 
Magnus: Antal sålda resor, samt att en viss kvot av de sålda resorna skall 
innehålla försäkring, avbeställningsskydd, Sunwing, eller uppförsäljning 
från t ex ospecificerad till specificerad resa. Det finns dessutom ett 
poängsystem som ger bonus om företaget gör vinst. Magnus visar hur 
hans  bokningsbild ser ut dag för dag, 1 st, 1 st, 2 st, och en grupp om 8 
st. En ovanlig Jack-pott. - Titta, man arbetar som en slav så blir det bara 
bokningar om en person. 
Karin: Men, du har kanske fixat och trixat för flera kunder och på så sätt 
löst problem för många kunder och potentiella kunder.  
Magnus: Ja visst, men det värdesätts inte. Nu har jag t ex just korrigerat 
och klarat två bokningar åt en kollega. Vi har lärt oss i utbildningen KIVI 
(Kunden i Ving) att vi alla skall hjälpa varandra på så sätt men det 
systemet leder till stora orättvisor. Ett exempel är att om en kund som 
bokat i någon annan butik bokar av i telefonen hos oss, då kan det hända 
att vi finner några nya alternativ som gör att kunden gör en ny bokning, 
men igår blev en kollega i den här butiken uppringd av en kollega från en 
annan butik och anklagade min kollega för stöld av hennes kunder när 
just en sådan incident hade inträffat. Min kollega beskrev situationen, 
men säljaren i den andra butiken godtog ej förklaringen. De små 
butikerna hade tidigare en butiksbudget där alla delade lika på butikens 
bonus. Det verkar bättre tycker jag.” 

 
Men visst är förmågan att bedriva en kostnadseffektiv och lönsam 

verksamhet också en viktig värdeskapande parameter, inte minst för kunder 
(Hamel och Prahalad, 1994; Wikström m fl, 1998). På något sätt måste 
effektiviseringssträvanden och kostnadsjakt i frontlinjen balanseras med 
förmågan till att skapa höga värden för kunder i deras interaktioner med 
företagets resurser och värdeskapande manifestationer. För alla sådana 
interaktioner är en del av den värdeskapande produkten. Grönroos (2000) 
har pekat på negativa effekter som alltför långtgående kostnadsredu-ceringar 
i frontlinjen kan leda till. Även sociologerna Lash och Urry (1994) 
diskuterar detta förhållande med hjälp av begreppet ”the war of smiles”, där 
de refererar till en studie som visar att i kölvattnet av ett flygbolags kraftfulla 
effektiviseringsåtgärder valde flygvärdinnor att på olika sätt ge uttryck för 
sitt missnöje i vardagens arbete. Flygvärdinnornas uttryckta reaktioner hade 
direkt negativ påverkan på den produkt som företagets kunder upplevde 
under flygresan. Det framstår här tydligt att flygvärdinnor, i likhet med all 
frontlinjepersonal, är en ytterst viktig dimension av ett flygbolags 
värdeskapande manifestationer och därmed av dess produkter.  

I varje interaktion mellan kunder och ett företags värdeskapande 
manifestationer, vare sig den inträffar före, under, eller efter användandet, 
finns mängder av dimensioner och aspekter som kan utvecklas för att skapa 



 

 151 

höga värden för företagets kunder. Själva inköpsfasen är ett sammanhang 
som blir alltmer komplext, inte minst för att allt fler beslut skall fattas i detta 
skede. Idag fattas t ex redan vid inköp av en charterresa en mängd beslut 
såsom; Önskas hyrbil, eller ej? Önskas transfer eller ej? Önskas 
välkomstpaket, eller ej? Önskas extra benutrymme på planet, eller ej? 
Önskas champagne ombord, eller ej? Önskas deltagande i barnklubb, eller 
ej? Det tar sin tid och det är besvärligt för många kunder att ta ställning till 
de många inköpsbesluten, vilket gör att de kanske behöver få ett gott 
informations- och kunskapsstöd. Det torde vara ytterst relevant i ett 
produktutvecklingssammanhang att fråga sig hur det totala värdeskapandet 
kan ökas för kunder i detta skede av kundprocessen.  

Internet och telefoni 

Öppettider för säljkontakter med marknaden var vid tiden för min studie en 
stor diskussionsfråga på Vingresor. T ex under en säljkonferens fick frågor 
kring öppettider och tillgänglighet stort utrymme. Butikscheferna höll i en 
presentation kring temat och de betonade att ökad tillgänglighet i form av 
fler butiker, internet och utökade öppettider var ett starkt kundönskemål man 
måste anpassa sig till. De hänvisade till tester som utförts och som visat att 
det kommer lika många samtal från kunder under kvällstid som under dagtid. 
Likaså visade produktkontroller att kunder önskade utökade öppettider, och 
att kunder valde att göra sina internetbokningar på kvällar, särskilt på 
söndagskvällar, sågs som ännu ett tecken på behovet av ökad tillgänglighet. 
Frågan om öppettider gentemot marknaden hade ältats fram och tillbaka 
under lång tid och den tycktes vara infekterad. Flera personer lät mig veta att 
facket krävde så hög övertidsersättning för utökade arbetstider att företaget 
inte hade råd med en sådan satsning. Medan andra frågade sig om så 
verkligen var fallet, för tänk, sade dessa, om det kanske i stället är så att 
vissa medarbetare hellre vill arbeta kvällar och söndagar än vanliga dagtider. 
Och varför skulle man inte kunna sitta hemma och ta telefonsamtal, 
spekulerade någon. 

Ytterligare en värdeskapande aspekt som diskuterades när det gällde 
tillgänglighet för kunder, var förhållandet att väntetiderna för att komma 
fram till Vingresors bokning per telefon ansågs vara alltför långa. Jag själv 
testringde under avhandlingsarbetet närmare tjugo gånger till Vingresor och 
dess konkurrenter Fritidsresor, Always, Apollo och Spies. Några gånger 
kom jag snabbt fram men betydligt oftare fick jag vänta, allt från sex till 
sexton och tjugotvå minuter. Ingen av aktörerna framstod som bättre eller 
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sämre än någon annan, förutom att jag fick svar inom en minut de fyra 
gånger jag ringde till Spies. Berodde det på tillfälligheter, eller på att de hade 
något annat telefonisystem eller annan organisering?  

En annan aspekt jag reflekterat kring beträffande tillgänglighets-
dimensionen och telefoni var frågan om vem som skulle betala för långa 
väntetider i telefonen för att få kontakt med Vingresor. Väntetid och 
”ticktid” fick de potentiella kunderna stå för, men är det egentligen  
självklart att så skall vara fallet? Kan det inte ses som en viktig och 
värdeskapande dimension att det skall vara smidigt, problemfritt och billigt 
för kunder att nå fram till ett visst företag, vad ärendet än må gälla? Vid 
tiden för min fältstudie gick det att härleda att flera researrangörer hade ett 
020-nummer men det stod lika klart att den gemene arrangören hade valt att 
”gömma” sina 020-nummer väl. I telefonkatalogen uppgav t ex de flesta 
arrangörer ett 08-nummer och inte sitt 020-nummer till bokningen. Bokning, 
förresten, vart skulle de som enbart ville fråga och diskutera resande, utan att 
boka för tillfället, ringa? - Och vem hade tid att tala med dem? Ytterligare en 
reflektion jag gjorde när det gällde tillgänglighets-aspekten och telefoni var 
varför ingen av de stora charterarrangörerna vid tiden för min fältstudie hade 
utvecklat en servicefunktion där de på telefonlinjen bad om ursäkt för 
dröjsmålet och frågade om kunden ifråga önskade att de skulle ringa upp 
inom xxxxx minuter? Någon sådan fråga ställdes inte och något sådant 
system var inte utvecklat.  

Det var överlag slående hur de stora konkurrentena hanterade sina 
tillgänglighetsaspekter på högst likartat sätt. Kan likriktningen återigen 
förklaras med att konkurrenters beteenden och institutionella krafter är 
starkare än att utifrån egna drivkrafter skapa så höga värden för kunder som 
möjligt? Det enda embryot till avvikande beteende visade SPIES upp: De 
svarade snabbare, de hade längre öppettider och de tycktes vara mer villiga 
att offentliggöra sitt 020-nummer. 

På Vingresor var den ständiga förklaringen till tillgänglighetsprob-
lematiken att allt snart skulle bli bättre med hjälp av telesluss, det 
telefonisystem som vid tiden för min fältstudie höll på att implementeras i 
Sverige. Teleslussprojektet hade pågått i flera år och det system man tillsist 
hade bestämt sig för var det teleslussystem som något år tidigare hade 
implementerats i Norge och som norrmännen ansåg fungerade utmärkt. 
Systemet byggde på att kunder inte längre skulle ringa till sin lokala butik 
utan istället skulle varje inkommande samtal snurra runt bland alla butiker i 
landet och besvaras av landets första lediga säljare. Alla landets säljare 
skulle på standardiserat sätt besvara varje samtal med ”Välkommen till 
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Ving, detta är Anna Andersson”. Så hade alla landets säljare hade blivit 
designade till att svara på säljkursen KIVI – Kunden i Ving.  

Alla Vingresors säljare satt fysiskt placerade i någon butik, där de hade 
till uppgift att simultant svara i telefon och betjäna kunder vid disk. Var och 
en av de säljare jag samtalade med sade sig vara missnöjda med det 
teleslussystemet som de menade skulle komma att leda till problem för 
kunder, likväl som för säljare. Kunder som önskade återkomma för att reda 
ut några oklarheter med en viss säljare i något ärende skulle t ex få 
svårigheter att komma tillbaka till ”sin” säljare, för vem av landets kollegor 
vet vem säljare ”Anna” är om någon bokning inte gjordes?  Den nya säljaren 
skulle i stället få ”slösa sin dyrbara tid” på att försöka reda ut strul, som 
dessutom inte var provisionsberättigande. Dessutom upplevde säljare att det 
nya telefonisystemet skulle anonymisera deras identiteter, vilket inte föll i 
god jord. Vingresors säljare var i många fall högst serviceorienterade 
människor som gärna ville bygga goda personliga kontakter, helst över tiden, 
med sina kunder. Frågor om telesluss var stora och viktiga frågor för 
säljarna, men ledningen försökte lugna missnöjet i leden med argument som:  

 
”Oroa er inte, provisionsproblematiken kommer att jämna ut sig och servicen 
kommer att förbättras för våra kunder med hjälp av Telesluss”.  
(Ledning) 
 
Ledningens föreställningar avfärdades av säljarna som struntprat. 

Teleslussprojektet benämndes inte som produktutveckling och det var inte 
produktavdelningens personal som arbetade med utvecklingsprojekt rörande 
frontlinjeaspekter som butik, internet eller telefoni. Trots att resultaten av 
utvecklingsprojekten i slutändan resulterade i en förändrad produkt i form av 
förändrade interaktioner och möten mellan företag och kund. Inte heller 
syntes det bedrivas integrering eller synkronisering mellan utveckling av 
fristående utvecklingsprojekt, som de ovan nämnda, trots att de alla på ett 
eller annat sätt påverkade produkterbjudandet ur ett kundorienterat 
helhetsperspektiv. Och ingen hade i vardagens praktiska utvecklingsarbete 
ansvar för helheten ut mot kund dvs för att säkra ett maximalt värdeskapande 
i varje interaktion mellan företag och kund både före, under som efter 
användande. Vid ett tillfälle frågade jag den som var ansvarig för 
internetutveckling om hennes arbete synkroniserades med andra 
distributions- och kommunikationsrelaterade projekt. -Nej, det gjordes inte, 
vilket projektledaren såg som ett problem och en förklaring till varför 
vardagens arbete haltade.  
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Ytterligare en reflektion jag gjorde kring utvecklingsarbetet när det 
gällde butik, telefoni och internet var att de framstod som drivna utifrån 
motivet att reducera kostnader snarare än utifrån att skapa höga värden för 
kunder. Visst är, som jag tidigare varit inne på, kostnadsreduceringar en 
väsentlig värdeskapande dimension som kan komma kunder till godo, t ex i 
form av lägre priser. Men en telefonisatsning driven utifrån en primär mål-
sättning att reducera försäljningskostnader torde få ett helt annat innehåll, än 
en telefonisatsning med mål att skapa högre kundvärden när det gäller 
telefoniaspekter än vad konkurrenter erbjuder. Samma förhållanden ser jag 
när det gäller utveckling av butiker och internet. 

Pris  

Något som i stor utsträckning styrde vad som produktutvecklades på Ving-
resor var starkt etablerade föreställningar om vikten av att sälja så många 
resor som möjligt, vilket resulterade i att priserna sattes så lågt som möjligt. 
Denna föreställning såg jag även som en förklaring till den ständiga jakten 
på att minimera kostnader och effektivisera driften i alla led, drivkrafter och 
åtgärder jag kände igen från min tid på Vingresor. Under fältarbetet gavs 
många uttryck för sådana föreställningar: 

 
Visst skulle vi kunna förbättra själva resan för resenären, t ex genom att 
öka benutrymmet i planen med 50 procent eller genom att erbjuda 
gåslever och rysk kaviar. Men innan en sådan satsning måste vi vara 
förvissade om att människor är beredda att betala för kalaset.   
(Medarbetare på produktavdelningen) 

 
 Kan det vara så att vikten av låga priser var en föreställning som med 

tiden hade kommit att tas-för-given av medarbetarna, medan den var mindre 
förankrad i kunders hjärtan, hjärnor och sinnen? Via en artikel i 
branschtidningen Travel News (Maj,1998) vändes föreställningen om vikten 
av låga priser delvis på ända och detsamma gällde den väletablerade 
föreställningen om att Vingresors resenärer var mycket trogna företaget. I 
artikeln presenterades nämligen en undersökning där marknadsunder-
sökningsföretaget svenska Gallup hade telefonintervjuat 470 personer som 
rest på charterresa under de två senaste åren och utifrån undersöknings-
resultatet konstaterades att: 

 
”Researrangören spelar en försumbar roll för kunden vid valet av 
charterresa. Desto viktigare är resmålet och de förväntade upplevelserna 
i samband med resan… 
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Svaren på frågan om vad som är viktigast vid val av charterresa, 
fördelade sig enligt följande: 

• Resmålet, 41 procent.  
• Upplevelser i samband med resan, 35 procent.  
• Priset, 18 procent. 
• Researrangören, 2 procent. 
• Vet ej, eller någon annan faktor, 4 procent.” 

Effektivisering av utlandsdriften? 

Som ett resultat av SLGs effektiviseringskrav hade man under åren som 
föregick min fältstudie börjat använda reseledare från de enskilda rese-
arrangörerna för gemensamt bruk på vissa resmål. I praktiken blev 
konsekvensen att Vingresors resenärer mycket väl kunde bli mottagna av en 
svensk Alwaysguide eller en dansk Spiesguide på flygplatsen, eller bli 
guidad av en norsk guide från SAGA på en av dagsutfärderna. Det synes 
uppenbart att det var de brittiska ägarna som dirigerade denna effektivi-
seringsfråga, i och med att de satte upp riktlinjer för SLG om hur många 
guider per gäst som fick finnas på resmålen.  

När jag diskuterade frågan om delade guider med personal på SLGs 
centrala nivå, var det ingen som såg dessa åtgärder som ett inslag som kunde 
urvattnade service och produkter gentemot gästerna. De ansåg att varje 
bolags guider erbjöd resenärerna samma goda service, eftersom de alla hade 
erhållit sina reseledarutbildningar under samma SLG-paraply. Frågan 
diskuterades även med några utlandsanställda reseledare som var på 
huvudkontoret i ett kurssammanhang. Inte heller de såg några problem med 
att guida och ta hand om varandras gäster inom koncernen:  
- Gäst, som gäst, vi ger alla lika bra service, förklarade de. Företeelsen med 
delade guider var däremot en fråga som personalen på produktavdelningen 
hyste negativa föreställningar om, eftersom de ansåg att hopslagningar av 
det slaget skulle leda till att Vingresors varumärke och produkter skulle 
urvattnas i kunders ögon. De ansåg att stora marknadsföringspengar, som 
användes för att stärka Vingresors varumärke kastades i sjön, när samma 
varumärke i ett senare skede, dvs. när kunderna väl använde och nyttjade 
dess produkter, inte längre skulle kunna förstärkas med hjälp av den egna 
personalkåren, egna uniformer etc. I enlighet med produktchefernas synsätt 
betonas i serviceteori att frontlinjepersonal är viktiga marknadsförare, inte 
minst eftersom de är en del av tjänsten (Gummesson, 2002) – i kunders 
ögon.   
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Ur mina tolkningsramar, som säger att det är kundernas upplevelser och 
erfarenheter som är grunden för hur de värderar produkternas förmåga till att 
skänka värden, kan man se företeelsen med koncerngemensamma guider 
som en produktaspekt som kan förvirra och irritera kunder i vardagens 
nyttjande av den produkt som köpts. För tänk de resenärer som köpt en resa 
från Vingresor och som medvetet valt bort Always och Spies. Väl på plats på 
resmålet hälsas de ändå välkomna av en Alwaysguide, guidas på 
heldagsutflykten av en Spiesguide, och under hemresan delar en norsk guide 
i SAGA-uniform ut ett frågeformulär om hur Vingresor skött sig. Som kund 
torde det vara lätt att bli förvirrad och kanske även förargad i ett sådant 
sammanhang.  

Reklamationer, kundmissnöje och service recovery 

Kunder byter sina pengar mot en produkt som förväntas skänka vissa 
värden. Kunder skapar redan vid köptillfället förväntningar kring vilka 
värden utbytet skall skänka dem, men många gånger har förväntningar börjat 
skapas betydligt tidigare än så.  

Ibland upplever kunder att de inte har erhållit vad de förväntat sig. Ett 
sådant förhållande kan få dem att se sig som förlorare i utbytes-
transaktionen med leverantören (Smith m fl, 1999). Företag har ur ett 
affärsmässigt perspektiv mycket att vinna på att skickligt rätta till dylika 
bristförhållanden så att kunder i slutändan känner sig rättfärdigt behandlad. I 
tjänsteteorin diskuteras dessa aspekter under begreppet ”service recovery” 
(Berry och Parasuramann, 1991; Gummesson, 1993a, 2002; Lovelock m fl, 
1996)  

Missnöjda kunder och reklamerande kunder är begrepp som var vanligt 
förekommande både på SAS och på Vingresor. Begreppen miss-hanterade, 
eller drabbade kunder har jag aldrig hört användas i praktiken, inte heller i 
teoribildningen. Däremot visade den djupintervju-undersökning jag under 
våren år 2000 utförde med 24 av SAS största kunder, som under månaderna 
dessförinnan hade varit i kontakt med funktionen Customer Relations, att det 
var så de hade känt sig i den vardagsinteraktion med SAS frontlinjepersonal 
och reseprocess som de hade ”anmält” till Customer Relations funktionen. 
Kunderna berättade förvånansvärt likartade historier om hur ett problem av 
något slag hade drabbat dem i reseprocessen. Problemet kunde vid en första 
anblick framstå som tämligen ordinärt i resesammanhang, t ex handlade det 
om att någon hade drabbats av försening någonstans i reseprocessen och att 
detta hade vållat dem problem av någon art i samma reseprocess. Ur ett 
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service managementperspektiv kan det tyckas självklart att de på ett smidigt 
sätt borde ha kunnat få god hjälp att komma på rätt köl i reseprocessen igen. 
Men när de kontaktade frontlinjepersonalen för att få hjälp i sin 
problemsituation uppstod i stället en situation där interaktionen gick ur styr 
mänskligt och socialt sett – betraktat ur kundernas perspektiv. De kände att 
de inte fick det stöd de förväntade sig av personalen och de kom istället att 
känna sig drabbade, kränkta, misshanterade eller/och icke-förstådda. På så 
sätt kom också att uppleva sig själva som förlorare i utbytesprocessen med 
SAS (Smith m fl, 1999). Hur kunde det gå så illa, i den aktuella 
interaktionsprocessen, frågade jag mig efter varje intervju… 

På Vingresor fanns en kundserviceavdelning med många anställda på 
huvudkontoret i varje land. En stor uppgift för avdelningen var att hantera 
reklamationer från kunder. ”Reklamationer kostar oss oerhört stora pengar”, 
fick jag veta av avdelningens chef. Föreställningar kring reklama-
tionshantering tedde sig i vardagens samtal och handlingar fjärran från det 
kundorienterade paradigm som Gummesson (2002) förordar. Vardagens 
föreställningar kring kundernas missnöje befann sig snarare närmare det 
byråkratiska paradigm som Gummesson också diskuterar: Ett paradigm där 
reklamationshanteringen bedrivs utifrån lagar, regler och paragrafer, snarare 
än utifrån målsättningar om att snabbt försöka rätta till kundens problem 
genom att försöka utgå från kunden och dennes perspektiv, upplevelser och 
erfarenheter. På Vingresor föredrog man att i reklamations-ärenden 
kommunicera skriftligen med kunder i standardliknande brev och med ett 
språk som hade juridiska och formella förtecken - snarare än att möta 
missnöjda och misshandlade kunder öga mot öga eller i telefonsamtal, för att 
på så sätt i dialog försöka reda ut varje uttryckt kundmissnöje som en unik 
företeelse. Samma förhållande känner jag igen från både Electrolux och 
SAS. Varför tar inte företagen bättre vara på möjligheten att hantera detta 
fenomen i linje med de kundorienterade teoribildningar som skapats kring 
fenomenet service recovery? Saknas vilja? Saknas kunskap? Är det svårt 
med förändring?  

.  

Synpunkter från personalen om vad som borde utvecklas 

Många av företagets medarbetare såg produktutveckling som ett arbete som 
handlade om att inför en kommande säsong ta fram ett sortiment av attrak-
tiva hotell- och resmål, till priser som var lägre än konkurrenternas. Dessa 
dominerande föreställningar uttrycktes både i ord och i handling, inte minst i 
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form av vad man arbetade med på produktavdelningen Här följer några 
medarbetares röster om vad de ansåg borde utvecklas:  

”Vi borde utveckla sådant som kan skapa värde för kunder. Tid tror jag 
är ett sådant element för tidigare kunde kunder sitta och vänta i 
telefonluren men det kan de inte på samma sätt längre. Tid på dygnet är 
nog ännu ett sådant element, när det blir allt ovanligare att människor 
hinner göra privata ärenden på dagtid.” 
(Medarbetare på säljsupport) 

”Hotell, resmål är viktigt aspekter i vår produktutveckling, liksom pris. 
Även framöver kommer vi att syssla med att lägga till och dra ifrån hotell 
och resmål, för det är så vi skapar mest värde. Men vi får inte heller 
glömma att involvera oss i hela resekedjan och vi måste integrera oss mer 
med våra partners, t ex våra flyg, buss, och hotelleverantörer för att 
tillsammans med dem göra hela resan så enkel och okomplicerad som 
möjligt. Det optimala vore nog att segmentera resekedjan utifrån olika 
grupper, t ex barnfamiljer, äldre, långdistans, kortsemestrar etc, därför 
att många aspekter, som komfort, tidtabell, benutrymme, mat, 
hotellstandard har nog olika vikt för olika grupper.” 
(Medarbetare på produktavdelningen) 

Erik: Det synsätt som har gällt hos oss är att produktutveckling handlar 
om vilka resmål, hotell och destinationer som skall presenteras i kata-
logen. Men jag är mer trakterad av tanken att produktutvecklarna skall 
syssla med frågeställningar som: Hur skall Vingresor upplevas ur ett 
helhetsperspektiv? Här menar jag hur hela innehållet skall upplevas: Hur 
skall t ex  en sol och bad resa upplevas av kunden och vad skall den 
innehålla? Vi jobbar så när det gäller vissa koncept redan idag. Som 
Golf, där produktchefen tittar på resmål och hotell samtidigt som fokus är 
inställt på att utveckla en produkt som fungerar så smidigt som möjligt 
för golfarna hela vägen, vilket innefattar frågor som: Hur skall 
golfbagarna komma med på flyget? Hur skall upplevelsepaketet se ut? Är 
starttider viktigt? Är närheten till banor viktigt? 
Karin: Är sättet man jobbar på idag personberoende? 
Erik: Nej, snarare traditionsberoende tror jag.  
(Medlem i ledningsgruppen) 

”Produktutvecklig borde i större utsträckning handla om att ta fram 
konceptuella nyheter, snarare än om nya remål. T ex: ”En och en halv”, 
dvs att satsa på de familjer som består av en vuxen och barn, att satsa på 
ett seniorprogram, eller på singelhotell och singelprogram etc. Det här 
med resekedjetankarna är också något nytt som kan vara bra.” 
(Medarbetare på SLGs produktionsavdelning) 
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Vad är det som utvecklas på SOL? 
Vi utvecklar både produkter och tjänster 

På SOL talades om både produkter och produktutveckling, tjänster och 
tjänsteutveckling. Begreppen användes om vart annat och det en person 
kallade för produkt, kunde en annan kalla för tjänst. Men man talade ändå 
betydligt oftare om produktutveckling än om tjänsteutveckling och i 
företagets resultatredovisning fanns en post för produktutveckling, men inte 
för tjänsteutveckling. I ett av SOLs nischade dotterbolag talade en av de 
högsta cheferna i termer av värde och värdeskapande. Hon framhöll att 
produkter och tjänster var medel för att skapa värden för kunder.  

Ingen på SOL var anställd som produkt- eller tjänsteutvecklare men i 
vardagen arbetade många på olika sätt med att utveckla produkter och 
tjänster. Vad var det då som stod i fokus för produktutvecklingsarbetet? Jo, 
kondenserat hade man på SOL föreställningar om att värde kunde skapas för 
Passagenbesökare genom att utveckla dimensionerna: 

 
1. Intressant innehåll 
2. God teknisk funktion och tekniska finesser: Såsom möjlighet till 

individuell anpassning av sidorna. 
3. Användargränssnitt: Vad händer när jag klickar här och där, och 

hur bör navigeringen te sig? 
4. Enhetlig och god design: ”Feel and touch”. 

När kundservice lades ned… 

På SOL talades inte i vardagen om begreppet service, förutom när någon 
refererade till funktionen kundservice. Kundservice var en funktion som gav 
portalens besökare och medlemmar support vid behov. Kundservice-
verksamheten sköttes av ett externt företag lokaliserat i Dalarna och 
verksamheten syntes mycket fjärran i SOLs vardagliga arbete. Men flera i 
personalstyrkan berättade om att när ägarna under hösten 1998 satte kniven 
på stupen på SOL och krävde kostnadsnedskärningar. Då bestämde sig 
ledningen helt sonika för att lägga ned kundservicefunktionen på mycket 
kort varsel. Kundservicepersonalen sades upp men det visade sig efter 
relativt kort tid att produktdimensionen kundservice behövdes. Den 
återupprättades på nytt, men denna gång lades uppgiften ut på entreprenad 
till en extern leverantör. Jag själv är medlem i Passagen och vid ett par 
tillfällen under fältarbetet var jag i kontakt med dess kundservice per mail 
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för att få hjälp i ett par medlemsärenden. Responsen och hjälpen kom snabbt 
och jag var nöjd  

Kundservice är ett exempel på en dimension som ur många infalls-
vinklar skulle kunna vara ytterst värdeskapande för kunder likväl som för 
SOL, inte minst ur ett relationsskapande perspektiv (Gummesson, 2002)  
Ändå sågs den på SOL som en kostnadspost man helst ville göra sig av med. 
Snarare än som en väsentlig del av värdeskapandet och som ett effektivt 
marknadsföringsredskap som skulle kunna bidra till att stärka relationerna 
till besökare och kunder i vardagen. 

 

Med affärsmodellen som ledstjärna 

Under sommaren 1998, i kölvattnet av fusionen mellan Telia och SOL, satte 
sig den nya ledningsgruppen ned för att skapa en ny affärsmodell med avsikt 
att staka ut riktningen för nya SOLs verksamhet: 

 
”Vi bestämde oss för att arbeta mot massmarknaden genom att utgå från 
det vi var duktiga på, nämligen Passagen och söktjänsten Alta Vista som 
numer är omdöpt till Evreka. I och med det beslutet diskvalificerade vi 
våra näringslivsorienterade tjänster som Business Partner och Auto-tel. 
Vi bestämde oss också för att fokusera på distribution av andras material 
i stället för att producera eget materia, ett beslut som diskvali-ficerade 
flera tjänster som vi producerade själva, Inside, Resfeber och Bilweb.  
Vi utvecklade en affärsmodell för de produkter vi beslutade oss för att 
satsa på, Passagen och Alta Vista. Affärsmodellen gick ut på att skapa en 
gemensam Portal där vi under varumärket Passagen skulle utveckla ett 
antal ämnesinriktade avdelningar, t ex Ekonomi, Sport, Nöje. På varje 
avdelning skulle vi distribuera innehåll för utvalda och betalande 
partners räkning och på så sätt skulle vi få intäkter i form av partne-
rintäkter, samtidigt som vi skulle få innehåll till avdelningarna, utan att 
själva behöva stå för kostnaden för att  producera innehållet.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 
  

Vid tiden för min fältstudie bedrevs utvecklingsinsatserna i linje med 
affärsmodellens intentioner. Passagen var den produkt som sysselsatte det 
stora flertalet i SOLs personalstyrka, och som jag primärt fokuserade min 
fältstudie på. Under mitt fältarbete var utvecklingsarbetet inriktat på att 
skapa de ämnesinriktade avdelningar som definierades för Passagen, t ex: 
Livsstil, Ekonomi, Nöje, Sport, Nyheter, Jobb och Karriär, Motor och Resor. 
Ett litet Evrekateam fokuserade på att vidareutveckla och förfina söktjänsten 
Evreka.  
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Vad slutresultatet i form av innehåll, design, funktion, användargräns-
snitt och tekniklösningar på de olika avdelningarna i slutändan kom att bestå 
av bestämdes i stor utsträckning av vilka partners SOLs säljare lyckades 
knyta partneravtal med. När det gällde avdelningen Ekonomi fick man t ex 
tidigt in ett bolåneinstitut och ett försäkringsbolag som partners, vilket ledde 
till ett utvecklingssamarbete mellan Passagen och företagen i fråga. Under 
utvecklingsarbetet stakade SOLs personal, enskilt med respektive företag ut 
vilka riktlinjer och tekniska förutsättningarna som skulle gälla för att 
respektive företag framöver skulle kunna producera sitt eget innehåll till 
Passagens avdelning Ekonomi på sina egna kammare. Innehållet förmodades 
inte förbli statiskt, utan det antogs komma att bli föremål för ständig 
vidareutveckling och uppdatering från den betalande partnerns sida. 
Samtidigt som det var den betalande partnern som bestämde och 
producerade sitt eget innehåll var det Passagens personal som ur olika 
expertvinklar satte ramarna för produktdimensioner såsom: färg, form, ”feel-
and-touch”, användargränssnitt, redaktionellt innehåll och teknisk 
funktionalitet. Varje deltagande utvecklingsexpert, t ex; varje redaktör, art-
director, funktionsutvecklare, teknikutvecklare, eller projektledare, var 
inriktad på att säkra att de aspekter som föll inom det egna kunskaps-
området föll inom de uppsatta ramarna  

 

Synpunkter från personalen om vad som borde produktutvecklas 

På SOL fanns det i stora drag två motpolsgruppperingar med skilda 
föreställningar om vad som borde produktutvecklas när det gällde Passagen. 
Säljarna och deras chefer hade som föreställning att en ”stark” 
Passagenprodukt var en produkt som genererade stora försäljningsintäkter. 
Denna grupp ville därmed se att Passagen bestod av så mycket sålt utrym-me 
i form av annonser, sponsoring, banners och sålt redaktionellt utrymme som 
möjligt. Det skall här has i åtanke att betalande kunder köper utrymme på 
Passagen i syfte att exponera sitt material för så många besökare som 
möjligt. Så för att attrahera betalande annonsörer och partners till Passagen 
krävdes stora besökarvolymer, eller trafikvolymer som man talade om. 
Besökarna på Passagen valde å andra sidan inte Passagen för dess annon-
sers skull, lika lite som tidningsläsare förmodligen inte väljer en viss tidning 
för att dess annonsmaterial är så intressant.  

Vad var det då för värdeskapande dimensioner som gjorde att Passa-
gen vid tiden för min fältstudie var en av de internetplatser i vårt land som 
drog flest besökare till sig, enligt de medarbetare som arbetade med konk-ret 
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produktutveckling av Passagen i Portalenteamet? Flera av dessa nämnde 
Passagens populära communitytjänster, såsom café och chat, samt det att 
Passagen tidigt hade fått ett starkt fäste bland internetanvändare som ville 
chatta och ta del av communitytjänster. Medan andra förklarade att det som 
gjorde Passagen så uppskattad bland besökarna var helheten, betraktad 
utifrån produktdimensionerna; attraktivt och trovärdigt innehåll, bra funk-
tion, teknik, användargränssnitt och en attraktiv design, dvs ”feel-and-
touch”. Flera av dessa medarbetare hade arbetat länge med Passagen och de 
genomsyrades av starka publicistiska ideal och förställningar. De värnade 
med kamparglöd om vikten av att Passagen måste förbli en redaktionellt 
stark mediaprodukt och de såg gärna Dagens Nyheter som ett mediaideal där 
de menade att Passagen i likhet med Dagens Nyheter skulle uppfattas som en 
kvalitetsprodukt kännetecknad av hög trovärdighet, publicistisk integritet 
samt attraktiva estetiska och stilistiska dimensioner.  

 De två krafterna försäljning kontra utvecklare i Portalenteamet 
kombatterade ständigt och jämt om huruvida Passagen skulle vara en kom-
mersiellt stark eller en redaktionellt stark produkt. Aktörerna i de olika 
falangerna uttryckte vitt skilda föreställningar kring hur man skulle vilja nå 
respektive målsättning. Sveiby (1994) redogör för liknande strider mellan å 
ena sidan ett affärsmässigt och företagsekonomiskt perspektiv och kunskaper 
och å andra sidan ett professionellt och redaktionellt perspektiv och 
kunskaper på tidningen Affärsvärlden. Jag tolkar utifrån de teoretiska 
referensramar om meningar och kunskaper som jag kommer att redogöra 
närmare för i nästa avsnitt, att oenigheterna mellan de två grupperna 
beträffande vad som borde utvecklas kan förklaras med att medarbetarna i 
respektive grupp såg världen från skilda utgångspunkter, därför att de ur 
många infallsvinklar bar på skilda meningar, intressen, föreställningar, 
traditioner, ideologier, professioner och kunskaper. Om de båda grupperna 
hade fått fritt spelutrymme skulle de nog helst ha utvecklat två skilda 
produkter. Men om så hade skett, tror jag att de båda falangerna efterhand 
skulle ha kommit att inse att de behöver varandra och att de behöver ta del 
av varandras föreställningar och kunskaper för att förmå skapa slagkraftiga 
produkterbjudanden bestående av både starka kommersiella dimensioner och 
starka redaktionella dimensioner.  

Var fanns det en enande ledstjärna som hela personalstyrkan kunde 
acceptera, när det gällde vad SOL skulle erbjuda marknaden? Den befintliga 
affärsmodellen borde ha kunnat fylla en sådan funktion, men ett av 
problemen med affärsmodellen vid tiden för min fältstudie var att den inte 
fungerade särskilt väl i praktiken: Hugade betalande kunder rusade inte till 
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för att skriva inkomstbringande partneravtal och som en konsekvens fick 
SOL varken fick de intäkter eller den mängd redaktionellt material från 
partners man hade hoppats på. Därmed blev Passagens innehåll relativt tunt, 
trots att det var förpackat i ett tjusigt hölje. Redan vid tiden för mitt 
fältarbete vidtog diskussioner om behovet av att köpa in redaktionellt mate-
rial för att förstärka produkten redaktionellt, något som inte var inkluderat i 
affärsmodellen och därmed inte i företagets ekonomiska kalkyler. Dessutom 
var motståndet i vardagen starkt till affärsmodellen hos flera av de 
tongivande medarbetarna som rent operativt arbetade med att utveckla 
Passagen. De såg modellen som alltför affärsmässigt orienterad, samtidigt 
som deras hjärtan inte klappade för att vara med och göra hjärtebarnet 
Passagen till en kommersiell produkt.  

Motståndet till den lagda affärsmodellen var en destruktiv kraft som på 
ett negativt sätt motverkade ett konstruktivt utvecklingsarbete i vardagen och 
kampen mellan de kommersiella och de redaktionella grupperingarna fick 
dagligen nytt bränsle. Motstånd kan fungera som en stärkande kraft för 
kreativitet och utveckling, menar vissa teoretiker (Sundbo, 1998), men så 
upplevde jag inte fallet på SOL. I stället såg jag motståndet grupperna 
emellan som krafter som fick märkbara negativa följder i vardagens 
utvecklingsarbete. Här följer några skilda röster som illustrerar de vitt skilda 
föreställningar som florerade om vad som egentligen borde utvecklades när 
det handlade om Passagen: 

 
”Vi är inte en tidning. Det vi sysslar med är något nytt och vi måste 
anpassa oss efter de möjligheter som ges och inse att vi är med och 
skapar något nytt. Därför kan vi inte kan sätta oss ned och göra som man 
gjorde under de gamla mediernas tid. Nej, vi måste vara öppna för att 
följa våra partners önskemål och vi måste våga handla på nya sätt och 
göra nya saker, vilket vi inte vågar och inte gör idag.” 
(Säljare) 
 
”I mina ögon är Passagen en kommersiell produkt, rakt igenom. Det skall 
man inte sticka under bord med och redaktörerna borde vara medvetna 
om att de primärt är copy editors som har i uppgift är att presentera  
material som andra tagit fram och skapat. Det betyder att de har de en 
viktig roll i att tala om för besökarna varifrån allt innehåll kommer.” 
(Journalist med affärsområdesansvar) 
 
”Jag misstänker att det är en allmän uppfattning att team Passagen, 
alltså det som idag kallas för redaktion och funktion, är bakåtsträvare. 
Det är vi inte, men vi är måna om kvalitet, känsla och att vi kan stå för 
det vi säger och producerar och vi tar vårt publicistiska ansvar på allvar. 
Egentligen är det ledningens uppgift att ta detta ansvar och att säkra att 
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det fullföljs, men de gör det inte för de bryr sig inte om produkten på det 
sättet. Deras intresse är att skapa intäkter, och de tycks inte ha några 
skrupler för att det kan få ske på bekostnad av produktens kvalitet.” 
(Redaktionsmedlem) 

 
”Jag tycker att gratistidningarna fyllda med annonser och redaktionellt 
tjafs är urdåliga Balansen mellan det redaktionella och 
annonsförsäljning är jätteviktigt, men att nå dit är en grannlåta uppgift.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Vem vill veta av de kunder som redan betalat? 

SOL fokuserade en del av sitt utvecklingsarbete på att ingå partnerskap där 
partners mot betalning fick rätt att distribuera redaktionellt innehåll på 
Passagen under en avtalsperiod. För att fullfölja partneravtalet skulle 
parterna över en viss tidsperiod komma att delta i ett gemensamt värde-
skapande där värde enligt affärsmodellen var tänkt att skapas för SOL, för 
partnern men också för Passagens många besökare. Men det fanns inte 
någon som hade i uppgift att utveckla och hantera kundrelationerna på SOL 
så att de verkligen realiserades som värdeskapande manifestationer i 
vardagen efter det att avtalet var underskrivet.  

Partnersäljarens uppgift var att hantera kundrelationer fram till det att 
avtalet var påskrivet och efter påskrift var det säljarens uppgift att raskt gå 
vidare till nya kundprospekt. Det faktum att ingen hade till uppgift att 
utveckla och realisera kundrelationen till en värdeskapande relation i 
vardagen ser jag som en förklaring till att det dagligen uppstod konfron-
tationer mellan olika medarbetare på SOL om vem som egentligen skulle 
använda sin knappa vardagstid till att samarbete och samverka med partners 
och vem som skulle ägna sig åt att säkra att partnerns förväntningar på 
avtalet fullföljdes i vardagen. Partnersäljaren hade, som sagt var, inte tid. 
Han såg det inte heller som sina uppgifter att hantera partnerrelaterade 
spörsmål och att lösa partnerns vardagsproblem efter det att avtalet var i 
hamn, eftersom han hade fått tydliga direktiv från sin chef om att hans roll 
var att ständigt få in nya partnerkunder och inte att underhålla relationerna 
med befintliga partners. Medarbetarna i Portalenteamet, dvs projektledare, 
redaktörer, kreatörer, funktions- och teknikutvecklare såg det inte heller som 
sina uppgifter att interagera med partners och kunder i vardagens 
utvecklingsarbete. De ansåg inte heller att de hade tid att hantera sådana 
uppgifter och deras chef kämpade för att avskärma sin personal från allt som 
hade med förvaltning av partneravtal och andra kundavtal att göra. Chefen 
menade att eftersom säljarna hade skrivit avtalen var det deras ansvar att ta 
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hand om kundkontakter och kundrelationer i vardagen, medan ”hennes” 
personal skulle använda sin tid till att utveckla Passagen… 
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Kapitel 6 

Med fokus på aktörer, kunskap och meningar:  
Vilka deltar i produktutvecklingsarbetet? 

 
 
 
 
Människor skapar i vardagen kunskap och meningar i sociala och kulturella 
processer. Sådana processer har länge stått i forskarnas blickfång inom 
discipliner som socialantropologi, antropologi, etnologi och sociologi. Under 
senare år har intresset för sådana vardagliga och sociala processer även 
spridit sig till företagsekonomin. För mig framstår kunskap och meningar 
jämte de sociala processer de skapas och flödar i som väsentliga resurser i 
vardagens organisering av produktutvecklingsarbete. Resurserna får effekt 
på vad som utvecklas, hur produktutveckling bedrivs, men även vem som 
involveras.  

I kapitlet belyses kunskap och meningar inledningsvis utifrån andra 
forskares texter och därefter med utgångspunkt i det empiriska materialet. 

 

Teoretiska föreställningar om kunskap  
Kunskap som väsentlig resurs och kritisk faktor 

Nonaka och Tekeuchi (1995) menar att förmågan att kontinuerligt skapa och 
sprida ny kunskap samt att manifestera den nya kunskapen i nya produkter, 
tjänster, processer, eller andra förändringar, är grunden för allt framgångsrikt 
företagande. Kunskap blir ur denna infallsvinkel en väsentlig resurs och en 
kritisk faktorer i vardagens produktutvecklingsarbete, något som även lyfts 
fram av Wikström m fl (1992, 1998), Adler (1999) och Rosenqvist (1999). 
Krav på ökad flexibilitet, snabbhet, specialisering och integrering i 
komplexa utvecklingssammanhang ges som förklaringar till att kraven på att 
ständigt förmå skapa och sprida ny kunskap har ökat när det gäller 
produktutvecklingsarbete. 

Kunskap är ett diffust begrepp med flera dimensioner och innebörder, 
framhåller Wikström m fl (1998) som väljer att redogöra för dimen-sionerna 
information, förklaring, kunnande, förståelse, kompetens och lärande. 
Författarna ser kompetens som ett vidare begrepp än kunskap och de menar 
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att kompetens, förutom kunskap i alla dess former, även omfattar personliga 
egenskaper som social förmåga, energitillgång, uthållighet, stresstålighet, 
och viljestyrka. De ser lärande som det sätt på vilket kunskap utvecklas och 
överförs. Nonaka och Tachechi (1995) använder begreppen 
kunskapsskapande och kunskapsspridning med liknande innebörd som 
Wikström m fl (1998) ger begreppet lärande.  

Nonaka och Takeuchi gör en distinktion mellan tyst och explicit 
kunskap, en distinktion de påpekar att Polanyi gjorde i boken ”The tacit 
dimension” redan i mitten av 1960-talet. Tyst kunskap ses som individ-
bunden och specifik för ett visst sammanhang och den skapas i hög grad av 
att individens insikter, erfarenheter, intuition och aningar samverkar med 
dennes djupt rotade ideal, värderingar, känslor och föreställningar. Nonaka 
och Takeuchi segmenterar tyst kunskap i två dimensioner:  

 
• En teknisk dimension: En informell och svårdefinierbar färdighet som 

sitter i fingertopparna hos en individ efter år av erfarenhet från t ex ett 
visst yrke. 

• En kognitiv dimension: Byggs upp av individens mentala modeller, 
mönster, tro och uppfattningar som med tiden kommit att bli tagna-för-
givna. Att tyst kunskap också omfattar sådana diffusa dimensioner gör 
den svår att formalisera och kommunicera. 

 

Kunskap frodas i sociala processer 

Nonaka och Takeuchi menar att kunskapsskapande och kunskapsspridning 
kan underlättas och stimuleras i organisationer, men att det är en grannlåta 
uppgift eftersom människor med hjälp av tyst kunskap många gånger kan 
mer än vad som kan uttryckas i ord. De anser vidare att nyckeln till 
kunskapsskapande och kunskapsspridning är att lyckas mobilisera och 
transformera den individbundna och tysta kunskapen till explicit och allmän 
kunskap. I likhet med Polanyi (Sveiby, 1994) ses de två formerna av 
kunskap inte som separerbara utan som varandras komplement. Då tyst 
kunskap är besvärlig att kommunicera är det viktigt att skapa en arbetsmiljö 
där stort utrymme ges för erfarenhetsskapande, observerande, trial-and-error, 
samt för ett ständigt prövande och experimenterande. Samtidigt är det 
väsentligt att stimulera förekomsten av sociala interaktioner, möten, samtal 
och samarbeten, för att olika individers tysta kunskap skall kunna samspela 
med den explicita och allmänna kunskapen.  
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Även Wikström m fl. (1998) framhåller interaktion och samarbete, inte 
minst med kunder, som en förutsättning för att bredda kunskapsbasen och 
möjliggöra skapandet av ny kunskap. Senge (1995) ser individuella 
kunskaper som viktiga, men han ser att socialt lärande inom och mellan 
grupper har än större betydelse för en organisations utveckling. Han 
framhåller att individer behöver varandra och varandras kunskaper i 
organisationer eftersom flertalet viktiga beslut tillkommer i grupp. Lärande 
inom en grupp förutsätter emellertid att gruppdeltagarna har goda kunskaper 
i kommunikation och att de fått god träning i kommunikation, lyssnande och 
samverkan med hjälp av dialog och diskussion. Dialog och diskussion ser 
Senge som två skilda samtalsprocesser som kompletterar varandra. Dialogen 
är en fri och undersökande genomgång av komplexa frågor där människor 
lyssnar på andras åsikter och ger uttryck för sina egna. Syftet i en dialog är 
inte att vinna någon debatt utan syftet är att belysa frågorna ur många 
perspektiv. I diskussionen är idén att försöka vinna gehör och genomslag för 
egna åsikter och argument, för att dessa sedan skall kunna användas som en 
hållbar grund i beslutsfattande (Senge, sid 218 ff). 

Wikström m fl (1992) noterar vikten av att det finns experter och 
specialister i en organisation. Men de flaggar också för risken i att expert-
kunskaper tenderar att grundas på kunskap och praktiker som redan är 
väletablerad, vilket kan verka hämmande på kreativitet och nytänkande. I 
samma banor diskuterar de Bono (1967). Expertens specialistkunskaper blir 
ur författarnas värdeskapandeperspektiv till en resurs först när den kombi-
neras med annan kunskap och därför är det väsentligt att experter öppnar upp 
sina revir för att få impulser från andra kunskapsområden. Konkret kan det 
innebära att experterna öppnar upp för dialog åt olika håll; dialog med 
experter från andra fält, dialog med lekmän i diverse roller, och dialog med 
andra som kan tänkas ha beröring med problemet i fråga, fortsätter 
Wikström m fl. Värdeskapande och multidimensionell produktutveckling är 
ett arbete som är beroende av många experter och expertkunskaper. För det 
är ofta en synnerligen komplex företeelse som gör det omöjligt för en 
enskild individ att vara expert på varje enskild dimension och/eller på den 
komplexa helheten. Adler (1999:121) betonar att:  

 
”Regarding the tightrope walk between resource specialization and 
resource integration, complex product development must, as mentioned 
above, both master sub-system performance and product integrity: 
…These total product characteristics are achieved in boundaries between 
sub-systems and are dependent on resource integration.” 
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Samverkan, samordning, samtal och integrering mellan skilda exper-
ter, deras föreställningar, meningar, intressen och kunskaper blir därmed 
växentliga organisatoriska kapabiliteter. Men är det friktionsfritt för olika 
experter och expertgrupper att samverka, samtala, samordna och integrera 
föreställningar, kunskaper, meningar, intressen och handlingar i vardagens 
arbete? Vissa texter visar att så kanske inte är normalfallet. Salzer-Möring 
(1998) belyser det vanligt förekommande sociala fenomenet där grupper 
tenderar att definiera sig själva genom att avskärma sig mot andra grupper. 
På så sätt uppstår ett vi-läger och ett dom-läger och sådana krafter tenderar 
att verka hämmande på vardagens dialog, samtal, interaktion och lärande 
(även Senge, 1995). Ekman (1999) illustrerar samma sociologiskt och 
kulturellt betingade vi-och-dom företeelse. I sin beskrivning av hur varda-
gens polisarbete kan te sig lyfts det fram att poliser som professionell grupp 
hantera vardagens arbetsliv genom att låta ett välutvecklat normsystem 
vägleda föreställningar och handlingar. Normsystemet enar vi-gruppen och 
underlättar organisering inom polisgruppen, samtidigt som det skapar en 
tydlig markering och avgränsning mot dom-grupper, som polischefer, 
lagmakare och samhällsmedborgare.  

Hur kan man då lyckas med den grannlåta uppgiften att få människor 
med skilda expertkompetenser, grupptillhörigheter, föreställningar och 
normsystem att samverka, samtala, samordna och integrera föreställningar, 
kunskaper, meningar, intressen och handlingar i vardagen, betänkt hur lätt 
vi-och-dom grupperingar och konfrontationer uppstår i sociala samman-
hang? Senge (1995) ser förmågan att skickligt kommunicera med hjälp av 
dialog och diskussion som viktiga redskap för att överbrygga sådana risker. 
Men att föra diskussion och dialog på konstruktiva sätt kräver träning, på 
samma sätt som det krävs att orkesterns och fotbollslagets medlemmar tränar 
tillsammans. Det kräver också att någon håller i trådarna i vardagen så att 
samtal och kommunikation flyter på i stärkande anda, på samma sätt som det 
behövs en tränare för fotbollslaget och en dirigent för orkestern.. Tidsbrist 
och kompetensbrist ser Senge som vanliga förklaringar till att samtal, 
kommunikation och interaktioner inte alltid fungerar som de skulle kunna 
göra. 

 

Kunskap sprids, fortlever och sätts inom ramar  

Sveiby (1994) analyserar ett mediaföretag ur ett kunskapsperspektiv. Med 
stöd av Polanyis syn på kunskap och tradition, används tradition som ett 
förklarande begrepp för hur kunskap överförs och sprids i det sociala 



 

 170 

mediasammanhanget. Tradition ser de båda som ett värdesystem som 
existerar utanför individen. Sveiby exemplifierar med en domare som inom 
lag- och praxisramverket (=traditionens ramverk) gör en juridisk bedöm-
ning baserad på sin egen tolkning och bedömning, men med stöd av 
traditionens ramverk bör domaren i fråga komma till samma rättsbeslut som 
andra domarkollegor skulle ha gjort. En domares personliga kunskap blir 
därmed inte densamma som dennes subjektiva åsikter för via ett 
traditionssystem kommer kunskapen till uttryck med hjälp av en samling 
etablerade handlingsmönster, regler, värderingar och normer. På så sätt 
skapas en social ordning där människor kan förutse andras handlingar, 
samordna handlingar, samt förstå vad som förväntas av dem själva i ett visst 
socialt sammanhang. Kunskap skapas och sprids i ett traditionssammanhang 
genom att människor i ett lokalt sammanhang interagerar med varandra, eller 
genom att människor lär sig traditioner på skolbänken. 

När det gäller traditionens betydelse för kunskapsskapande och 
kunskapsspridning ser jag likheter med hur författare som är inspirerade av 
ny-institutionella teoribildningarna talar om hur kunskap och normer 
överförs och sprids inom organisatoriska fält (Powell och DiMaggio, 1991; 
Porsander, 2000). Även Berger-Luckmanns (1966) kunskapssociologiska 
tankar om hur vi skaffar oss kunskap om världen genom socialisering, 
objektifiering och institutionalisering diskuterar på ett liknande sätt om hur 
kunskap utövas och överförs via intersubjektiva och kulturella kunskaps-
system, om än utan att använda det analytiska begreppet tradition.  

Produktutveckling handlar om att skapa nyheter som är mer eller 
mindre nya i förhållande till befintliga produkterbjudanden. Men hur är det 
möjligt att skapa något nytt om människan är så starkt beroende av att följa 
redan etablerade traditioner och institutionsramverk för att överhuvudtaget 
bemästra vardagens vedermödor? Och är det möjligt för enskilda produkt-
utvecklare och/eller enskilda organisationer att utifrån egna och ”helt nya” 
idéer och tankar, skapa och utveckla nya produkter, betänkt hur besvärligt 
det kan tyckas vara för enskilda individer och enskilda organisationer att stå 
utanför de sociala krafter och sociala system för kunskapsöverföring och 
kunskapsspridning som jag ovan diskuterat? Dessa frågor har jag inte funnit 
belysta och diskuterade i befintliga texter om produktutveckling. 

 

Att involvera kunder i utvecklingsarbetet; ja, nej, kanske?  

Redan för fyrtio år sedan betonade Burns och Stalker (1961) vikten av att 
involvera kunder i ett produktutvecklingsarbete. Även Normann (1975) 
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förde för flera decennier sedan fram samma förhållande. Men i de sekven-
tiellt orienterade produkt- och tjänsteutvecklingsmodeller som tagits fram 
under senare decennier synes vikten av att involvera kunder i produkt-
utvecklingsarbetet ha förlorat fäste. Kundernas involvering i utvecklings-
arbetet har kommit att distanseras och anonymiseras samtidigt som alltmer 
sofistikerade marknadsundersökningstekniker kommit att ersätta kunders 
personliga och direkta röster och involvering med siffror och statistik. Kan 
detta vara en förklaring till att jag aldrig såg en kund i produktutvecklarnas 
korridor under mina år på SAS? Inte heller såg jag någonsin en kund i 
produktutvecklarnas korridor på Vingresor. Däremot låg kvantitativa 
kundundersökningsrapporter titt som tätt på utvecklarnas bord. Även 
Edvardsson m fl (2000) betonar att det i realiteten är ovanligt att tjänste-
företag involverar sina kunder i produktutvecklingsarbetet. 

Flera tecken vittnar dock om att ”gamla varuproducerande” företag 
gärna förmedlar föreställningar om vikten av att involvera kunder i 
produktutvecklingsarbetet. I SKFs och SANDVIKS årsredovisningar har det 
under flera år berättats om vikten av att involvera kunder som deltagande 
aktörer i produktutvecklingsarbetet. Min man, som arbetar på Ericsson, 
berättar om processer och system som skapats för att systematiskt och 
formaliserat slussa in och stödja kunder och partners, eller tilltänkta sådana, 
som är villiga att bidra med sina kunskaper i Ericssons utvecklingsarbetet. 
Den bärande tanken är att alla parter skall vinna på att utbyta kunskap och 
erfarenheter, i arbetet med att skapa nya, attraktiva produkter. I Ericssons 
interntidning ”Kontakten” berättas löpande om hur olika åtgär-der vidtas för 
att involvera kunder, inte minst telefonoperatörer i utveck-lingsarbetet.  

På SOL involverades den kundgrupp som benämndes för partners i 
mycket aktivt i utvecklingsarbetet eftersom affärsupplägget gick upp på att 
partnern ifråga skulle få distribuera sitt innehållsmaterial på Passagen, vilket 
i sig förutsatte gemensamma utvecklingsinsatser. Partners kom titt som tätt 
till SOL för att möta SOLs utvecklare i gemensamma utvecklings-forum för 
i och med att partner hade valt att köpa SOLs partnerprodukter iklädde de 
sig samtidigt rollen som medutvecklare och medproducent av SOLs 
Passagenprodukt. I flera litteraturkällor har forskare beskrivit och diskuterat 
detta förhållande, där kunder förutom att betala för sig också är involverade i 
vardagens utvecklings-, marknadsförings-, och produktions-arbete som 
aktiva och kunskapsbärande aktörer (Normann, 1983; Gummesson, 1993a; 
Salzer, 1994; Wikström m fl 1998).  

I flera texter av senare datum betonas återigen vikten av att involvera 
kunder öga mot öga i vardagens produkt- och tjänsteutvecklingsarbete i syfte 
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att få ta del av deras unika kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Det 
påpekas att det helst är de mest avancerade, kunniga och krävande kunderna 
som bör involveras (t ex Tidd m fl, 1997; Mölleryd, 1998; Adler, 1999; 
Edvardsson m fl 2000). 

 

Om att skaffa kunskaper om kunder 

I både produkt- och tjänsteutvecklingsmodeller påpekas vikten av att tidigt i 
den sekventiella utvecklingsprocessen hämta in kunskap om kunders 
synpunkter och önskemål. Markandsundersökningar har i teoribildningen 
blivit det gängse medel som primärt förordas för att hämta in sådan kun-skap 
(Grönroos, 1996). I praktiskt vardagsarbete är det vanligt att de 
marknadsundersökningsmetoder som används ofta är kvantitativa och 
statistiska till sin art. På SAS, likväl som på Vingresor utfördes regel-
mässigt kvantitativa surveyundersökningar för att få underlag till produkt-
utveckling. Att försumma arbetet med att undersöka vad kunderna upplever, 
värderar och förväntar sig är enligt flera tjänsteforskare riskfyllt då det 
tenderar att resultera i att misslyckade produkter utvecklas, dvs. produkter 
som inte kommer att efterfrågas (Johne och Storey, 1998; Edvardsson m fl, 
2000). Bitner och Zeithaml (1996:137) poängterar att: 

 
A firm that does no marketing research at all is unlikely to understand its 
customers…Marketing research mut focus on service issues such as what 
feature are most important to customers, what level of these features 
customers expect, and what customers think the company can and should 
do when problems occur in service delivery. 
 

Flera forskare betonar risken med att utelämna marknadsundersök-
ningsfasen i vardagens utvecklingsarbete men trots det vittnar flera studier 
om att tjänsteföretag tenderar att utelämna denna fas. Vad kan det bero på? 
Flera forskare ger svaret: “Bristande processer” (Johne och Storey, 1998). 
Men jag vill vrida på frågan och undrar om gängse, kvantitativa marknads-
undersökningsrapporter verkligen ger sådan information som produkt-
utvecklare behöver för att utveckla värdeskapande produkter? SAS 
produktutvecklare beklagade sig nämligen i mitten av 1990-talet över att de 
via det nyutvecklade och statistiskt sofistikerade surveyundersöknings-
systemet inte fick den information om kunder som de behövade för att 
utveckla produkter. Surveystemet hade skapats för att på regelbunden och 
kvantitativ basis mäta hur kunder upplevde SAS kvalitet men produkt-
utvecklarna efterlyste djupare information som bättre kunde hjälpa dem att 
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nå förståelse för kunders upplevelser, behov och förväntningar om produkter 
och produktaspekter än vad de fick svar på i de sofistikerade rapporterna. 
Varje produktchef försökte därför få frågeformuläret komplett-erat med 
frågor om det egna ansvarsområdet men de fick nobben av kollegor på 
marknadsundersökningsavdelningen med motivering om att surveyenkäter 
inte fick vara för långa och att frågeformulären inte kunde ändras efterhand 
för syftet var att utröna trender. Inte heller på Vingresor var 
produktutvecklarna vänner av kvantitativa marknadsundersökningar som ett 
funktionellt hjälpmedel i vardagens utvecklingsarbete. De hade nämligen lärt 
sig att kunder gärna önskar en sak i undersökningar men att de senare 
handlar på andra sätt i praktisk handling. Focusgrupper såg de ett högre 
värde i men framför allt förordade de en utvecklingsform utan kvantitativa - 
där man: Utvecklar, testar, utvärderar, modifierar - eller lägger ned.Frågan 
jag vill väcka är om kvantitativa surveyundersökningar utifrån ovan nämnda 
föreställningar verkligen kan sägas vara en lämplig metod för att skapa 
värdefulla underlag till vilka produkter som bör utvecklas? Essensen i den 
textflora som betonar vikten av att i ett tidigt skede av ett utvecklingsarbete 
göra marknadsundersökningar är ändå att utan sådana riskerar företaget att 
bedriva produktutveckling på ett inifrån-och-ut-manér och då blir risken stor 
att de nya produkterna inte kommer att efterfrågas. Zeithaml och Bitner 
(1996:136) påpekar t ex att: 

 
Despite a genuine interest in meeting customer expectations, many 
companies miss the mark by thinking inside out. They believe they know 
what customers should want and deliver that, rather than finding out 
what they do want. 

 
Men tänk om det inte är så tokigt i alla lägen att utveckla med hjälp av 

interna kunskaper? Hamel och Prahalad (1995) illustrerar en situation där ett 
företag besitter kärnkunskaper och insikter om vad som skulle vara möjligt 
att utveckla, medan dess kunder inte besitter sådan kunskap. Att utveckla 
med hjälp av ett inifrån-och-ut tänkande och agerande skulle i en sådan 
situation kunna gynna kunder på ett positivt sätt. Likaså kan devisen att 
slaviskt produktutveckla utifrån det kunder säger att de vill ha, behöver och 
önskar, leda till att man försummar att hålla ögonen öppna mot vad som sker 
i omvärlden. Hamel och Prahalad ger även ett sådant exempel och berättar 
om en amerikansk biltillverkare som i början av nittiotalet introdu-cerade en 
småbil som hade utvecklats under fem års tid. Basen för design och 
specifikationer hade vuxit fram ur de mest omfattande marknads-
undersökningar som företaget någonsin hade bedrivit men trots detta visade 
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det sig att när bilen skulle lanseras var den konkurrenskraftig med japanska 
bilmodeller som hade hunnit bli tre år gamla. I sin iver att möta kundernas 
önskemål hade företaget försummat att vända sina ögon mot omvärlden.  

Hamel och Prahalad lyfter också fram några metoder som ligger långt 
ifrån traditionella, kvantitativa undersökningsmedoder och som kan bidraga 
till att finna tänkbara öppningar för nya produktmöjligheter utan att direkt 
fråga kunderna om vad de önskar sig. Toshiba har t ex ett Lifestyle Resea-
rch Institute, och Sony sägs intressera sig för humanistisk vetenskap med 
samma intresse som för teknisk vetenskap för att på så sätt försöka ligga 
steget före kunder:  

 
Our plan is to lead the public with new products rather than ask them 
what kind of products they want. The public does not know what is 
possible, but we do. So instead of doing a lot of market research, we 
refine our thinking on a product and its use and try to create a market for 
it by educating and communicating with the public.  
Hamel och Prahalad (sid 108 ff) 

 
Hamel och Prahalad redogör för att Honda strävar efter att deras 

produktutvecklare skall få en nå djup insikt och genuin empati för de kunder 
då har i uppgift att skapa värden för och därför matchas deras åldrar med de 
åldersgrupper de arbetar mot. När utvecklarna åldras flyttas de över till 
modeller som riktas mot äldre kunder. Andra metodåtgärder företaget tar till 
för att öka insikt och empati hos utvecklarna är att låta dem bedriva 
observationer i vardagen, snarare än att låta dem ta del av andrahands-
information via marknadsundersökningar. Ett exempel är ett utvecklings-
team som fick tillbringa mycket tid på Disneylands parkeringsplats när de 
skulle konstruera bagageluckan på en ny bilmodell. Syftet var att med egna 
ögon se och uppleva hur människor agerade, vad de stoppade in och vad de 
tog ut ur bagageluckor, samt hur de rörde sig. 

Svenska Dagbladet hade under sommaren år 2001 industridesign som 
sommartema. Flera designers framhöll i artikelserien vikten av att möta, 
samtala, och interagera med tilltänkta kunder och användare av de produkter 
som skall designas, för att på så sätt nå en djupare kunskap och förståelse för 
användares och kunders önskemål, behov, värderingar och situation: Ingen 
av de industridesigners som intervjuades i artikelserien nämnde kvantitativa 
och statistiska marknadsundersökningar som ett instrument de använde sig 
av för att få kunskapsunderlag om kunder och användare i sina 
designuppdrag. När ett uppdrag handlade om att ta fram en spruta för 
injicering av insulin för barn samtalade industridesignern med berörda barn 
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och med berörd sjukvårdspersonal och när uppdraget handlade om att ta 
fram nya lastbilar, handlade det för designern om att öka förståelsen på 
djupet för chaufförernas behov, önskemål och värderingar (SvD, 14/7-01). 
MacMillan och McGrath (1996) betonar vikten av att observera kunder 
under deras köp och användning för att upptäcka dess “salient and 
unexpected attributes”som kan dölja sig i t ex förpackning eller i någon 
aspekt av själva inköpssammanhanget. 

Ett svenskt exempel på en undersökning där man inte ställde frågor till 
kunder utan istället observerade deras vardagsbeteenden är en omfattande 
kvalitativ och antropologisk undersökning som mina chefer på SAS valde att 
initiera i mitten av 1990-talet. I syfte att öka förståelsen för kunders 
situationer, problem, upplevelser och beteende i vardagens användning av 
företagets produkter och tjänster anlitades ett internationellt konsultbolag 
specialiserat på antropologiska undersökningsmetoder. Man producerade 
1500 timmar videofilm, tog tusentals med fotografier och samlade intervju-
material från samtal med SAS-personal. Materialet tolkades därefter av 
konsulterna i kulturorienterad anda och på så sätt skapades tolkningar och 
bilder över hur SAS reseprocess kan te sig för kunder, ur ett vardags-
orienterat och antropo-logiskt perspektiv. Ovan nämnda metodgrepp är ett 
radikalt avstick från SAS gängse marknadsundersökningsmetoder som ofta 
är av kvantitativ art. Är det ett tecken på nydaning? Edvardsson m fl (2000) 
förordar ett kombinerande av olika metoder av både kvalitativ och 
kvantitativ natur för att öka förståelsen för kunder. Författarna för fram att 
marknadsundersökningstekniker kan vara av två slag: 

 
• Reaktiva: Undersökningar som visar bilder av hur kunder upplever 

tjänster de redan erfarit och nyttjat 

• Proaktiva: Undersökningar som visar bilder över vad kunder önskar sig 
framöver.  

 
Mina tolkningar överensstämmer med författarnas rekommendationer 

om att flera olika undersökningsmetoder är att rekommendera, eftersom 
skilda metoder ofta ger svar på olika frågor och visar skilda bilder. Flertalet 
av de undersökningar jag kommit i kontakt med har varit reaktiva snarare än 
proaktiva, medan produktutvecklare uttryckligen har efterfrågat djupare 
kundkunskap av proaktivt slag. 



 

 176 

Kan man lära sig produktutveckling på skolbänken? 

Ingenjörer har skapat en kunskapstradition kring ämnet produktutveckling. 
Lars Hagman som undervisar på kursen ”Integrerad produktutveck-
ling”(IPU) på institutionen för maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) berättade i ett telefonsamtal (den 9/2-01) att man kan se 
produktutveckling som själva kärnan i ämnet maskinkonstruktion. Han 
menade att kunskapsfokuset i produktutvecklingsämnet är riktat mot att få 
färdigheter i teknisk utveckling och konstruktion av fysiska apparater och 
maskiner medan IPU är inriktad mot själva arbetssättet under utveck-
lingsprocessenm som antas börja med ett definierat behov och avslutas med 
en färdigkonstruerad produkt som är färdig för massproduktion. I mitten av 
1990-talet läste jag själv en kurs i kvalitet på institutionen för 
maskinkonstruktion på KTH och även där hade produktutveckling av fysis-
ka apparater en given plats i texterna.  

Men var och hur utbildas utvecklare av tjänsteintensiva produkter? 
Shostack, en av pionjärerna till tjänsteforskningen hävdade att människor 
helt enkelt försummar arbetet med att konstruera tjänster (Gummesson, 
1993a). Gummesson redogör i samma text för att han själv är av uppfatt-
ningen att människor visst sysslar med att konstruera tjänster, vilket han 
illustrerar med ett antal empiriska exempel. Men han redogör också för att 
han några år tidigare frågade sig i ett konferenspapper varför det inte fanns 
några tjänstekonstuktörer och han spådde i texten att företeelsen tjänste-
konstruktion skulle komma att få ett genombrott under 1990-talet. Hur gick 
det? Fick företeelsen tjänstekonstruktion sitt genombrott under förra 
decenniet? Jag är enig med Gummesson om att visst utvecklas det tjänster. 
Men jag har ännu inte noterat att någon medarbetare vare sig på SAS, på 
Ving, eller på SOL tituleras tjänstekonstruktör eller tjänsteutvecklare. 
Däremot har jag noterat i Ericssons interna platsannonser att det titt som tätt 
rekryterats tjänsteutvecklare inom Ericsson.  

Edvardsson m fl (2000) påstår att kunniga och kompetenta tjänste-
utvecklare är en bristvara. Men tyvärr hänvisar inte till någon referens eller 
till någon studie som visar läsaren vari det påståendet grundas. Jag har inte 
funnit någon studie där frågan om vilka kunskaper tjänsteutvecklare har eller 
skulle behöva ha, har fokuserats. Därför har jag valt att redogöra för dessa 
till synes obelysta frågor med en empirisk illustration från tiden i mitten av 
1990-talet när jag själv arbetade med medarbetarna på SAS 
produktutvecklingsavdelning. 
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På SAS hade ingenjörernas kunskapsbildning om produktutveckling 
satt sina fotavtryck. Chefen för produktutvecklingsavdelningen var civil-
ingenjör, så var även de processkonsulter vi tog hjälp av när produkt-
utvecklingsprocessen skulle förbättras. Även de processtyrningsmetoder som 
tillämpades var management technology orienterade (se kapitel 4). Å andra 
sidan var chefen som var placerad ett steg högre upp i hierarkin i hög grad 
marknadssinnad och hans intresse mot marknadskommunikation, reklam, 
och design var starkt. Han insåg att själva arbetsprocessen och hur man 
arbetade med produktutveckling var väsentliga frågor, inte minst för att 
processtyrning låg i tiden och för att högsta ledningen hade framfört krav på 
att processtyrning skulle införas i hela organisationen.. Men det framstod 
klart att hans hjärta inte klappade lika hårt för hur-frågor, som för 
produktutveckling ur ett marknadskommunikationsperspektiv. 

På produktutvecklingsavdelningen arbetade närmare femton produkt-
utvecklare. Dessa var inte civilingenjörer utan de hade fått sina attraktiva 
produktutvecklingstjänster efter att ha arbetat operativt i frontlinjen med de 
produkter de skulle produktutveckla framöver. Flygvärdinna var en vanlig 
bakgrund bland de som produktutvecklade ombordprodukten och trafik-
assistent var en normal bakgrund bland de som hade i uppgift att utveckla 
flygplatsprodukter. Men, var och hur hade produktutvecklarna utbildat sig 
till produktutvecklare? SAS produktutvecklare hade inte lärt sig att utveckla 
och konstruera produkter på skolbänken på ett likartat sätt som en ingenjör 
kan lära sig utveckla och konstruera fysiska produkter eller mjukvaror på 
skolbänken. De hade inte heller lärt sig om utvecklings-processer på ett 
sådant sätt som ingenjörer kan utbilda sig i hur arbetsprocesserna bör ledas 
och drivas. Inte heller hade de djupare teoretiska kunskaper om tjänster, 
service management eller tjänste-marknadsföring. Däremot hade de alla 
skaffat sig en gedigen erfarenhet och kunskap från att operativt ha arbetat i 
frontlinjen med att leverera, och stödja leveranser av företagets 
värdeskapande erbjudanden till företagets kunder. De flesta 
produktutvecklare hade även någon form av högre utbild-ning i bagaget, t ex 
i marknadsföring eller information.   

Produktutvecklare kom därmed inte till produktutvecklingsavdel-
ningen med färdiga teoretiska recept på hur produktutveckling bör gå till och 
vad som bör produktutvecklas. Denna kunskap fick nytillträdda 
produktutvecklare istället lära sig först sedan de tillträtt sina tjänster. 
Inlärningen skedde genom att mer erfarna produktutvecklare socialiserade in 
de nytillträdda kollegorna arbetet. Socialiseringen följde företagets och i stor 
utsträckning även branschens produktutvecklingstraditioner. Socialisering i 
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Berger och Luckmanns (1966) anda och tradition i Sveibys (1994) tolkning 
var därmed viktiga medel som bidrog till att vardagens 
produktutvecklingsförfarande när det gällde handlingar, föreställningar, 
meningar, regelverk, normer och rutiner med tiden hade kommit att bli 
tämligen instutionaliserade och tagna-för-givna.  

 

Teoretiska föreställningar om meningar och menings-
skapande 
Vad är innebörden i meningar och meningsskapande? 

Meningsskapande är ett medel vi människor tar till för att överleva i en 
värld som utan meningsskapande skulle te sig obegriplig, ogripbar, kaotisk 
och osäker. Därmed är meningsskapande lika viktigt för människan som 
syre. Detta menar Geertz som citeras av Salzer (1994:18):  

 
”The drive to make sense lies in the very human nature, just as various 
biological needs. We cannot live in a world we do not understand, and 
sensemaking is how we try to give the world form and order.”  

 
Med hjälp av meningsskapande processer har vi skapat oss mängder av 

kunskaper och meningar såsom: Vad man gör med en cykel, med bokstäver, 
med tändstickor, med en spis, med ett salladshuvud, och så vidare. Sådana 
kunskaper och meningar tar många människor av vår tid och i vår del av 
världen tar för given, men de inte var lika tagna-för-givna för människor för 
några hundra år sedan eller för människor som idag lever i 
urskogssamhällen. De har i stället skapat andra meningar och andra kuns-
kaper som de tar för givna men som troligtvis inte är lika självklara för oss. 
Människor har alltid, och kommer troligtvis alltid, att i varje socialt 
sammanhang skapa meningar. Detta sker i intersubjektiva, meningsskap-
ande processer mellan föräldrar och barn, lärare och elever och kollegor och 
gängkamrater emellan. Ja, alltid och överallt deltar vi människor i socialt 
meningsskapande, när vi tillsammans med andra skapar mening om sådant 
som inträffar runt omkring oss och som berör oss. I vardagen reflek-terar vi 
sällan över vardagens tagna-för-givna meningar. Men de är ändå 
kontextbundna och föränderliga, hur bergfasta, allmängiltiga och sanna de 
än må te sig.  
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Meningsskapande sätts inom ramar  

Karl Weick (1979, 1995) är en socialpsykolog inriktad på organisering som 
kommit att bli en viktig källa för många företagsekonomer som valt att 
fokusera på meningsskapande.14  

Weick talar om att det i vardagligt icke-rutinmässigt arbete, där 
produktutvecklingsarbete framstår som ett exempel, är viktigt för männis-
kan med ramverk som kan att ge struktur åt vardagens meningsskapande. 
Weick ser ideologi som ett sådant ramverk och ideologi definieras som en 
relativt enhetlig samling delade och känslomässigt laddade trosatser, 
värderingar och normer som för människor samman och som hjälper dem att 
göra världen meningsfull, utifrån vissa gemensamma ramverk. Jag ser 
likheter med de ramverk som system som ramar in och som bidrar till att 
överföra kunskap som jag redogjorde för tidigare i avsnittet, men de tidigare 
refererade kunskapsorienterade forskare använder inte ideologi som 
analytiskt begrepp för sina ramverk. De talar i stället om traditioner och 
institutioner. Weick redogör även för ramverket att människan är beroende 
av att samspelet och samverkan med andra fungerar i vardags-livet. Därmed 
blir det väsentligt att människor som deltar i samma sammanhang kan godta 
och förstå varandras meningar, såsom på bussen, i familjen, bland kollegor 
eller klasskamrater. Förstår vi inte eller accepterar vi inte meningar som 
andra hanterar som väletablerade och tagna-för-givna då kan vardagslivet bli 
synnerligen komplicerat.  

Enligt Weick byggs meningsskapande upp av individers kunskaps- och 
tankeelement men även av deras känslor, handlingar, personliga önskemål 
och motiv. Individens personliga process samverkar med kollektivets försök 
att via social samverkan och kommunikation nå en samstämd förståelse för 
det som sker. En individs personliga meningar skapas därmed inte helt fritt 
utifrån egna och personliga infall och idéer. Weick är tveksam till om det 
överhuvudtaget är möjligt att urskilja meningsskapande som antingen en 
individbunden en social process. Med min förståelse samexisterar de båda 
processerna och de påverkar varandra ömsesidigt i vardagens organiserande 
där individen påverkar kollektivet och kollektivet påverkar individen i 
ömsesidiga, växelverkande processer.  

 

                                                        
14 När jag i detta stycke refererar till Weick kommer tankarna från hans bok ”Sensemaking in 
Organizations”  från 1995,om jag inte uttryckligen anger 1979. 
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 Meningsskapande handlar om rimlighet och tro 

Meningsskapande handlar inte om att människor har i sikte att finna en 
sanning i objektiv bemärkelse, eller att nå en exakt riktighet. Istället hand-lar 
meningsskapande om tro, rimlighet, pragmatism, förnuftighet, kreativi-tet 
och uppfinningsrikedom, som Weick (1995:60) uttrycker det:  

 
 ”What is believed as a consequence of action is what makes sense. 
Accuracy is not the issue.”  
 

Eftersom ingen har fullständigt tolkningsmaterial i vardagens menin-
gsskapande processer, skapar människor helt enkelt meningar de ser som 
attraktiva, tilltalande, rimliga, och passande för egna motiv och målbilder. 
Meningsskapande är därmed inte några rationella eller logiskt deduktiva 
processer. Inte heller är de grundade i objektiv sanning eller fullständighet. 
Dess resultat, delade meningar, är lika lite några objektivt sanna meningar, 
men av olika skäl väljer människor ändå att acceptera och sälla sig till vissa 
meningar, att inte acceptera eller att inte tro på andra, och att negligera en 
del.. Men i samma stund gör kanske andra människor, t ex. några kollegor, 
helt andra tolkningar och skapar helt andra meningar av samma händelse. 

 

Icke-delade meningar och gemensamma handlingar, går det ihop? 

Meningar har, enligt Weick en tendens att stabiliseras i lokala samman-
hang men han påstår också att människor inte nödvändigtvis behöver dela 
meningar för att förmå samordna sina handlingar. Czarniawska-Joerges 
(1989:4, 1993:123) exemplifierar samma företeelse med att människor visst 
kan lyfta ett bord tillsammans utan att dela varandras meningar tillfullo. Men 
hon lyfter även fram att vissa meningar som har med själva bärandet att 
göra, måste delas; såsom hur bordet skall bäras och vart det skall bäras. Hon 
argumenterar för att delade erfarenheter är mer väsentligt än till fullo delade 
meningar i vardagen meningsskapande. Men vad händer då med 
meningsskapandet i produktutvecklingssammanhang som många gånger är 
multilokala? Dvs sammanhang som involverar deltagare från flera skilda 
lokala sammanhang; från skilda funktioner, professioner, kunskaper och 
roller och där aktörerna inte alltid eller kanske snarare tämligen sällan, delar 
varandras vardagliga erfarenheter?. Vad händer med de delade 
erfarenheterna när produktutveckling bedrivs i projektform, dvs i samman-
hang där människor samverkar på temporär basis och därmed inte alltid 
delar varandras vardagliga erfarenheter initialt, och kanske inte heller 
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kommer att dela varandras erfarenheter i någon större utsträckning varken 
under eller efter projektet? Vad krävs för att lyckas med gemensamma 
strävanden, såsom att på ett ”smidigt sätt lyfta ett bord” i ett sådant 
temporärt och multi-lokalt sammanhang? För att illustrera vad jag menar: På 
Vingresor framstod det tydligt i vardagens produktutvecklingsarbete att det 
fanns en stark dynamisk kraft i det faktum att människor via en lång och 
gemensam historia delade mängder av upplevelser och erfarenheter, inte 
minst kring hur vardagens produktutvecklingsarbete ”borde” bedrivas. På 
SOL saknades denna förenande historia och erfarenhetskraft i vardagen, 
likaså saknades större portioner av vardagligt erfarenhetsutbyte ”över 
osynliga gränser”.  

 

Människan har svårt att hantera tvetydiga och motstridiga meningar 

Samtidigt som Weick argumenterar för att delade meningar inte är en 
förutsättning för gemensamma handlingar, visar han på att människor har 
svårt att hantera ovisshet, tvetydighet och motstridighet som t ex kan upp-stå 
när skilda meningar konfronteras och frotteras i vardagen. Därför kan 
divergerande och samexisterande tolkningar behöva synkroniseras, fastslår 
Weick vidare.  

I ovissa, tvetydiga och motskridiga situationer är mer information det 
minsta människan behöver, hävdar Weick. Istället behövs tydliga värde-
ringar, prioriteringar, och en klarhet eftersom detta är element som kan 
underlätta för människor att tolka, att välja och att ta ställning i den 
pågående meningsskapande processen. När en känsla av ordning och klar-
het, förr eller senare skapas i lägret kan tolkningsprocessen avslutas. Hur 
”sanna”, ”falska”, eller ”orimliga” de skapade meningarna än må te sig, är 
de nu etablerade och ruckas inte förrän nästa meningsskapande process 
kanske försöker utmana dem. Något som kan ske snabbare än anat, eller 
kanske inte på mycket länge. 

 

Chefsroller i vardagens meningsskapande 

Gray m fl (1985) hävdar att det är ledares uppgift att skapa ett mönster av 
mening och klarhet i sammanhang och förhållanden som annars skulle vara 
otydliga och oklara i vardagens meningsskapande processer. Författarna 
redogör för några medel för att nå därhän: Ledare kan introducera begrepp, 
informera om sina värderingar, och belysa vissa aspekter. Salzer-Mörling 
(1998) framhåller likaledes att det ledare sysslar med är att fabricera, styra 
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och leda meningar. Hon visar på att medlemmar i organiseringssamman-
hang väljer att upplåta detta ansvar till ledare, för att på så sätt få hjälp att nå 
den klarhet och tydlighet, dvs. den ordning och reda som mänskligheten 
tycks behöva i vardagen (Salzer, 1996). Men upplåter människor verkligen 
frivilligt makten över meningen till sina chefer, och är de alltid villiga att 
göra så? Salzer-Mörling( 1998) ställer sig frågan om medarbetarna har något 
val. Jag undrar detsamma, men jag frågar mig samtidigt om ett enkelriktat 
meningsfabricerande från ledningens sida är en fiffig ledningsmetod i det 
kunskapsintensiva samhälle vi lever i?  

Produktutveckling ser jag som ett exempel på ett arbete som är bero-
ende av många människor engagerat och motiverat delar med sig av sina 
kunskaper och handlingar, för att kunder skall erbjudas ett högt värde-
skapande. Kan det då vara riktigt att säga att chefer ”bör” ta på sig uppgif-
ten att enväldigt fabricera, leda och styra meningsskapandet kring produkt-
utveckling? Och vilka meningsskapande processer sätts egentligen igång hos 
kunskapsbärande medarbetare om ledare fabricerar meningar som 
medarbetarna inte accepterar därför att de inte ser dem som trovärdiga, 
attraktiva, lämpliga och ”riktiga”? Vad händer i meningsskapande processer 
där meningar, handlingar och föreställningar divergerar stort mellan t ex 
ledare och medarbetare? Dessa frågor har jag inte funnit diskussioner kring 
för texter fokuserar snarare på att enighet och delade meningar är komp-
onenter i vardagens meningsskapande processer  

Senge (1995) lyfter också fram vikten av att ledare styr och fastställer 
företagets riktning och visioner. Men han framhåller samtidigt att det 
erfordras stora kunskaper hos ledarna för att skickligt förmå föra dialog och 
diskussion med personalen. Han ser denna kunskap som en nödvändigt att 
besitta för att ledarnas budskap inte skall mötas av motstånd och ses som 
propaganda. Han framhåller också vikten av att ledarna hör, uppfattar, 
värderar och tar del av kollegornas idéer, kunskaper och erfarenheter, med 
hjälp av dialog och diskussion och att detta material används när företagets 
riktning och visioner sätts. Om Senges tankar betraktas ur ett menings-
skapande perspektiv, tolkar jag det som att enkelriktade meningsmonologer 
från ledningens sida inte är att förespråka. 

 

Meningsförhandlingar – på vems villkor?  

Harmon (1990) belyser att kärnan i organisering är att förhandla menin-
gar. Förhandling innebär att intressenter möts, med mål att nå en lösning 
som kan accepteras av alla involverade parter – ”en win-win-situation” 
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(Fisher och Ury, 1991). Dialog, diskussion och samtal ser jag som väsentliga 
medel för att nå därhän, för hur förhandlas annars? Salzer-Mörling (1998) 
hävdar att meningsskapande har starka inslag av makt och politik, vilket 
även mina fältstudier ger många illustrationer av. Hur går makt och politik 
ihop med förhandling? Handlar det om förhandling på lika villkor, eller på 
dirigenternas villkor?  

För att lyckas i ett gemensamt starkt och värdeskapande produkt-
utvecklingsarbete tolkar jag, utifrån Weicks tankar om den goda menings-
skapande processen (se nedan), att man måste förhandla med utgångs-
punkten att syfte och bärande meningar skall kunna accepteras av alla. 
Harmons (1990) rekommenderar skapandet av arenor, forum, strukturer som 
kan främja dialog och förhandling för att underlätta meningsskapandet, men 
vad händer i vardagens utvecklingsarbete om ledningen dirigerar meningar 
och syften som inte accepteras av produkt-utvecklande medarbetare, trots att 
formella arenor och forum kanske har skapats för kommunikation? Senge 
(1995) diskuterar i termer av att tillväxthämmande strukturer kan uppstå om 
polariseringar, motstånd och oenighet frodas i vardagen och han ser 
bristande dialog och diskussion som en orsak till sådana problem. 

 

Hur en väl fungerande meningsskapande process kan te sig 

Weick (1995) redogör för viktiga element i en väl fungerande menings-
skapande process. Det väsentligaste menar han är att i ständigt notera led-
trådar i omgivningen, att handla utifrån de ledtrådar man noterar och att 
ständigt uppdatera sig. Ledtrådar fungerar som bränsle till den menings-
skapande processen och bara processen får bränsle att starta, tenderar den att 
vara självgenererande. Jag ser stora likheter mellan den scanningprocess jag 
tidigare beskrivit och denna del av sensemakinsprocessen. 

Weick (1995:54) beskriver en väl fungerande meningsskapande pro-
cess med hjälp av ett exempel där en grupp soldater, som tappat orien-
teringen under en övning i ett vintrigt alperna ändå fann sitt läger med hjälp 
av en karta som senare visade sig vara en karta över Pyrineerna. Att solda-
terna lyckades nå sitt mål förklaras ur ett meningsskapandeperspektiv med 
att gruppens medlemmar: 

• hade ett gemensamt syfte (komma tillbaka till lägret)  
• handlade och var aktiva 
• skapade sig en bild av var de befann sig och vart de skulle 
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• förflyttade sig och uppmärksamma på ledtrådar längs vägen  
• ständigt uppdaterade sina sinnen om var de var 

 

Kunskap, meningar och meningsskapande på Vingresor 
Produktutvecklarnas kompetensprofiler 

På Vingresors centrala produktavdelning arbetade elva personer; avdel-
ningens chef, sex produktchefer, en vikarierande projektinriktad resurs, en 
personalassistent för Vingresors utlandspersonal, samt en nytillträdd 
produktcontroller och en nytillträdd hotelloptimerare. Avdelningens chef var 
civilekonom och hade arbetat på SAS i många år innan hon år 1996 
rekryterades av Vingresor. Produktcheferna var med ett undantag män runt 
trettio, fyrtio år. Alla hade arbetat i Vingresors frontlinje ute på resmålen och 
en hade även gedigen försäljningserfarenhet från Vingresor. Intern 
frontlinjeerfarenhet värderas högt för att komma ifråga för en tjänst som 
produktchef: 

 
Karin: De som arbetar på marknadssidan tycks ofta ha rekryterats från 
externt håll för att de har goda marknadsföringskunskaper. Era 
produktchefer tycks å andra sidan ha skaffat interna meriter och 
kunskaper från att ha arbetat i frontlinjen på resmålen med Vingresors 
kunder och produkter. Ligger det något i denna observation?. 
Petra: Ja, och det är logiskt. Den som arbetar med produktutveckling 
måste ha kunskap om resmålet och, veta vad Tre Vingar är, vad en A22 
är, och varför de är viktiga. Produktutveckling är ett praktiskt arbete. 
Karin: Kan inte den kunskapen införskaffas av en externt rekryterad 
produktutvecklare med erfarenhet från något annat företag? 
Petra: Jo kanske, men jag tycker att det är riktigt att rekrytera interna 
profiler till den typen av tjänst. 
(Nationell VD) 

 
Flertalet produktchefer hade även någon högre utbildning med inrikt-

ning mot marknadsföring från universitet, högskola, IHM eller IHR i 
bagaget. Här redovisas ytterligare några kompetenser och färdigheter som 
ansågs väsentliga för företagets produktutvecklare:  

Våra produktchefer måste ha ett utpräglat affärssinne 

”Våra produktchefer måste vara affärssinnade”, framhöll en lednings-
gruppsmedlem och gav följande förklaring: 
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”Vingresors brittiska ägare riktar mycket starka krav mot oss om att 
skapa höga aktieägarvärden. Krav som inte var lika starka under SAS 
ägarskap. Givetvis genomsyrar dessa krav vår vardag på olika sätt. Det 
leder t ex till att uppgiften för våra produktchefer är att ta fram produkter 
som säljer och därför måste de vara enormt kommersiellt orienterade. De 
måste ha lönsamhet för ögonen och en stark koppling till det ekonomiska. 
Det som driver lönsamhet hos oss är stenhård styrning och optimering av 
vår produkt. Oavsett hur viktigt produktchefer än anser det är att utveckla 
mjuka värden, så är det inte det som driver fram god lönsamhet och höga 
aktieägarvärden hos oss.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 

Vikten av att kunna acceptera att ledningsgruppen och andra aktörer 
bestämmer mycket i produktutvecklingsfrågor  

Karin: Vilken kompetensprofil har en produktutvecklare hos er? 
Petra: Många gånger har de kanske inte någon formell utbildning men de 
har alltid en lång intern bakgrund. Men så är det ju också så att väldigt 
mycket av ansvaret för produktutveckling faktiskt ligger på VD-nivå i vårt 
företag. Det i stor utsträckning så att produktcheferna utför det vi i 
ledningsgruppen har beslutat. Rätt eller fel, men så är det. 
(Nationell VD) 
 

Vingresors produktchefer uttryckte ett missnöje över att andra funk-
tioner hade stor makt över vardagens produktutvecklingsarbete. Trafik-
planeringsavdelningen bestämde mycket, likaså gjorde Vingresors egna 
högsta ledningsgrupp, samlat eller enskilt, t ex utifrån roller som nationella 
VDar. Detta förhållande kan tolkas som att produktcheferna inte fick 
befogenhet att använda sina kompetenser fullt ut och att de ofta inte fick 
gehör för sina meningar. Ledningsgruppens stora befogenheter och starka 
röster i vardagens produktutvecklingsarbete och meningsskapande proces-
ser var ett förhållande som påverkade vilken kompetensprofil de valde att 
rekrytera. Man valde att rekrytera interna långvägare, vilket betydde att 
utvecklarnas känsla av samhörighet och lojalitet med företaget och dess 
ledning hade börjat vävas redan innan de tillträdde sina tjänster som 
produktutvecklare. Wikström m fl. (1998) framhåller vikten av att organisera 
ett värdeskapande arbete så att medarbetarna får befogenhet att använda sina 
kompetenser fullt ut. På Vingresor uppfattar jag ett potentiellt dilemma 
utifrån den infallsvinkeln då produktcheferna inte ansåg att de fick möjlighet 
att utöva sitt arbete på ett fullgott sätt. De menade att ledningen och andra 
centrala funktioner tog en stor del av produktut-vecklingsbesluten i egna 
händer och att de själva inte fick tillräckligt stort spelutrymme i vardagens 
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kunskaps-, meningsskapande och handlings-processer En produktchef 
uttryckte förhållandet i följande termer:  

 
”Vi blir som excelnissar som skall sammanställa vad andra bestämmer. 
Något som vem som helst klarar av”. 
(Produktchef) 

 
Sobek m fl (1998) såg en styrka hos Toyota i att ledare medvetet und-

vek att fatta beslut för och därmed ta rösterna från företagets produkt-
utvecklare.Men förfaringssättet med ledningens starka röster och starka 
mandat fungerade ändå på Vingresor. För trots att produktcheferna uttryckte 
missnöje över att andra styrde och ställde över det de uppfattade sig själva 
som ansvariga för jobbade och kämpade de på med stor lojalitet, 
engagemang med gott mod i vardagen. Personalrörligheten var mycket låg 
på Vingresor men frågan är om detta förhållande kommer att råda även 
framöver? Under min fältstudietid på Vingresor kunde man ana tecken på en 
ökad personalrörlighet konkurrenter emellan. 

En och samma person kan inte besitta alla kompetenser som behövs 

”Merparten av vårt produktutvecklingsarbete handlar om att utföra 
smärre modifieringar på produkter som återkommer säsong efter säsong. 
Endast en mindre del av utvecklingsarbetet handlar om att utveckla 
radikala nyheter. Detta gör att vi behöver ett brett spann av kompetenser 
bland de som sysslar med produktutveckling. Vi behöver de som har 
akademisk kunskap om system, processer och strukturer. Men vi behöver 
också de som har förmågan att driva igenom saker, och de som har 
fingertoppskänsla för marknaden, känsla för trender, erfarenhet och ett 
stort mått av kreativitet. Jag tror inte att en och samma person kan besitta 
alla dessa kompetenser och därför är det viktigt att människor med olika 
kompetenser blandas. Där tycker jag att vi har lyckats nå en bra 
blandning av kompetenser idag. Något som jag också ser som väsentligt 
är att de som arbetar med produktutveckling hos oss tycker om charter.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Kunskap och meningar går i arv 

Eftersom Vingresors produktchefer utan undantag hade varit anställda i 
utlandets frontlinjeorganisation var de redan som nyanställda produktchefer 
bekanta med en stor del av företagets väletablerade ramverk, tagna-för-givna 
föreställningar och meningar. Socialiseringen in i produktchefsrollen 
vägleddes av kollegor med längre erfarenhet som produktchef. Socialise-
ringen var inte formaliserad utan skedde i vardagens arbete. Produktchefen 
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för VingAlpin berättade att han fick kunskap för att utföra sitt arbete på 
följande sätt: 

 
”Kunskap om VingAlpin produkten har jag fått under vägs från mina 
tidigare chefer. De kunde produkten i detalj och de gav mig en världsbild. 
Till den världsbilden har jag adderat min egna världsbild, som är formad 
av att jag gått på Bosön, tycker om skidåkning, och har rest på skidresor 
själv. Så har jag lärt mig vad en skidresa skall innehålla.” 
(Produktchef) 
 

Socialisering och den låga personalomsättningen bland produkt-
utvecklare men även bland huvudkontorspersonalen i stort, var två faktorer 
som bidrog till att många föreställningar, ramverk, meningar och kunskaper 
med tiden kommit att bli synnerligen homogeniserade på Vingresor. Visst 
skedde förändringar, emellanåt radikala sådana, men en hel del före-
ställningar och handlingar tycktes ändå förbli tämligen oberörda och leva 
vidare i traditionens fotspår. 

 

Delade erfarenheter från en delad historia 

En stor andel av medarbetarna på Vingresor delade erfarenheter från att ha 
deltagit i samma meningsskapande processer och sammanhang över tiden, år 
ut och år in. Vardagliga situationer och händelser kändes igen eftersom 
liknande händelser och situationer ofta hade inträffat och tolkats tidigare och 
därmed hade meningar kring förhållandet redan skapats. När situa-tioner och 
händelser som inträffat tidigare återupprepas, tenderar männis-kor nämligen 
att i vardagens meningsskapande processer damma av de ”gamla” 
meningarna för att tillämpa dem igen (Weick, 1995). 

Under mitt fältarbete tolkades t ex försäljningssiffrorna enhälligt av de 
olika ledningsgrupperna som ”katastrofalt dåliga”. Eftersom det inte var 
första gången som försäljningen var ”katastrofalt dålig” i maj och juni, satte 
ledningen snabbt in åtgärder utifrån vad som i tidigare erfarenhets-recept 
visat sig fungera mer eller mindre bra. - Ledningens strategier och insatser 
hade ju fungerat tidigare så varför skulle de inte fungera nu, tycktes 
medarbetarna resonera. Många hade varit med i vardagens arbete länge och 
på så sätt visste var och en vad som behövde göras i olika situationer, likväl 
som de visste vad som förväntas av dem, och vad de själva visste kunde 
förvänta sig av andra. Att dela historia och erfarenheter framstår som ett 
starkt medel för att skapa klarhet, tydlighet och trygghet, dvs. sådana 



 

 188 

vardagsingredienser som människan i stor utsträckning söker och behöver 
(Weick, 1995; Ehn och Löfgren, 1996). 

Vingresor kan ses som ett socialt sammanhang där mängder av menin-
gar och kunskaper över tiden kommit att tas för givna av företagets medar-
betare. Med glasögon som fokuserar på en mer detaljerad nivå framstod det 
ändå tydligt att Vingresor inte var ett enda socialt sammanhang. I stället 
samexisterade många olika ”lokala” sammanhang som vart och ett konsti-
tuerades av skilda grupperingar; avdelningar, professioner och vänskaps-
grupper. Vissa meningar och kunskaper tycktes delas av ett stort flertal av 
medarbetare, t ex olika vilka framgångsrecept som gällde för att bibehålla 
god lönsamhet även i dåliga tider. Medan andra meningar och kunskaper 
enbart delades av medarbetarna inom ett visst sammanhang, t ex enbart av 
produktcheferna. De medarbetare som arbetade på produktavdelningen var 
ur flera aspekter en homogen grupp; det stora flertalet hade arbetat länge på 
Vingresor, de hade likartade kompetensprofiler och de hade delat vardags-
sammanhang och erfarenheter genom åren.  

Varje medarbetare brann inte alltid för de ”officiella” meningar som 
florerade inom företaget men vardagens företagsrelaterade meningar accep-
terades trots det oftast, om än med mer eller mindre entusiasm. På Vingresor 
framstod det klart att ett stort antal meningar och kunskaper när det handlar 
om produktutveckling med tiden vuxit sig fast i väggarna som vedertagna 
och godtagna sanningar av de som var involverade i vardagens 
produktutvecklingsarbete. Sådana ”sanningar ifrågasattes sällan och de 
styrde i stor utsträckningen vardagens handlingar, t ex:  

 
• Priset i kombination med attraktiva hotell och resmål är de mest 

avgörande värdeskapande produktdimensionerna och det som skall 
fokuseras på i utvecklingsarbetet. 

• Man skall inte genomföra allför många förändringar på en gång. 
• Man skall inte bryta alltför radikalt med nuvarande produktutbud utan 

stegvis förändring är att föredra. 
• Fokusgrupper kan ge värdefulla bidrag till att spåra trender. Men att 

följa resultaten i kvantitativa marknadsundersökningar för att utröna 
framtida trender och framtida önskemål och produkter är förödande, 
eftersom människor inte handlar som de säger. 

• Det gäller att reagera med aktiva och starka försäljningsinsatser, 
prissänkningar och kostnadsbesparingar så snart en tendens till 
dåliga försäljningssiffror kan skönjas. 
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• När de flesta resorna i ett sortiment säljs, tolkas det som att kunder 
gillarVingresor och dess produkter 

 

När gammalt mötte nytt 

På ledningsgruppsnivå hade tre nykomlingar externrekryterats kort före min 
studie. De hade kommit in via expertmeriter inom management, information, 
och marknadsföring. Samtal med dessa personer visade att de bar på 
föreställningar om att Vingresor var ett ”knepigt” företag som 
kännetecknades av bristfälliga processer, trögt beslutsfattande, låg rörlighet 
bland personalen och låg tillit från cheferna mot personalen.15  

Den relativt nytillträdde chefen för produktavdelningen drev vid tiden 
för min fältstudie flera utvecklingsprojekt. Hennes egna kunskaper och 
meningar var inte minst formade utifrån att hon tidigare hade arbetat på 
SAS, men även utifrån att hon vid tiden för min fältstudie gick en masters-
utbildning på Handelshögskolan. Med kunskaper och meningar som 
väsentliga ingredienser var hon drivande i flera utvecklingsprojekt. 
Avdelningens personal var mycket nöjda med henne som chef, inte minst för 
att de upplevde att hon hade mycket att lära dem. -Hon driver alla 
utvecklingsprojekt här på företaget, undrar hur länge hon orkar?”, speku-
lerade någon. Att utveckla den bångstyriga produktutvecklingsprocessen var 
ett av hennes projekt. Men att styra processer i sann management technology 
anda var en organiseringsform som kom att framstå som en främling i 
Vingresors vardag, inte minst i ledningsgruppen, men personalen på 
marknads- och produktavdelningen applåderade chefens initiativ till 
processutveckling. En tolkning till medarbetarnas positiva inställningar till 
processutvecklingsarbetet var att de i Weicks (1995) termer fann projektets 
syfte och mål vara attraktiva, intressanta och relevanta för egen del. Men 
medarbetarna hade skilda motiv till varför de ville se en bättre styrd 
produktutvecklingsprocess. Några ville ha större egna beslutsmandat medan 
andra önskade mer ordning och reda i vardagens organiserande. 

Men samtidigt som produktavdelningens chef mötte stor acceptans 
och ett stort engagemang för sina externt sprungna meningar och kunskaper 
från sina underställda mottogs de inte lika väl i de meningsskapande 
sammanhang hon deltog i tillsammans med företagets ledningsgruppen. De 
flesta i ledningsgruppen hade varit med länge i företaget och de visade stor 
skepsis mot de nya idéerna om att formalisera och centralisera 
                                                        
15 De tre ledningsmedlemmarna blev inte några långvägare på Vingresor då de valde att lämna 
skutan kort efter min fältstudie. 
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beslutsfattandet i produktutvecklingsarbetet. Visste de kanske med hjälp av 
tyst kunskap att formalisering och central styrning inte var en lämplig 
produktutvecklingsmodell? Eller hade de kanske, i enlighet med 
kulturorienterad teoribildning, svårt för att släppa gamla och invanda före-
ställningar, meningar och kunskap till förmån för nytän-kande?  

 

Få informella och icke-planerade möten  

Det tillhörde ovanligheterna att alla medarbetare var på plats i sina arbets-
rum. Någon eller några var oftast på resande fot eller så var man på 
internmöte i något av huvudkontorets konferensrum. Men det var ovanligt 
att avdelningens medarbetare var på möte utanför huset. Att någon helt 
appropå kom på besök till korridoren där produktutvecklarna satt var inte 
heller särskilt vanligt. Och om någon kom på besök till produkt-
avdelningens korridor, var det troligtvis någon av försäljningscheferna som 
var på huvudkontoret i något mötesärende. Eller så var det kanske någon 
från någon av marknadsavdelningarna som kom. Men eventuella besökare 
verkade komma för att snabbt stämma av något och inte bara för en prat-
stund. Då och då var någon produktchef på väg till någon av produktions-
cheferna på SLGkoncernnivå högst upp i huvudkontorshuset eller till någon 
på marknadsavdelningen. Men överhuvudtaget var besök över avdelnings-
gränserna rätt ovanliga företeelser. Ett undantag var när deadline för 
tryckning av katalogen närmade sig för då var trafiken febril mellan medar-
betarna på katalogproduktionsavdelningen och produktcheferna. Massor av 
detaljer skulle ständigt stämmas av mellan medarbetar från olika avdel-
ningar i detta sena skede av utvecklingsarbetet. 

Flera av ledningsgruppens medlemmar; VD, ekonomidirektör, och 
informationsdirektör hade sina kontorsrum i anslutning till produkt-
avdelningen. Ändå såg jag dem sällan i samspråk med någon från 
produktavdelningen. Om cheferna skymtades var det för att de med raska 
steg var på väg till eller från sina rum. Förresten slog det mig att det 
överhuvudtaget var sällsynt att människor informellt samtalade med 
varandra öga mot öga i vardagens arbete. Visst förekom då och då vidtog ett 
livligt utbyte av åsikter, tex. om bristande processer, och visst samlades 
några medarbetare då och då för att vädra något dagsaktuellt ämne vid 
printern, men sådana inofficiella möten och pratstunder tycktes mer handla 
om något man var missnöjd med i organisationen, snarare än att man 
gemensamt bytte idéer och tankar i utvecklingsfrågor. Arenan för 
utvecklingsfrågor var istället vardagens många inplanerade stormöten. 
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Några medarbetade jag samtalade med var relativt nyanställda på 
Vingresors huvudkontor. De hade inte gått den långa vägen och de bar på 
föreställningar som vittnade om en tämligen sluten arbetsmiljö: 

 
”Innan jag började här trodde jag att människor i resebranschen och på 
Vingresor skulle vara sociala och öppna men så upplever jag inte att det 
är, för här sitter folk mest inburade på sina rum och det är aldrig några 
gemensamma aktiviteter. Under de månader jag arbetat här har vi inte 
ens haft en enda gemensam fikastund. Man har däremot berättat för mig 
att det var annorlunda förr och att man då träffades mer i sociala syften.” 
(Medarbetare på produktavdelningen) 
 
”Det är inte särskilt högt i tak på det här företaget vilket är lattjo för utåt 
är alla jättetrevliga. Man är ganska rädda för att säga sin mening om vad 
man tycker utan människor ger tjuvnyp istället. Min egen analys är att 
när jag första dagen började jobba här och gick runt och hälsade på folk, 
då sade alla - Hej, jag har arbetat här i 16 år, i 15 år, i 9 år. Jag var 
chockerad för mitt rekord är tre år på ett och samma företag. Då tänkte 
jag att undrar vad det är för kul i det här företaget eftersom alla är kvar 
så länge. Men trots att det nu gått över ett år sedan jag började här, har 
jag har ännu inget bra svar på den frågan. Kanske beror det på att 
många har börjat ute som reseledare, vilket å ena sidan är positivt, å 
andra sidan innebär det att man inte har arbetat utanför företaget. 
Kanske har man även en stor del av sin vänkrets här på Vingresor, vilket 
nog leder till att det finns en sårbarhet och en rädsla i organisationen där 
man blir försiktiga för att inte skada några relationer. Att bygga upp hela 
det professionella livet på ett företag skapar nog en rädsla vilket inte kan 
vara av godo, vare sig för företaget eller för medarbetarna. 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 

Å andra sidan hölls många planerade möten 

Produktutvecklingsfrågor avhandlas ofta i planerade möten av olika slag. 
Flera av dessa mötesforum och mötesarenor återkom säsong efter säsong och 
på varje möte fokuseras en viss aspekt av utvecklingsarbetet: På 
bläddermöten gick produktchefer och medarbetare från katalogproduk-
tionsavdelningen tillsammans igenom förra säsongens katalog sida för sida 
utifrån vad som skulle ändras, respektive vad som skulle behållas intakt. På 
inköpsplaneringsmöten samlades nationella försäljningschefer, centrala 
inköpare och produktchefer i olika konstellationer för att på allt mer 
detaljerad nivå ju längre processen fortskred gå igenom produktsorti-mentet 
ifråga om resmål och hotell. På prismöten samlades produktchefer och 
representanter från prisavdelningen för att diskutera prissättning. Deltagarna 
var ofta desamma på mötena, även om de möttes i skilda konstellationer 
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beroende på vilken produktaspekt som skulle anhandlas. Det slog mig att 
förhållandevis många deltagare var med på varje möte. Sällan var det färre 
än sju-åtta personer som samlades men det var inte helt ovanligt med upp 
mot tjugo mötesdeltagare. För varje produktaspekt, vare sig det gällde 
katalog, resmål och hotell, eller pris hölls oftast flera möten. När det gällde 
bläddermöten hölls enskilda möten mellan varje produktchef och 
katalogproduktionsavdelningens medarbetare för att på så sätt successivt 
bläddra igenom hela sortimentet.   

Från flera håll hördes kommentarer om att det var på tok för många 
möten.  Men hur kom det sig då att så många medarbetare var med så ofta? 
Kunde man inte jobba i mindre grupper? Eller är det så att eftersom många 
människor bidrogmed olika kunskaper, meningar, intressen och handlingar 
till produktutvecklingsarbetet, då ledde det med automatik till att många 
involverades i vardagens arbete och att många måste samtala, samverka, 
samordna, och integrera sina kunskaper, meningar, intressen och handlin-
gar, t ex i mötesform? Men det tycktes vara en sak att många deltog och 
bidrog med kunskaper och meningar inom ”sitt” expertfack samtidigt som 
det tycktes vara en annan sak att alla skulle bidraga med meningar, tyckande 
och kunskap om allt, dvs även om dimensioner man själv inte var expert på. 
Många beskrev vardagens mötesforum i likhet med alla skulle vara med och 
tycka om allt och detta förhållande tycktes sitta väl förankrat i Vingresors 
kulturmönster, vare sig det gällde ledningsgruppsmöten eller andra möten, 
såsom produktutvecklingsmöten:  

 
Lars: Jag fick en chock när jag kom in i ledningsgruppen. Jag är van att 
komma in med den röda hatten och vara busig och ostrukturerad. Men 
här kom jag in i ett nytt företag och kände mig helt plötsligt som en 
strukturgeneral. Ja, vi är ett par stycken som kommit in utifrån på senare 
tid och varit mer vana vid struktur. Jag är t ex van med ledningsgrupper 
där var och en pratar om sitt expertområde. Visst kan jag utifrån min 
kunskap och mitt ämnesområde ha en konstruktiv synpunkt på något som 
någon annan företar sig men här blev jag chockad över filosofin att alla 
tycker och pratar om allt, och alla lägger sig i allt. Det är ett helt annat 
arbetssätt än vad jag är van vid. 
Karin: Upplever du Vingresors arbetssätt som positivt? 
 Lars: Nej, det är oerhört ineffektivt och allt tar längre tid. 
Karin:  Kommer ni fram till bättre lösningar, tror du? 
 Lars: Det är klart att någon gång gör man kanske det. Men det kan ju 
också vara så att ju fler kockar desto sämre soppa och detta arbetssätt 
leder till att det alltid blir många möten om varje fråga, hur banal den än 
är. Jag har aldrig sett så många fullklottrade agendor på någon arbets-
plats och det blir nog så om alla alltid skall vara med och tycka om allt, 
även om man inte är den med bäst kompetens eller mest beröring av den 
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aktuella frågan. Det tar alltid väldigt lång tid att diskutera varje fråga. I 
stället tycker jag att man skall lita på den som har den expert-
kompetensen, och säga – OK, vi kör vi på din linje, betydligt oftare. 
Karin:  Är det en fråga om brist på förtroende? 
 Lars: Jag tror att förklaringen är att Vingresor tidigare var ett litet 
familjärt företag där alla satt vid köksbordet och pratade om saker och 
ting och där alla var med och tyckte och alla hade koll på allt. Men idag 
är Vingresor ett stort företag i en stor koncern där ingen kan ha koll på 
allt och därför måste man börja jobba som i ett stort företag. Man måste t 
ex låta produktcheferna komma med rekommendation och lita på deras 
kunskap och omdöme. Sedan får man väl halshugga dem om 
rekommendationerna visar sig vara dåliga. 
(Ledningsgruppsmedlem) 

 
Flera medarbetare delade föreställningar om att vardagens mötes-forum 

var ineffektiva eftersom så många skulle uttryckte sina meningar om allt. 
Men kan inte sådana polyfoniska möten vara ett bra sätt att fånga in 
produktutvecklingens multidimensionella karaktär där de flesta enskilda 
expertbidrag får multidimensionella konsekvenser? Teoretikerna föresprå-
kar att så är fallet, men medarbetarna på Vingresor framhöll enhälligt att 
denna arbetsform satte käppar i hjulet för beslutsfattandet som blev trögt och 
stillastående. Sobek m fl (1998) belyser företeelsen med möten och samtal 
kontra integration med hjälp av skriftlig kommunikation. De för fram samma 
problematik som ovan beskrivs av Vingresors medarbetare och de förordar 
utökande skriftlig kommunikation i kombination med möten när behov för 
integration och möten uppstår. 

Även om många deltagare deltog i vardagens produktutvecklings-
möten, stod det klart att inte alla medarbetare involverades. Det var snarare 
samma huvudkontrosklick som träffades i skilda konstellationer om och om 
igen i utvecklingsprocessen - och så löpte det på säsong efter säsong. Endast 
vid ett tillfälle under min studie deltog jag i ett produktutveck-lingsforum 
där medarbetare i frontlinjen var inbjudna för att bidra med sina kunskaper 
och meningar. Som jag tidigare nämnt handlade det om vidareutveckling av 
det förädlade hotellkonceptet VingResort. Syftet med 
produktutvecklingsmötet var att fokusera på vilka produktdimensioner som 
skulle kunna utvecklas för att vistelsen skulle upplevas som positiv av 
målgruppen, dvs familjer. Skulle barnvakt erbjudas? Lekplatser? Barn-
klubbar? Skandinavisktalande personal? Mötet blev ett öppet work-shop och 
ett dialogforum och inget beslutsforum. Ett viktigt resultat från mötet var att 
produktchefen hade fått ta del av frontlinjepersonalens idéer, tankar och 
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meningar och att frontlinjepersonalen för en gång skull fick ge uttryck för 
sina meningar och kunskaper. 

Ett annat mötesforum som antog former som frångick konventionella 
mötestraditioner när det gällde deltagare, men även när det gällde vilka 
frågor som ställdes i fokus, var det tvärorienterade serviceprojektet. I 
projektet samlades medarbetare från koncernens flygbolag, från koncernens 
hotellkedja Sunwing, Vingresors VD, samt ett par deltagare från produkt-
avdelningen vid flera tillfällen med syfte att förbättra resekedjan från 
avgångsflygplats till ankomst på hemmaflygplatsen för de gäster som valt att 
bo på flaggskeppsprodukten Sunwing Resort.  

 

Fler än produktcheferna var involverade i produktutvecklingsarbetet 

Föreställningar om att det var produktchefer på produktavdelningen som 
ansvarade för produktutvecklingsarbetet på Vingresor var väletablerade. Ur 
mina teoretiska perspektiv framstod det å andra sidan som tydligt att 
betydligt fler experter, funktioner, aktörer, kunskaper, intressen och menin-
gar än så var involverade det arbetet. Det framstod också klart att produkt-
cheferna hade ett betydligt mindre beslutsmandat över vardagens produkt-
utvecklingsarbetet, än vad vardagens tagna-för-givna föreställningar gav 
uttryck för. Exempel på andra funktioner med stort beslutsmandat över 
produktutvecklingsfrågor var:   

Trafikplanerarna: Dessa arbetade på SLGs koncernnivå och hade till uppgift 
att optimera utnyttjandet av flygplan och flygstolar inom SLG-koncernen. 
Dessa aktörer lyssnade på varje enskild arrangörs önskemål beträffande 
framtida produktutveckling, men samtidigt var koordinering mellan 
aktörerna för att uppnå ett optimalt utnyttjande av resurserna ett överordnat 
mål. Det fanns således fler krafter än t ex. Vingresor enskilda 
marknadsorienterade mål som var påverkande krafter för hur det slutgiltiga 
produktsortimentet ter sig. Om Vingresor skulle vilja starta cityresor till St. 
Petersburg, medan ingen av de andra arrangörerna i koncernen hade samma 
önskemål, då blev det troligtvis inget reseutbud till St. Petersburg eftersom 
trafikplanerarnas primära uppdrag mycket tydligt var att optimera 
SLGkoncernens totala flygstolskapacitet så bra som möjligt. 

De nationella ledningsgrupperna: De fyra nationella försäljnings-
organisationer (Norge, Danmark, Sverige, Polen) hade var och en starka 
nationella egenintressen, viljor, önskemål, erfarenheter, tolkningar, kunska-
per och meningar när det gäller t ex den nationella konkurrensen och 
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marknadsförhållanden. De hade stora mandat att påverka vilket produkt-
sortiment de ville erbjuda sina respektive landsmän inför kommande 
säsonger, även om varje nationell ledningsgrupp också var tvungna till 
rättning i SLGs koncernled när det gäller trafikprogram. De nationella 
aktörerna hade mycket tydligt den nationella efterfrågan och de nationella 
konkurrenternas ageranden för ögonen. 

Vingresors centrala ledningsgrupp: Denna grupp hade en lång tradition av 
att i mångt och mycket styra över vad som skulle produktutvecklas, något 
som fick stora effekter för hur vardagens utvecklingsarbete bedrevs. 

SLGs centrala produktionschefer: Var och en av dessa var driftsansvarig 
både kvalitetsmässigt och ekonomiskt för ett visst geografiskt utlands-
område, hade till ansvar att köpa in, dvs kontraktera hotellkapacitet inom 
sina respektive geografiska områden. Kontraktering av hotellkapacitet 
skedde utifrån två krafter. Antingen utifrån att de olika researrangörerna 
”beställde” kapacitet på specifika hotell som oftast redan fanns i produkt-
sortimentet, eller genom att produktionscheferna själva fann lämpliga pros-
pekt som de fördelade bland arrangörerna inom koncernen. 

 
Det var under våren 1998 följaktligen många aktörer i en rad olika 

funktioner som med olika intressen, kunskaper, meningar och handlingar var 
involverade i att utveckla ett produktsortiment inför sommaren 1999. Nästan 
dagligen deltog jag i något möte som handlade om den kommande 
produkten ur någon aspekt. Möten där ord, idéer, funderingar, beslut, 
resonemang, utbyttes i ett intersubjektivt meningsskapande. Trots att en 
huvudingrediens i dessa möten var ord som flödade mellan människor, 
bedrevs utvecklingsarbetet mycket fokuserat. Maskineriet var klart och 
tydligt programmerat för att effektivt ta fram ett produktsortiment inför nästa 
sommar och var och en visste vad som skulle göras. Förra sommar-
säsongens utbud och katalog fungerade som mall och detaljnivån i utveck-
lingsarbetet var många gånger på låg nivå, speciellt ju närmare tryckning 
man kom, då många frågor skulle besvaras, t ex: Skall Norge erbjuda Florida 
som de uttryckte önskemål om i förra veckan, eller har de ändrat sig igen? 
Har hotell Sea Gull på Rhodos havsutsikt från varje lägenhet, eller bara från 
några och i så fall från vilka? I slutskedet före katalogens tryckning gjordes 
mängder av avstämningar mellan katalogproduktionsmedarbetarna och 
produktavdelningens medarbetare i korridoren på ett icke-planerat och ad-
hoc-mässigt sätt. 
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Trots att många aktörer med skilda funktionella tillhörigheter, kuns-
kaper och beslutsmandat var inblandade i olika sammanhang under hela 
utvecklingsprocessen, var det anmärkningsvärt hur smidigt och fokuserat 
arbetet förflöt. Arbetet flöt fram som i snabbtågsfart på en osynlig räls. 
Medarbetarna var väl insatta i sina roller, och sina uppgifter och visst 
förekom missnöje och visst knorrades det här och där i olika frågor, men det 
var inget ogräs som graserade vilt och som skapade hinder att ta sig fram 
över rälsen. Missnöjesmeningar hölls i schack på något märkbart sätt utan att 
revolt uppstod och utvecklingsarbetet flöt på enligt väl inkörda tidtabeller 
och resrouter. Produktcheferna kämpade på som koordinerande 
nyckelfigurer under hela utvecklingsprocessen, trots att jag visste att de 
hellre hade velat ha större beslutsmandat över vilka produkter som 
utvecklades. Vad var det som fick allt att flyta på så tillsynes rutinmässigt, 
smidigt och effektivt? Den delade historien, de många delade erfaren-heterna 
och den låga personalrörligheten spelar troligtvis en viktig förklar-ande roll 
utifrån ett kulturorienterat, meningsskapande perspektiv. 

 

Vi-och-dom 

Tidigare i avsnittet belystes det sociala fenomenet att grupper av människor 
tenderar att definiera sig själva genom att avskärma sig mot andra grupper. 
På så sätt uppstår vi-och-dom-läger inom vardagliga, sociala sammanhang, 
men även mellan skilda sociala sammanhang och det framhölls att sådana 
krafter kan verka hämmande på vardagens dialog, samverkan, interaktion 
och lärande. Mina empirska fältstudier visar att vi-och-dom krafter är 
mycket starka i vardagens multidimensionella produktutvecklingsarbete, 
både på SOL och på Vingresor men de tog sig mer turbulenta och 
destruktiva uttryck på SOL än på Vingresor. Här följer en diskussion kring 
några vi-och-dom läger jag uppfattade på Vingresor: 

Produktutvecklare och nationella marknadsenheter 

En bidragande orsak till produktchefernas vardagliga missnöjesyttringar var 
att de kände sig bakbundna till händer och fötter. De menade att de varken 
hade budgetansvar eller någon egentlig beslutanderätt över de produkter de 
ändå bar ett produktansvar för. En av produktcheferna framhöll, som jag 
tidigare noterat, att produktchefsjobbet numer innebar att vara ”excelnissar” 
med uppgift att sammanställa ländernas produkt-önskemål, till skillnad från 
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tidigare då produktcheferna hade större eget beslutsmandat över 
produktutvecklingsarbetet. 

Produktcheferna såg det som självklart att den centrala produkt-
avdelningen borde besitta beslutsmandat och erforderlig analyskompetens 
för att självständigt besluta om produktutvecklingen, både sett till innehåll 
och volym för hela Vingresegruppen. Enligt produktchefernas synsätt borde 
länderna, dvs Sverige, Norge, Danmark och Polen, fungera som rena 
försäljningsorganisationer med uppgift att sälja det utbud som hade blivit 
specificerat och dikterat från den centrala produktavdelningen. För 
Vingresors VD, likväl som för de fyra nationella VDarna var det å andra 
sidan lika självklart att kunskapen om framtida produkter och volymer skulle 
finnas lokal, dvs. nära marknaderna i de olika länderna. Därför var dessa 
chefsaktörer av uppfattningen att beslutsmandaten för produkterna måste 
vara decentraliserade när det gällde både produktinnehåll och 
produktvolymer. Uppgiften för den centrala produktavdelningen var enligt 
deras synsätt att konsolidera de lokala önskemålen gentemot koncernens 
central inköps- och produktionsavdelning, samt att spåra gryende trender och 
möjligheter till nya produkter. Dessutom menade de att produkt-chefernas i 
stor utsträckning borde befinna sig på resmålen för att med framåtriktad 
blick få nya infallsvinklar och impulser till utveckling. 
Meningsskiljaktigheterna i dessa ansvarsfrågor var stora och det var en käl-
la till irritation: 

 
Karin: Menar du att produkter skall utvecklas från centralt håll, för att 
sedan distribueras till länderna för försäljning? 
Olivia: Nej, det anser jag absolut inte. Men där har produkt-avdelningens 
ledare och jag haft olika synpunkter. Jag menar att i vår bransch har de 
enskilda länderna mycket bättre koll på efterfrågan när det gäller 
volymer, resmål, och hotell än vad man kan ha på central nivå. På 
central nivå bör man istället koncentrera sig på att utveckla sådant som 
skall utnyttjas gemensamt av samtliga marknadsenheter, t ex koncept och 
gemensamma hotellprodukter. För visst måste vi vara skickliga på att 
utveckla koncept och hotell som passar för samtliga marknader, eftersom  
det är här vi kan nå  stordriftsfördelar, som det sedan gäller att optimera 
på ett väldigt bra sätt. Här skall vår centrala avdelning fokusera på 
utveckling av det gemensamma, menar jag. Men, att bestämma vilka 
produkter den lokala danska marknaden önskar, det fungerar inte 
eftersom vi inte deltar i deras vardagsliv. Vi tar inte del av deras 
mediabrus, vi ser inte vad deras konkurrenter gör eller vart trenderna bär 
hän. Denna kunskap frodas därmed bäst lokalt. Det vi måste göra är att 
skapa en struktur för produktutvecklingsarbetet i form av en organisation 
där både den centrala och den lokala dynamiken får utrymme och där vi 
har en beredskap till att leva med de inbyggda konflikterna mellan de två 
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krafterna. Det är en utmaning, för idag hävdar både de centrala som de 
lokala krafterna att de själva borde ha mer makt. Jag tror att det är 
viktigt att upprätthålla en balans i denna dynamik och hålla igen de 
krafter som strävar efter att utveckla en maktfylld central analys- och 
planeringsorganisation.  
(Ledningsgruppsmedlem) 

Produktchefer och den centrala ledningsgruppen 

Arbetet med att skapa ett produktsortiment inför nästkommande sommar-
säsong, sommaren 1999, hade pågått i någon månad och i slutet av mars var 
det dags för produktcheferna att presentera sina produktförslag på 
Vingresors ledningsgruppsmöte. Inför mötet påminde produktavdelningen 
chef om de förutsättningar som gällde inför sommaren 1999, utifrån lednin-
gens LTR (Long Term Review), nämligen: Frys volymerna, dra ned på nya 
resmål och fokusera på vidareutveckling av befintliga resmål och koncept. 
Produktcheferna presenterade sina förslag för ledningsgruppen, som gav 
klartecken eller en fällande dom för produktchefernas förslag. Flera 
produktchefer påpekade att ledningsgruppen lade sig i produkt-
utvecklingsarbetet på ett icke-rationellt sätt: 

 
”Någon i ledningsgruppen kan sätta käppar i hjulen för dina 
produktidéer, bara för att personen i fråga inte gillar dig som person.” 
(Produktchef) 
 

Produktutvecklingsfrågor var ett område som Vingresors ledning visade 
ett stort och engagerat intresse för, något de själva höll med om:  

 
Karin: Hos produktcheferna har jag hört att många av utvecklings-
idéerna kommer från er i den skandinaviska ledningsgruppen och att ni 
är inne och detaljstyr i deras upplägg 
Pia: Det är nog riktigt för speciellt på produktsidan är det ganska 
toppstyrt eftersom vi i ledningsgruppen har starka åsikter om vad som 
fungerar och vad som inte fungerarur våra olika nationella perspektiv.  

 
Av en av de koncerngemensamma produktionscheferna som bland 

annat hade till uppgift att kontraktera hotell för samtliga charterarrangörer i 
SLG hade följande föreställningar: 

 
Karin: Skiljer sig produktutvecklingsprocesserna mellan de olika 
charterarrangörerna i koncernen åt? 
Helen: Ja. På Vingresor är det stora dilemmat att produktcheferna inte 
får bestämma någonting. De är bundna till händer och fötter. Jag tror att 
ledningsgruppen har svårt att släppa ifrån sig beslutsrätten. De saknar 
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nog förmåga att lita på andra och därför vågar de inte släppa ifrån sig 
ansvar och befogenheter.  
Karin: Inträder beslutsvåndan bara vid stora åtaganden, eller även 
smååtaganden med 20 bäddar? 
Helen: Nej, det handlar om stora åtaganden, långa kontrakt och mycket 
pengar i förskott. I fallet Kreta skulle vi förskottera 30 miljoner kr innan 
vi ens hade satt nyckeln i dörren. 
Karin: Är man orolig för beloppet, hamnar räkningen hos Vingresor, 
eller är man orolig för risken? 
Helen: Man är orolig för risken för att hotellen inte skall fyllas, för om 
det går åt pipan hamnar halva räkningen hos dem och halva hos oss. I 
föreställningsvärlden på Vingresor är nämligen optimering av beställd 
kapacitet A och O. 
 

Produktutvecklare och de brittiska ägarna 

Föreställningarna var utbredda på Vingresor om att de engelska ägarna inte 
lade sig i Vingresors produktutveckling. Ändå kunde flera koncept noteras 
som var direkta resultat av engelsmännens strategier. Kryssningar var ett 
sådant exempel, där Airtours flera år före min fältstudie hade lagt en strategi 
om att expandera inom den snabbt växande kryssningsbranschen och kort 
före min studie köpte Carnival Cruises, ett av världens största 
kryssningsföretag, en stor del av Airtours. Efter detta började Airtours ge i 
uppdrag till sina charterbolag, varav Vingresor var ett, att fylla en viss kvot 
av koncernens kryssningskapacitet. Om kvoten inte fylldes, debiterades 
Vingresor trots allt för kapaciteten. Personalen på produktavdelningen var 
måttligt förtjusta i kryssningsprodukten. Glirningar och missnöjesyttringar 
hördes i korridoren om den ”engelskorienterade och Tom Jones inspirerade 
produkten”. I säljleden var rösterna däremot betydligt mer positiva till 
kryssningar och många säljare var av uppfattningen att kunder tyckte om 
kryssningsprodukten. 

Andra koncept som de brittiska ägarna försökte få Vingresorresor att 
sälja var ”All-inclusive” produkter och ”Time-share” lägenheter. Men här 
stötte britterna på motstånd från skandinavernas olika ledningsskikt som av 
olika anledningar inte ansåg att produkterna skulle erbjudas utan att anpassas 
för den skandinaviska marknaden. Airtours styrde även i stor utsträckning 
produkten när det gällde utformandet av frontlinjegränssnitten och dess 
resurser, system, processer och värdeskapande manifestationer mellan 
Vingresor och dess kunder. De upprättade t ex standards för hur många 
guider det fick finnas per resenär.  
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Även externa aktörer var involverade i produktutveckling 

Inom Vingresors väggar var människor sysselsatta med att utveckla pro-
dukter som kunder förhoppningsvis skulle komma att efterfråga. Men även 
aktörer utanför Vingresors väggar deltog i produktutvecklings-processen, 
genom att de deltog i vardagens meningsskapande kring Vingresor och dess 
produkter. Exempel på sådant meningsskapande är: Journalister som skriver 
om resor. Kollegan som berättar vitt och brett om sina erfarenheter från en 
just genomförd resa med Vingresor. Och potentiella kunder som med hjälp 
av media, tryckt reklammaterial och vardagens meningsskapande samtal 
bildar sig meningar och diskuterar meningar om Vingresor och deras 
produkter med kompisar, familj eller kollegor. Internt utvecklar Vingresors 
egen personal vissa produkter och produkt-dimensioner medan de externa 
produktutvecklarna som de jag ovan nämner utvecklar sina produkter och 
produktdimensioner. Versionerna kan skilja sig radikalt åt. 

Vingresors interna produktutvecklare må ha utvecklat helt geniala 
produkter inne i produktutvecklingsfabriken, men om journalister skriver 
ned produkten och om människor talar mindre positivt om Vingresor och 
dess produkter i vardagens samtal, då ökar risken för att dess produkter 
kommer att nedvärderas av många intressenter, inte minst de livsviktiga 
kunderna (Björkman, 1998). Det ”externa” meningsskapandet är en  stark 
kraft som påverkar vilka produkter som kommer att efterfrågas och vilka 
som inte kommer att uppfattas som värdeskapande och attraktiva. Här följer 
några exempel på externa aktörer som ur sådana infallsvinklar kan sägas 
deltaga i vardagens produktutvecklingsarbete, trots att de inte står på 
lönelistan. 

Journalister 

Björkman (1998) visar på att media, framförallt kulturjournalisternas texter 
spelar en viktig roll i meningsskapandet kring form- och designgivna 
möbler. Ju högre aura och värden som produceras i meningsskapande 
processer där trovärdiga journalister uttrycker sina meningar, desto högre 
värden kan möblerna ifråga betinga i människors sinnen, hjärnor och hjärtan. 
Och ju högre värde enligt människors värderingar och uppfatt-ningar, desto 
högre belopp brukar kunna skrivas på prislappen. Att bygga goda relationer 
med kulturjournalisterna är därmed en betydelsefull uppgift för företag som 
önskar arbeta med aura som en värdeskapande produkt-dimension, menar 
Björkman.  
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Flera kulturorienterade forskare betraktar turism som en kulturprodukt 
(Björkegren, 1992; Lash och Urry, 1994). Att resor och resande framstår 
som en kulturprodukt med stort allmänintresse tycks bli allt mer uppenbart. 
Därom vittnar inte minst att resor fått en egen vinjett eller till och med blivit 
egen bilaga i våra dagstidningar. Resetidskrifter har etablerats och  TV satsar 
stort på reseprogram. I media talar sig journalister varma för vissa 
reseprodukter medan andra skrivs ned och på så sätt bidrar journa-lister till 
att förstärka eller försvaga värdet av Vingresors produkter i människors 
hjärnor, hjärtan och sinnen. Ur detta perspektiv är journalister högst 
involverade i Vingresors produktutvecklingsprocess, trots att de inte är 
anställda på produktutvecklingsavdelning. När drevet går i media, t ex när 
ett resmål, resekoncept eller reseaspekt presenteras med positiva eller 
negativa omdömen påverkar det direkt efterfrågan, vilket jag tydligt märkte 
under min tid vid försäljningsdisken. På så sätt fungerar journalister och 
media som bränsle i vardagens meningsskapande och kunskapsspridande 
processer om Vingresor och dess produkter. 

Charterarrangörer lägger allt större vikt vid att distribuera meningar 
och budskap via media och metoderna blir allt mer sofistikerade: För någon 
säsong sedan introducerade Fritidsresor ett nytt resmål i Brasilien. Inför 
säljstart duggade det i media tätt med redaktionella artiklar och inslag som i 
positiva ordalag beskrev det brasilianska remålet Natal. Kanske inte så 
konstigt med tanke på att en grupp journalisterna i förväg hade blivit 
inviterade till att besöka och lära känna resmålet tillsammans med med-
arbetare från Fritidsresor (Dagens Nyheter, 2/5-99). Journalister signerar 
artiklarna och säkrar att de får utrymme i media, och hjälpsamt och välvilligt 
bistår reseföretagens informationsdirektörer dem på olika sätt för att deras 
texter skall bidraga till att de egna produkterna och företaget skall uppfattas 
positivt i kunders hjärnor, hjärtan och sinnen. Så visst är journalister i hög 
grad involverade i vardagens värdeskapande produkt-utvecklingsarbete. 

Men trots att charterbranschens aktörer med sofistikerade metoder 
satsar på att skapa goda relationer med massmedia är det inte alltid som 
media skriver om branschen i positiva ordalag. Under senare år har rubriker 
skapats om researrangörer som anordnar spritpartyn för ungdomar och att de 
på så sätt bidrar till att ungdomar utsätts för faror och frestelser (Svenska 
Dagbladet, 13/8-2000). Ett återkommande massmedialt tema i kvälls-
tidningar är att skildra hur människor drabbas vid flygförseningar. Dessa 
processer står i stor utsträckning utanför företagets kontroll men när de väl 
graserar försöker branschens aktörer på olika sätt stävja dem.  
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Kunder 

Människor är i vardagen ständigt indragna i meningsskapande processer som 
innehåller element av att lyssna, observera, tala, tolka, skapa och omskapa 
meningar. Sådana processer pågår alltid och överallt; över staketet, under 
luncher och middagar, på kafferasten, i bastun, på flygplatser, i flygplan och 
vid bardiskar. I sådana sammanhang utbyts och skapas meningar om ditt och 
datt, kanske även om Vingresor och dess produkter. Mer än två miljoner 
svenskar reser på charterresa varje år, så visst är det ett betydelsefullt stoff 
för vardagens meningsskapande processer. Dessutom är resor ett fenomen 
som berör och engagerar människors sinnen, hjärtan, och hjärnor. Resor är 
kantade med stora förväntningar och därför kan vi anta att förväntningar 
inför en stundande resa, men även erfarenheter och upplevelser under och 
efter resan kan bli till ett perfekt bränsle i vardagliga meningsskapande 
processer. I korridoren på Vingresor hörde jag aldrig att frågan: ”Undrar hur 
människor i vardagen pratar och tänker om oss egent-ligen?”diskuterades. 
Kan en förklaring till detta vara att Vingresors med-arbetare delade 
synnerligen homogena föreställningar och meningar om att människor 
gillade Vingresor och att Vingresor var bättre än konkur-renterna? Det var 
påtagligt att självsäkerheten var stor på Vingresor om det egna företagets 
förträfflighet i att erbjuda sina kunder bra produkter av hög kvalitet. 

Med hjälp av internet har kunder under senare år fått ett nytt starkt  
medium för att snabbare och bredare än någonsin sprida sina meningar om 
allt mellan himmel och jord, t ex om Vingresor och dess produkter. Ett 
exempel som visar hur starka kundernas meningsskapande röster kan bli är 
nätplatsen, www.vingresekund.com. Den är skapad av en Vingresenär som 
blev invalidiserad efter att ha varit med om en bussolycka med en Ving-
Alpinbuss. Resenären sökte dialog och kontakt med Vingresor efter olyckan 
men hon upplevde att ingen på företaget ville lyssna på henne eller tala med 
henne. I stället förpassades hon till företagets advokater för diskussion i 
ärendet. Slutligen upprättade hon en saklig och informativ nätplats där hon 
berättar om hela händelseförloppet för olyckan och om, som hon ser det; 
Vingresors lögner, självgodhet och bristande intresse för att samtala med 
henne. Faktainsamlingen hon gjort kring händelseförloppet framstår som 
grundlig och nätplatsen har rönt stor uppmärksamhet både i skriftlig press 
och i etermedia, men även hos många internetbesökare.  

I ovan nämnda exempel ser jag den invalidiserade resenären som en 
aktör som i hög grad är involverad i produktutveckling av Vingresors 
produkter. Men i detta exempel är det inte Vingresors ledning som tagit 
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initiativ till att involvera resenären. Snarare har Vingresor inte haft någon 
som helst kontroll över utformandet av ovan nämnda produktutvecklings-
bidrag och hade Vingresors ledning fått bestämma hade nog den värde-
skapande manifestationen ifråga aldrig kommit till. Ledningen valde att inte 
att ta bollen, trots att den drabbade resenären gav dem chansen till 
upprättelse. Varför valde Vingresors ledning att göra en kallsinnig, byrå-
kratisk och juridisk fråga av en fråga som lika gärna kan betraktas ur 
kundens perspektiv och som där framstår som ett högst tragiskt människo-
öde som Vingresor i hög grad var involverade i att framkalla? Varför 
besökte inte ledningen den drabbade resenären? Varför visade de inte en 
omtänksam och human sida av sitt företag med dess ledning och dess 
människor i förgrunden? Kunder är mänskliga varelser och i deras ögon 
värderas företag och dess produkter i stor utsträckning utifrån hur var-dagens 
interaktioner med företages personal upplevs, uppfattas och erfars med hjälp 
av mänskliga sinnen, hjärtan och hjärnor. Varför såg Vingresors ledning inte 
sina relationer och interaktioner ur ett mänskligt och huma-nistiskt 
perspektiv istället för ur ett byråkratisk och juridiskt perspektiv 
(Gummesson, 2002)? Insåg de inte kraften som numer ligger i konsumen-
ters händer att via internet, men även via andra mediakanaler, sprida sina 
erfarenheter och värderingar om utvalda företag eller företeelser på bred 
front (Wikström m fl, 1998)?  

Jag ser ovan redovisade händelseförlopp som ett uttryck för att kunder 
tar för givet att de skall bli respektfullt och humant behandlade av sina 
leverantörer. Kunderna har betalat för ett visst erbjudande som de förväntar 
sig att kunna nyttja på ett tillfredsställande sätt. Upplever sig en kund som 
förlorare i utbytet med en leverantör, då tycks det uppenbart att de fått allt 
mer råg i ryggen och allt fler vapen i sin arsenal för att sprida sina dåliga 
erfarenheter vidare. Inte minst i syfte att hindra leverantören från att fortsätta 
att vålla andra kunder brister och skador av samma slag. Har företag med 
beaktande av dessa tydliga tecken verkligen råd och hjärta att inte behandlla 
sina kunder med högsta, genuina, mänskliga respekt i vardagens 
interaktioner?  
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Ledningen som meningsfabrikanter  
 
I ledningsgruppen på Vingresor skapades och formulerades ”officiella” 
meningar, dvs samstämda och enhetliga versioner och tolkningar av skeen-
den, situationer, strategier och visioner i syfte att staka ut vägen framåt på ett 
tydligt sätt för övriga anställda. Vid säljmöten, veckomöten på skilda 
hierarkiska nivåer och inom skilda funktioner, likväl som i interntidningar, 
upprepades sedan dessa meningar kontinuerligt och samstämt av företagets 
chefer.  

De ”officiella” meningarna som samstämt distribuerades kunde t ex ta 
sig följande uttryck i interntidningen Ving Magazine: ”Vi har noterat ökad 
konkurrens på grund av…..” ”Det går trögt med försäljningen nu och därför 
sätter vi in tre åtgärder, nämligen….” ”Vi ser tydliga tecken på 
distributionssidan att resebyråerna har börjat implementera en strategi som 
innebär att de etablera sig med många små butiker där människor shoppar, t 
ex i köpcentran. Förklaringen till att de gör det ser vi som att……..Därför 
har vi nu lagt en strategi där vi säger att vi snabbt skall etablera fler butiker. 
Vi har också tagit fram ett modellbutikskoncept för att vi skall kunna starta 
upp snabbt när vi hittar bra lägen.” ”När det gäller Internet är läget 
följande… ” ”Det går bra för Vingresor och vi står starkare än någonsin trots 
en allt hårdnande konkurrens. Konkurrens kan skärra men vi i ledningen ser 
konkurrens som en positiv kraft eftersom den får oss att vässa tänderna, 
något vi kan.”  

Dessa mening som fabricerades och distribuerades må te sig som 
förenklingar av den osäkra och ovissa värld vi lever i men de fungerade väl 
som bränsle i vardagens meningsskapande processer och de bidrog till ett 
starkt självförtroende och stort engagemang för arbetet i vardagen. 
Vingresors ledningsgrupp framstod som skickliga meningsfabrikatörer 
utifrån tidigare refererade teorier om meningsskapande. På ett skickligt sätt 
distribuerade de enhetliga, trovärdiga, enkla och tydliga meningar som 
personalen i stor utsträckning accepterade som rimliga, attraktiva och 
därmed som ”riktiga” och som de därför valde att handla i enlighet med. Är 
det här som en av Vingresors styrkor kan tänkas ligga, dvs i att ledningen 
var skickliga på att hantera meningsskapande i vardagen? Produkt-
avdelningens chef var också skicklig på att leda vardagens meningsskapane 
processer. Hon skapade klarhet och tydlighet. Hon fick medarbetarna att 
finna egna och relevanta värden i de syften och mål hon förmedlade och hon 
var bra på att föra diskussion och dialog. Därmed fick hon medarbetarna att 
känna sig villiga att delta i arbetet med entusiasm och engagemang. Hon 
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fanns vid deras sida som ett respekterat kunskaps-stöd som en stöttepelare 
som bidrog till att finna ledtrådar, lyssna, stämma av och uppdatera de 
kollektiva meningarna under vägs. Precis så som Weick beskriver att en 
lyckad meningsskapande process ter sig. 

Därmed inte sagt att ledningen alltid hanterade processerna väl, för i 
vissa fall noterade jag att företagets ledning och stabspersonal försökte 
”trycka ut” egenfabricerade meningar till underlydande medarbetare som de 
rakt upp och ned förmodades ta till sig och följa. Men jag uppfattade flera 
situationer där medarbetarna inte rakt upp och ned accepterade 
ledningsfabricerade meningar, åtminstone inte i själ, hjärna och hjärta. Ett 
exempel var chefernas positiva budskap om det nya telefonisystemet, 
telesluss som snart skulle introduceras. Säljarna svarade med att försöka 
göra sina meningar hörda om troliga negativa konsekvenser av införandet, 
såsom risken med en ökad anonymisering och en försämrad servicenivå 
gentemot kunder samt risken för en försämring av deras egna arbetsvillkor. 
Ledarna hörde nog deras inlägg och deras meningar men de bortförklarade 
de divergerande meningarna med att personalen har svårt att hantera 
förändringar.  

Ledarna på Vingresor hade som sagt flera kanaler till hjälp för att föra 
ut och sprida sina budskap och ”officiella” meningar till personalen, såsom 
möten och interntidningar. Men det fanns dåligt med forum för vardaglig 
dialog över gränser vilket Senge (1995) för fram som en väsentlig förut-
sättning för att nå samförstånd, ”rättning i leden” och engagemang. Efter-
som det inte fanns något direkt fokus för dialog och diskussion på 
demokratiska och ömsesidiga villkor över gränser kunde glappet mellan 
säljares och ledares olika meningar och intressen te sig stora i vissa 
sammanhang. Och missnöje tenderade att frodas inom vissa grupper, ofta på 
lägre hierarkisk nivå i sådana situationer där medarbetare hade svårt att se 
rimligheten i ledningens meningar. Men sådana missnöjen tog sig ändå 
mycket stävjade uttryck på Vingresor, jämfört med på SOL. En annan brist 
som avsaknaden av gränsöverskridande dialogforum resulterade i var att 
kunder och frontlinjemedarbetares viktiga kunskap inte togs tillvara på i 
vardagens produktutvecklingsarbete. 
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Kunskap, meningar och meningsskapande på SOL 
Produktutvecklarnas formella kunskapsprofiler 

På SOL var ingen anställd som produktutvecklare men ändå arbetade många 
med produktutveckling. När det gällde vardagens faktiska utveckling av 
Portalen, dvs. Passagen och Evreka, var många människor med skilda 
expertkunskaper, kompetenser, intressen och meningar involverade:  

 
Utvecklingstekniker: Dessa utvecklare tycktes alla ha den gemensamma 
glöden att de brann för att få arbeta med att lösa internetrelaterade och 
tekniska problem. Företagets teknikutvecklare satt i ett stort, luftigt, dunkelt 
och mäkta tyst ”utvecklingsrum” Jag fick lära mig att kunskaps-kärnan i 
teknikutveckling för internet är programmering och utmaningen för många 
teknikutvecklare var att ”knäcka nötter” i vardagens utvecklings-arbete. En 
teknikutvecklare framhöll t ex att det var ”trist att skriva i HTML och att 
knacka kod” (programmera), medan det var utmanande att lösa 
systemeringsproblem och ta fram systemlösningar. Företagets utveck-
lingstekniker hade antingen ingenjörsutbildning eller så hade de gått den 
långväga ”hackervägen” och varit med sedan Passagen såg världens ljus 
några år före mitt fältarbete. 
 
Projektledare: Flera av projektledarna var unga, kommersiellt orienterade 
utan varken längre praktisk projektledarerfarenhet eller någon längre 
erfarenhet från att ha arbetet med produkterna ifråga. Projektledargruppen 
bestod av två unga företagsekonomer som genomgick trainee-utbildningar 
på Schibsted respektive Telia. Den tredje var en ”gammal” försäkrings-
säljare, i fyrtioårsåldern som hade blivit rekryterad på grund av sin 
kommersiella erfarenhet. Vid slutet av min fältstudietid lämnade traineerna 
SOL och in kom då två nya förmågor i trettioårsåldern, en med projekt-
ledarutbildning och den andra med arkitektutbildning i bagaget. Vid tiden 
för min fältstudie var meningarna splittrade kring vilket ansvar och vilka 
beslutsmandat projektledarna egentligen skulle ha för produkterna och för 
utveckling av produkterna. När det gällde projektledarna, men även led-
ningsgruppen, upplevde jag inte att det var en förkärlek för internet eller för 
SOLs produkter som fört dem till sina positioner. Det verkade snarare vara 
tillfälligheter, kontakter och jobberbjudandet, och attraktionen i att verka i en 
dynamisk framtidsbransch som lockat dem dit. 
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Redaktörer: Flera av dessa var journalistiskt skolade, medan andra hade lärt 
sig hantverket på praktisk väg genom att de hade arbetat på Telia med 
Passagen sedan dess tidiga dagar. De tycktes ha det gemensamma att de 
brann för att skriva och för att skriva för just Passagen, som deras hjärtan 
klappade snabbt för. De såg Passagen som en mediaprodukt som skulle 
kännetecknas av hög trovärdighet och högt attraktionsvärde för besökarna.  
 
Funktions- och designpersonal: Flera var mediautbildade på gymnasial, eller 
eftergymnasial nivå. Det tycktes brinna för att arbeta med internet-produkter 
och då i synnerhet Passagen. De fokuserade på frågor rörande ”feel and 
touch”, färg, form och funktionalitet ur ett besökarperspektiv. Deras glöd för 
att Passagen skulle framstå som en attraktiv mediaprodukt visuellt och 
funktionellt sett var stor. Denna grupp, jämte redaktörerna, var de grupper 
som uttryckte starkast drivkraft till att vilja värna om besökarnas bästa – ur 
egna perspektiv. 
 
Partnersäljare och ”vanliga” säljare: Vid fältarbetet var partnersäljare en 
ny funktion på SOL, vars uppgift var att sälja in avtal till partnerföretag, som 
under en avtalad tidsperiod skulle distribuera sitt eget innehåll på Passagen. 
Ett sådant avtal resulterade i gemensamma utvecklingsinsatser mellan 
partnern och SOLs egen personalstyrka. Partnersäljaren, en ung 
civilekonom, sade sig värna om goda, långsiktiga relationer med kunder. 
Han kände sig jagad av sin chef, som bar på föreställningar om att jobbet 
som partnersäljare handlade om att få bra avtal i hamn och när detta var gjort 
skulle säljaren fokusera på att finna fler partners. Övriga säljare sysslade 
med en standardiserad och klassisk form av transaktionsinriktad 
mediaförsäljning som gick ut på att sälja så mycket annonsplatser som 
möjligt och telefonen var det viktigaste arbetsredskapet för dessa ”vanliga” 
säljarna. 
 
Ledningsgruppen: Ledningsgruppen, eller delar av ledningsgruppen, var den 
grupp som hade utarbetat liggande affärsmodell och som därmed hade de 
stakat ut riktningen för produktutvecklingsarbetet. Medelåldern för 
ledningsgruppens medlemmar var runt trettiofem, både män och kvinnor var 
representerade och de flesta var civilekonomer. Ledningsgruppen var 
organiserad enligt traditionella, funktionsinriktade organiseringsmetod där 
varje ledningsgruppsmedlem hade ansvar för ett funktionellt kunskaps-
område. Teknik, information, marknad- och försäljning, ekonomi, personal, 
och portalen, dvs produktutveckling och produktion av Passagen och 



 

 208 

Evreka, var etablerade som funktionella avdelningar. VD hade ett 
övergripande ansvar men var i vardagens arbete primärt inriktad på att 
utveckla företaget genom att köpa och sälja företag. Hans intresse för vad 
som hände i vardagens praktiska arbetsutövande ”på golvet” hade han 
delegerat till övriga medlemmar i ledningsgruppen. Chefen för Portalen lät 
mig veta att produktutvecklingsrelaterade frågor i stort sett aldrig kom upp 
på agendan när ledningsgruppen träffades och hon såg att ansvaret för att 
utveckla produkter låg på hennes avdelning. 

Sammantaget var det en brokig samling individer med skilda kunska-
per, kompetenser, meningar, och bakgrunder som på olika sätt var 
involverade i SOLs produktutvecklingsarbete i vardagen. Men Produkt-
utvecklaren i bestämd form singularis och med stort P fanns inte på SOL. 
Däremot fanns det olika experter som med hjälp av sina expertkunskaper 
bidrog med vissa dimensioner i arbetet med att utveckla helheten, dvs den 
helhetsprodukt som byggdes med hjälp av Passagen och Evreka.  

 

Andra kunskaper och kompetenser som ansågs vara viktiga 

Vikten av fingertoppskänsla, ”att ha koll”, och vikten av att brinna för 
produkten nämndes som väsentliga kompetenser. Analytisk förmåga, eller 
kunskap om system, strukturer, processer och akademiska 
produktutvecklingskunskaper var det ingen som efterlyste. Här följer några 
interna föreställningar kring vilka kunskaper och kompetenser som var 
önskvärda bland de som arbetade med att utveckla produkter på SOL: 

 
Karin: I produktutvecklingsteori är produktutvecklaren en ingenjör som 
konstruerar och utvecklar en fysisk maskin. Vilka kompetenser och 
kunskaper behöver era utvecklare? 
Tove: I vår miljö av idag är många produktnyheter sprungna ur teknik 
och därför behövs yngre ingenjörer som kommer med smarta lösningar, 
tankar, idéer direkt från de tekniska högskolorna. Men det behövs också 
andra typer av utvecklingskompetenser, inte minst projektmänniskor som 
gillar att driva ett projekt från idé till färdig produkt. Dessa personer 
måste brinna för produkten för att göra ett bra utvecklings-jobb. Sedan 
behövs någon slags kunskap jag inte kan ta på, men det är nog så att när 
man väl fått en känsla för det man utvecklar, t ex internet, då kan man 
efter hand börja tänka ett steg längre samtidigt som man har fått en slags 
övergripande perspektiv till det hela.  
Jag har också lärt mig att det vi tror oss veta idag, det gäller nog inte om 
tre månader. Därför gäller det att våra utvecklare kan och vill hänga med 
i svängarna beträffande vad som sker utanför företaget. Någon slags 
svampförmåga, dvs. en förmåga att suga in information, kunskap och 
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impulser från många olika håll behövs. Ibland kan jag själv känna 
infostress för hela tiden är tentaklerna vända mot internet: Jag läser på 
nätet, jag hör av kompisar, jag lyssnar på seminarium mm. Sökknappen 
är ständigt påslagen…  
(Affärsutvecklare) 
 
”Hos oss handlar produktutvecklingskompetens mer om att ha vissa 
personliga egenskaper och färdigheter än om att ha teoretisk produkt-
utvecklingskunskap, eftersom produktutveckling hos oss inte är ett 
enmansarbete eller en persons verk. Vi håller på att rekrytera projekt-
ledare just nu men egentligen är det inte de som utvecklar produkter, för 
deras uppgift är snarare att driva något mot utveckling vilket betyder att 
idéerna inte behöver komma från dem själva. Däremot måste de kunna 
samla ihop idéerna och se till att det blir något av dem. Kompetenser som 
krävs är egentligen: Att känna ansvar, att se till så att saker verkligen blir 
av, en förmåga att se vad som är realistiskt att genomföra, att få andra 
till att vilja delta, och så skall det hela vara kryddat med lite kommersiell 
läggning. Helst bör våra projektledare vara högskoleutbildade för vi har 
så många redaktörer och web-människor som inte är ekonomiskt skolade 
så att ta in ekonomiskt skolade projektledare är nästan enda chansen att 
få in det tänkandet.” 
(Ledningsgruppsmedlem) 
 
K: På Vingresor var föreställningarna utbredda om att det är viktigt att 
de som arbetar med produktutveckling har gått den långa vägen och att 
man har interna erfarenheter från att ha arbetat utomlands i frontlinjen 
Catrin: Jag kom in på det här jobbet med motivation att jag inte har 
någon tidigare arbetserfarenhet från internetvärlden. Visst har jag en 
hyfsad kunskap eftersom jag är intresserad av internet, men som arkitekt 
och innovatör har jag en helt annan yrkesbakgrund. Min bakgrund tror 
jag är till fördel i min roll som projektledare med produktutvecklings-
ansvar här på SOL för det som behövs i ett utvecklingssammanhang är att 
det skapas forum där människor med olika bakgrund; utbildade och icke-
utbildade, lång branscherfarenhet och ingen branscherfarenhet, kvinnor 
och män, svenskar och människor med annat ursprung kan mötas, 
samtala och samverka. Vi skall ju tillfredsställa 1,5 miljoner användare 
och gärna mer och hur skulle vi kunna lyckas med det om varje 
utvecklare är stöpta i samma form? Visst är det nog bra om man har lite 
branschkunskap i en produktutvecklande roll för annars kan det vara 
svårt att förstå information och tolka signaler. Däremot ser jag inte 
branschkunskap som det primära. Det viktigaste är istället att se varje 
individs förmåga och kompetens, att ha god kommunikationsförmåga, att 
få alla att fungera ihop samt att inte vara blockerad i ett spår utan att 
hela tiden vara öppen. 
 (Nytillträdd projektledare) 
 
”I det här företaget tror jag att alla, oberoende av vad man utvecklar, 
behöver akademisk kompetens inom sitt expertområde. Inte minst de 
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tekniska och redaktionella kunskaperna måste vara vässade för annars 
kommer kunderna inte att våga släppa sitt redaktionella innehåll till oss. 
Men, även våra designers behöver en god utbildning.  
Dessutom ser jag det som synnerligen väsentligt att de som arbetar med 
produktutveckling klarar av att medverka i och att bidra till tvär-
funktionella möten. Om du tar teknikutvecklarna som ett exempel: De har 
många gånger enorma idéer om hur en tjänst skulle kunna se ut rent 
tekniskt. Sådan teknisk kunskap är oerhört viktig, men oftast har 
teknikerna inte så stor kunskap om marknad och om ekonomi och därför 
krävs möten över gränser. Men möten över gränser kräve rstor social 
kompetens, vilket är något som dagens tekniker sällan har. Därför skulle 
vi alla behöva sätta oss mer med varandra för att förstå mer om 
varandras jobb, kunskaper, uppgifter och situationer.” 
(HR-ledare) 
 

Tyst kunskap 

Vid tiden för min fältstudie hade flera personer som arbetade operativt med 
produktutveckling efter något eller några års praktiskt arbete med internet 
hunnit utveckla en stor portion tyst kunskap. Det teoretiker kallar för tyst 
kunskap upplever jag ha likhet med det man på SOL sade vara viktigt i 
produktutvecklingssammanhang, nämligen att ha fingertoppskänsla för vad 
som var rätt och fel, bra och dåligt, möjligt och icke möjligt etc. Man lärde 
sig ständigt och man skapade på så sätt ständigt ny tyst kunskap i vardagen 
genom att pröva och utvärdera på egen hand framför datorskärmen, men 
även tillsammans med andra i intersubjektiva meningsskapandeprocesser 
och kunskapsprocesser. På så sätt etablerades meningar och kunskaper om 
vad som ansågs vara rätt och fel, bra och dåligt, möjligt och icke-möjligt.  

 

Vardagens samtal, möten och mötesformer 

Kunskapsskapande och meningsskapande processer med fokus på produkt-
utveckling av Passagen och Evreka var intersubjektiva, men även indivi-
drelaterade processser som ständigt pågick i vardagen. I dessa processer 
bidrog många individer med hjälp av sina expertkunskaper och meningar 
med strån till stacken.  

Ett viktigt forum för möten och utbyte av kunskap och meningar var de 
informella samtal som fördes vid de olika arbetsmodulerna. Det möttes, 
samtalades och resonerades mycket om produktutvecklingsarbete, men även 
om annat världsligt, vid dem. Här lanserades, förhandlades och förkastades 
eller accepterades meningar och kunskap och här delades världen in i vi-
och-dom läger. De som involverades i dessa intersubjektiva processer när 
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det handlade om utveckling av Passagen och Evreka var primärt teamets 
egen personalstyrka som bestod av drygt tjugo personer Vid varje 
arbetsmodul satt fyra personer. Man blandade sällan medarbetare med skilda 
professioner och expertkunskaper utan istället samlades oftast medarbetare 
från samma skrå vid en modul. Design- och funktionsexperter samlades, 
likaså gjorde redaktörer, communityutvecklare och projektledare. Trots att 
inga väggar fanns i den stora, rymliga och ljusa ”salen” syntes det i många 
situationer ändå ha funnits (osynliga) robusta avgränsningar mellan vissa 
moduler. På så sätt avskildes t ex säljarnas moduler från portalens moduler, 
trots att inga fysiska väggar var uppsatta. Tekniker hade buntats ihop i en 
egen sal, som däremot var avskärmad med fysiska väggar.  

Men även inom Portalenteamet var uppdelningen i olika grupptill-
hörigheter tydliga. Funktionsteamet och redaktionsteamet, som tills kort före 
min fältstudie tillsammans utgjorde team Passagen, var ett väl 
sammansvetsat team. Dess medarbetare höll egna veckomöten, åt lunch 
tillsammans, kände varandra väl, var väl förtrogna med varandras kun-
skaper och meningar, de respekterade varandra och deras arbetsrelaterade 
meningar var tämligen likriktade Community var ett annat samman-svetsat 
team som hade arbetat länge ihop och som i stor utsträckning tycktes dela en 
stor förståelse, respekt och acceptans för varandra och varandras 
arbetsrelaterade kunskaper och meningar. Även community-teamet hade 
egna veckomöten. Likaså hade Evrekateamet som bytte medlemmar vid flera 
tillfällen under min fältstudietid. Evrekas teamledaren strävande efter att 
svetsa samman sitt team till en egen liten ”affär”.  

Projektledarna i projektledarteamet började och slutade om vartannat 
och jag uppfattade dem inte som ett sammansvetsat team i likhet med 
Passagen, Community eller Evreka teamen. De möttes inte i egna ”interna” 
veckomöten” men de deltog på portalteamets veckomöten. Under Portalens 
veckomöten förhåll sig vid flera tillfällen en stor del av Portalteamets 
mötesdeltagar avogt och avvaktande inställda till det mesta av det som 
chefen talade om. Passiviteten och motståndet talade ett tyst men tydligt 
språk och min tolkning är att glappet mellan flera av portalteamets 
medarbetare och företagets ledningsskikt, där portalchefen ingick, var stort 
när det gällde kunskaps- och meningsramverk, intressen, värderingar och 
drivkrafter. 

Jag tillbringade en stor del av min tid på SOL med de olika teamen 
inom portalteamet och kunde notera att vid respektive gruppmodul pågick 
ständigt vardagen ett kunskapsskapande och ett meningsskapande om ditt 
och datt i god anda där kunskaper, meningar, tankar och idéer ständigt 
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lanserades, diskuterades, förkastades eller accepterades kring pågående 
produktutvecklingsinsatser. De kunskapsskapande och meningsskapande 
processer hölls vid liv i vardagen men det var tydligt att de primärt flödade 
inom respektive ”expertgrupp”, konstituerade av medarbetade med högst 
likartade formella kunskaper, meningar och fingertoppskänslor, men även 
högst likartade värderingar, föreställningar, attityder och normer i SOL- och 
arbetsrelaterade frågor. Många gånger delade dessa medarbetare inte 
ledningens officiella meningar utan delade istället avvikande meningar och 
föreställningar, inte minst om vad som borde produktutvecklas. De försökte 
förmedla sina avvikande meningar uppåt i hierarkin till ledare, som inte 
lyssnade. Berodde de på att de inte hade tid att lyssna, att de inte ville lyssna, 
att de inte var vana att lyssna eller att de inte vågade lyssna? Frustration och 
missmod frodades i utvecklarleden, vilket resulterade i bristande 
engagemang, dålig motivation och uppsägningar.  

Formaliserade kunskapsprocesser, meningsskapande processer och 
mötesforum som fokuserade på värdeskapande produktutveckling ur ett 
helhetsorienterat kundperspektiv och som involverade människor från 
portalteamet men även från övriga expertfunktioner, såsom teknik, 
försäljning, information, marknad, eller ekonomi var inte etablerade eller 
definierade. Visst förekom samverkan, ofta i projektform, mellan portalens 
medarbetare och teknik, mellan portalmedarbetare och försäljning, samt i 
viss mån mellan portalmedarbetare och information, men mötena skedde inte 
på regelmässig basis utan på ad-hoc basis om behovet ”råkade” definieras av 
någon medarbetare. Flera av expertmedarbetare ansåg att de drogs in alltför 
sent i utvecklingsprocessen eller att de inte involverades överhuvudtaget 
trots att deras expertkunskaper borde behövas. 

 

Involverades kunder? 

Ögon och öron tycktes ständigt vara öppna mot omvärlden hos medar-
betarna på SOL inte minst hos de som hade arbetade med att utveckla 
företagets produkter: Vad gör konkurrenter? Vad står i fackpress? Vad är på 
gång?, var frågor som stod i blickfånget. Men hur öppna var medar-betarnas 
öron och ögon mot olika kundgrupper? 

Överlag hade SOLs kunder och besökare inte särskilt starka röster i 
vardagen kunskaps- och meningsskapande processer kring produkt-
utveckling som pågick ”inne” i SOLfabriken. Säljarna som förde dialog med 
kunder, eller potentiella kunder i vardagen förde t ex inte systematiskt vidare 
information om kunskaper och meningar från sina kunder till de som 
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operativt utvecklade Passagen. Säljarna hade inte heller tränats i att ha 
produktutveckling för ögonen i sina möten med kunder. Deras uppgift var 
helt enkelt att varje dag samla en så stor hög med köpavslut som möjligt. Att 
ta sig tid till att ta del av kunders kunskaper, värderingar, behov, önskemål 
och erfarenheter när det gäller produkter var inte handlingar som 
premierades för säljarna och därmed var det inget arbete de involverade sig 
i, vilket betydde att kunders röster sällan nådde fram till de som utvecklade 
produkterna.  

När det gäller partnerkunder dvs de kunder som skrivit avtal med SOL 
om att distribuera eget redaktionellt innehåll på Passagen då hade SOL blivit 
tvungna att öppna upp sina utvecklingsprocesser och involvera sina externa 
parters i utvecklingsarbetet. Avtalet ställde nämligen med automatik krav på 
samarbete, samordning och integration mellan de båda parternas kunskap, 
meningar, intressen, bidrag och handlingar. Olika partners kom med jämna 
mellanrum till SOLs kontor där de tillsammans med några av SOLs 
utvecklingskrafter gemensamt diskuterade, planlade och verkställde 
utvecklingsarbetet. Partnerkunder var därmed mer integrerade i 
utvecklingsarbetet än vad ”vanliga” kunder och besökare var. 
Partnerskapsföreteelsen var ny vid tiden för min närvaro på SOL och kanske 
var det en förklaring till att utvecklingssamarbetet med partners inte 
fungerade friktionsfritt. Medan den tidspressade partnersäljaren försökte få 
redaktörer och utvecklare att förvalta kundrelationen efter det att avtalet var 
påskrivet, hävdade utvecklarnas och redaktörernas chef att det inte var deras 
uppgift då de skulle använda sin tid till att utveckla Passagen. Dessutom 
stretade produktintressena åt olika håll, där säljare och partners tyckte att det 
mesta var möjligt att erbjuda, medan portalenteamets medarbetare värnade 
om Passagen som en trovärdig mediaprodukt. Det gjorde att portalenteamets 
medarbetare kunde refusera förslag från partners och säljare därför att de 
upplevdes som alltför företagsvinklat och alltför kommersiellt. Ur dessa 
aspekter stretade meningsskapandet åt flera håll vilket tog mycket kraft och 
energi i anspråk, samtidigt som det frammanade frustration och bristande 
vilja, engagemang och motivation.   

 

Vi-och-dom 

Underställda och ledare 

Vid tiden för min fältstudie pågick en meningsskapande process där 
missnöjda utvecklare skapade och spred meningar om sitt bristande 
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förtroende för företagets ledning och för innehållet i vardagens arbete som 
inte sågs som tillräckligt utmanande vid tiden för mitt fältarbete Gapen 
framstod i många frågor som stora mellan de som befann sig högt uppe i den 
lilla hierarkin och de som befann sig länge ned och att man lyckades 
samordna någon organisering överhuvudtaget tedde sig på många sätt 
förunderligt med dessa vitt divergerande kunskaper, meningar, intressen och 
föreställningar i åtanke. Men organisering och utveckling pågick i vardagen 
och det går inte annat än att säga att det var en organiserings-bedrift att 
utveckla och driva en av landets största Portaler, där Passagen dessutom blev 
vald till ”Årets sajt” under 1999 av facktidskriften Internet-World. Detta 
trots att flera utvecklare syntes vara onödigt missnöjda, frustrerade och 
dåligt motiverade för sina uppgifter och trots att vardagens meningsskapande 
processer syntes vara onödigt spretiga och icke-synkroniserade. Senge 
(1995) lyfter fram att det behövs rättning mellan medarbetare för att krafter 
och insatser skall kunna enas i riktning mot den gemensamma visionen. 
Någon sådan rättning syntes inte mycket av på SOL. Undrar hur arbetet hade 
fortskridit om man hade försökt, och förmått ”nå rättning i gruppen”? 

Ville då inte SOLs unga utvecklarkrafter bli ledda? Flera av SOLs unga 
utvecklare lät mig veta att de inte alls hade något emot att bli ledda, men de 
ville ha ledare som lyssnade på dem, som hade förtroende för dem och som 
respekterade deras kunskaper. Flera av den refererade till Steve Jobs på 
APPLE som en idealisk ledare: Tuff men tydlig och med ett brinnande 
engagemang för företagets vision och produkter. De menade att problemet 
på SOL var att ledarna inte brann för produkterna, Passagen och Evreka, 
utan istället brann de för att göra affärsmässiga och traditionella karriärer, 
vilket betydde att de satsade sitt engagemang på att framgångsrikt driva de 
projekt som koncernens ledning och ägare gav dem i uppdrag att driva.  

SOLs chefer var i vardagen oftast engagerade i helt andra projekt än att 
deltaga i vardagens meningskapande processer och vardagens ”småprat” 
med sin personal, något som lyfts fram som en brist av Ekman (1999). Senge 
(1995) ser brist på kompetens och tid som en förklaring till att livsnerverna 
dialog och diskussion inte alltid fungerar som de skall i vardagen och jag 
uppfattar det inte som att ledare och underställda förde särskilt mycket 
dialog och diskussioner med varandra i vardagen. Ett illustrerande exempel 
är en utvecklares berättelse om vad som vad som fick henne att säga upp sig 
från SOL: 

 
Min chef kände till att jag hade oerhört mycket att göra. I samma veva 
skickade hon ett tio sidor långt power point dokument på engelska och i 
e-mailet stod det: ”Hej, jag har träffat xxx och vi har diskuterat följande 



 

 215 

ärende… Kan du läsa igenom bifogat dokument och återkomma med feed-
back.” Två gånger fick jag sådana brev från min chef. Det var otroligt 
stressframkallande och jag blev ställd. Jag kände att hon hade kunnat 
prata med mig direkt och att hon hade kunnat fråga om jag hade tid och 
intresse av att vara med och jobba med ärendet i fråga. Det var två små 
droppar som fick allt att rinna över och som fick mig att säga upp mig 
trots att jag egentligen hade velat vara kvar på företaget. 
(Portalenteam medarbetare) 
 

 Varför talade de inte mer med varandra? Kunde bristen på samtal i 
vardagen jämte företeelser som opersonliga och uppmanande e-mails 
förklaras med att det rådde ständig tidsbrist – vilket det jämt tycktes göra, på 
SOL? Eller kunde e-mail händelsen helt enkelt förklaras med att chefen inte 
insåg hur hennes agerande uppfattades av medarbetaren? Vid ett senare 
tillfälle frågade jag chefen ifråga om varför hon hade skickat e-breven, i 
stället för att samtala med kollegan om ärendet ifråga. Chefen mindes knappt 
händelserna men gissade att det berodde på att hon suttit ensam på kontoret 
sent någon kväll och eftersom hon visste att hon skulle vara bortrest i några 
dagar skickade hon troligtvis frågorna per mail. 

Vardagliga, meningsskapande processer är ömsesidiga och mellan-
mänskliga, även över hierarkiska nivåer. Men det framstod klart att 
integrering och samordning av meningar, kunskaper, intressen och önskemål 
mellan hierarkiska skikt, men även mellan skilda funktionella grupper inte 
flödade särskilt väl på SOL. Något som resulterade i allt mer frustrerande, 
uppgivna och besvikna medarbetare. Med en etnologisk blick uppfattade jag 
det som förundrande hur ledningen valde bort att lyssna på och att respektera 
de meningar som förmedlades via rösterna ”nerifrån”. För rösterna hördes 
och meningarna nådde spridning och gehör, men framförallt inom den egna 
vi-gruppen. Lika förundrad stod jag inför det faktum att ledningen inte tog 
sig tid till dialog och diskussion i syfte att skapa rättning mellan grupperna - 
för att med hjälp av rättning och gemensamma strävanden förmå skapa höga 
värden utifrån gemensamt accepterade ledstjärnor. Avståndet mellan grupper 
i skilda hierarkiska nivå-er framstod på många sätt vara stort: 

”Visst borde förståelse för varandras situationer öka, och visst behöver vi 
en närmare dialog mellan de olika teamen, men dessa problem är inte 
oövervinneliga. Det allvarliga är att det är uppåt i organisationen vi har 
de stora problemen.” 
(Teknikutvecklare) 
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”Vi känner ingen patos för ledningens power-point presentationer och 
idéer. Det de sysslar med är managementritualer som de utgör bara för 
att det förväntas av dem, inte för att de brinner för produkten.” 
(Medlem i Portalenteamet) 
 
Nina: Våra chefer måste lära sig vad vi som arbetar med produkten i 
vardagen vill göra, hur vi gör det bäst och i vilken miljö vi gör det bäst. 
Jag har sagt till cheferna att de kan strunta i bonusprogram och sådant 
som de tror att vi vill ha för att trivas och jag har låtit dem veta att det 
viktigaste för oss är att få vara stolta över vår produkt, Passagen. 
Karin: Är det viktigare än att tjäna pengar? 
Nina: Nja, men i alla fall är det viktigare än att göra en traditionell 
karriär och det jag sagt till dem är att vi inte finns här för att göra någon 
slags traditionell administrativ karriär, vi är här av ett enda skäl och det 
är att skapa en mediaprodukt som vi kan stå för. Men, det är helt 
uppenbart att ledningsgruppen inte förstår sådana drivkrafter. 
Karin: Hur tar det sig uttryck i vardagen.  
Nina: Det blir hela tiden konflikt i och med att deras fokus är att vara 
affärsmän och affärskvinnor. De är intresserade av management, 
ledarskap och affärsmannaskap vilket vi inte är. Deras motiv är nog 
primärt att komma upp sig själva, samtidigt som de tycks ha något slags 
behov av att känna stolthet för företaget, och därför försöker de skapa 
vinst, tillväxt och så. Sådant bryr jag och många med mig oss inte ett 
skvatt om.  Visst förstår jag vad som krävs för att ett företag skall 
överleva och för att vi skall kunna få löner även nästa år men det betyder 
inte att jag är intresserad av det.  
(Medlem i Portalenteamet  
 

I likhet med Senge (1995) anser jag att visionsprocesser och 
utvecklingsprocesser måste styras och att det är en ledningsuppgift, men det 
förutsätter genuin empati, vilja och kunskap till att diskutera och föra dialog 
i konstruktiv och respektfylld anda med underställd personal och kunder och 
inte bara med ägare och styrelse. Det tycktes inte fungera särskilt väl att leda 
med Tayloristiska metoder i ett sammanhang som på SOL, där 
personalstyrkans engagemang, motivation, expert-kunskaper och vilja var 
väsentliga råvaror i värdeskapandet.  

Hos SOLs produktutvecklande själar fanns en lust att återigen få känna 
den gaist, det engagemang, den motivation och den eld de tidigare hade känt 
för sina arbeten. Den glöd de visade för produkten och för sina tidigare 
arbeten fann jag inte motsvarighet till på Vingresor. Däremot ser jag stora 
likheter med de hängivna och engagerade ingenjörs- och utvecklarprofiler 
som porträtteras i de ingående etnografierna om high-tech företag som 
skrivits av Kunda (1992) och Garsten (1994). Amabile (1998) har under lång 
tid studerat kreativitet och hon ser motivation som en, bland tre komponenter 
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i kreativitetsbegreppet och hon lyfter fram ledares inkräk-tande i 
medarbetares arbeten och beslutsfattande som en kraft som kan ha negativ 
påverkan på motivation och kreativitet. Motivation och kreativitet frodas 
bäst när de grundas i att medarbetare finner stimulans, glädje och utmaning i 
själva arbetsuppgifterna, snarare än av att chefer försöker locka fram dessa 
värdefulla resurser på konstjord väg med hjälp av t ex ekonomiska 
belöningsincitament, fortsätter hon. Amabile redogör också för vikten av att 
ledare sätter tydliga mål för vad som skall göras och att de i praktisk 
handling visar stort, genuint stöd och engagemang för med-arbetarnas 
arbeten, eftersom det är faktorer som bidrar till att motivation och kreativitet 
får en god grogrund att frodas. 

Även om produktutveckling vid tiden för min fältstudie kunde karak-
täriseras av modifieringar, anpassningar och justering, var det inget en-
mansgöra. Och det var inte heller ett arbete som blev bra om medarbetarna 
saknade engagemang, lust, motivation och vilja till att arbeta med det de 
hade i uppgift att utveckla. På Vingresor kämpade personalen engagerat på i 
vardagen, trots diverse uttryckt vardagsmissnöje. Men på SOL kastade 
medarbetare av samma orsak in handduken och valde att lämna företaget. De 
medarbetare som arbetade operativt med produkterna vägleddes, eller ville 
åtminstone vägledas av lust och ett brinnande engagemang för ”sin” produkt, 
dvs för Passagen eller Evreka. De ville känna att de fick vara med och skapa 
och utforma en produkt de kände sig stolta över och som de kunde och ville 
identifiera sig med. Visst vill de ha en bra lön och arbeta för ett 
framgångsrikt företag, men att få ett stort och självständigt 
handlingsutrymme i vardagens utvecklingsarbete var också ett måste för att 
de skulle trivas, känna engagemang, motivation och vilja till att stanna kvar 
på företaget. 

Teknikutvecklare och portalteamets utvecklare 

Flera teknikutvecklare redogjorde för motsättningar mellan dom själva och 
portalteamets utvecklare (form, funktionalitet, redaktion och projektledare) i 
följande termer: 

 
Eva: Trots att Passagen blev vald till Sveriges bästa sajt av tidningen 
InternetWorld känner jag inte att det är något som jag har varit med och 
gjort och som jag är stolt över, för det jag jobbar med syns inte. 
Karin: Så du känner inte att hela SOL är delaktiga i framgången? 
Eva: Nej, och när vi har personalmötena då står affärschefer, 
ekonomichefer, Portalchef, försäljningschefer och pratar om hur duktiga 
de varit på sina områden. Vi tekniker får inte utrymme att säga 
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någonting. Vi borde i några minuter få berätta om vad vi har sysslat med, 
vad vi har lanserat, och hur det har gått, för att lyfta fram att vi också gör 
något som är viktigt. 
Karin: Gäller detta fenomen överlag i branschen tror du? 
Eva: Ja, jag tror att det är typiskt för var branschen befinner sig idag. I 
början var det tekniken som var kärnan och kärnkunskapen men så är det 
inte längre. Nu betraktas branschen som en mediabransch och därmed 
har teknik blivit ett nödvändigt ont som bara kostar pengar, i en 
verksamhet där pengarna måste räcka till mycket annat också. Därför är 
jag nu på väg bort från SOL för jag vill arbeta på ett ställe där jag deltar 
i kärnverksamheten och därför skall jag nu börja arbeta på ett 
teknikkonsultföretag. Här på SOL finns det troligtvis duktiga 
projektledare och det finns duktiga tekniker men det är en svårknäckt nöt 
att få oss att tala med varandra men jag tror att vi behöver få mer 
kunskap om varandras arbetsområden och kompetenser för att kunna 
respektera varandras insatser.. 
Karin: Vilken form tycker du att produktutveckling skall bedrivas i? 
Eva: Projekt är en utmärkt form men man måste ha förståelse för att det 
tar tid att driva projekt och att det är en färdighet att driva projekt. Man 
är inte en duktig projektledare bara för att man har gått på den eller den 
skolan, för det behövs även massor av social kompetens och förståelse för 
vikten av att alla måste prata ihop sig. Något vi lider av här är att vi alla 
är unga. Jag saknar det här med att ha en ”gammal” mentor, likt en 
senior projektledare där jag kan känna att ”Wow, den här personen har 
varit med sedan tidernas begynnelse och vet vad det här rör sig om..” 
Projektledarrollen behövs verkligen på så sätt att det behövs någon som 
koordinerar allas insatser i utvecklingsfasen. Men våra projektledare av 
idag tar ett alltför stort avstånd från oss tekniker och uttrycker tydligt att 
de inte förstår sig på teknik och att de inte heller vill förstå sig på teknik. 
Projektledarens roll bör vara att tala med alla involverade människor, att 
medla och få ihop olika synpunkter så att vi tillsammans kan få ihop ett 
slagkraftigt erbjudande. Det vore kanske inte dumt om vi satt placerade 
lite mer teamorienterat. 
Karin: Är tanken med projektledarrollen att den skall fungera som en 
chef eller som en spindel i nätet?  
Eva: En projektledare är ingen chef men en samordnare av stora mått..  
(Teknikutvecklare) 
 
”När de kommer från portalteamet och till oss har de inte tänkt igenom 
vad de vill och de har inte diskuterat utvecklingsuppdraget med oss. De 
har bråttom och de ger oss direktiv om att: - Det här måste göras nu och 
det är bråttom Kan du vara färdig på måndag? -Ja, det kan jag, säger 
troligtvis teknikern, som gärna vill vara till lags och undvika 
konfrontation. Troligtvis kämpar så teknikern på för att leverera det som 
lovats i tid Men många gånger kommer så portalteamet tillbaka och säger 
att: -Oj, det har blivit förseningar och ändringar hos vår partner. Kan du 
börja i nästa vecka och vara färdig på torsdag med ditt och datt istället?  
Och, så rullar det på. Det finns ingen övergripande plan som kan visa vad 
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konsekvensen blev och som vi kan använda för att lära oss mer inför 
nästa process. Om vi hade någon slags affärsplan, vilket jag inte sett 
skymten av här, skulle vi på tekniksidan kunna planera våra resurser 
utifrån vad som skall ske. En dylik plan skulle kunna vara rullande över 
tre månader, men givetvis måste den kunna förändras eftersom vi lever i 
en snabbföränderlig värld men vi skulle ändå vara behjälpta av någon 
slags planering.” 
(Teknikutvecklare) 
 

Det var oundvikligt att inte mötas…trodde jag 

På SOL kunde ingen dra sig undan till sitt eget rum. Arbetsplatsen bestod av 
ett fåtal stora arenor fördelade över två våningsplan. Många medarbetare 
samsades i varje arena och de flesta satt placerade i arbetsmoduler om fyra 
personer. Teknikutvecklarna satt mer utspridda och hade sin egen stora, 
nästan andäktiga och dunkla arena. Flera av de som arbetade med att 
utveckla själva produktutveckling ”gömde” sig ofta bakom hörlurar när det 
satt och arbetade vid sina datorer. Det var en symbol för att de var 
koncentrerade och ville vara ifred. Symbolen var lika tydlig som en stängd 
dörr på Vingresor. 

På SOL möttes människor ofta informellt i vardagen: Vid kaffe-
maskinen, i trappan eller när den inköpta lunchsmörgåsen intogs i lunch-
rummet. Vissa gick ut och åt lunch med någon, eller några, eller alla team-
kamrater. Men det var mer sällan som människor möttes över teamgränser 
för att äta lunch tillsammans. Visst hände det betydligt oftare än på 
Vingresor att människor oplanerat diskuterade, samtalade och umgicks över 
funktionella gränser, men ändå hände det förvånansvärt sällan med tanke på 
hur litet företaget var och med tanke på hur få fysiska väggar det fanns. Visst 
hände det att en säljare, en redaktör, och kanske också en tekniker och en 
projektledare oplanerat träffades vid någons arbetsmodul för att diskutera en 
viss frågeställning, men ofta hände det inte. När det väl hände var frågorna 
projektrelaterade snarare än att de handlade om musik, bio eller fotboll. 
Ibland stundade något stormöte där hela företaget samlades för att 
informeras ”om läget” av ledningen. Ledningsmonologen hördes ljuda högt 
men någon polyfoni eller dialog hördes inte mycket av i sådana samman-
hang. Ofta drog någon igång en ”happening” på kort varsel: Ett e-mail kunde 
spridas till alla om att ”Vinnarbidraget i namn-tävlingen för den nya 
avdelningen koras kl. 10.oo Vi ses då!” Eller: ”Glass till alla kl. 15.00 för att 
vi dragit in vårt första partneravtal.” Eller: ”Avskedsfest för Lisa kl 19.00 
ikväll.” Eller: ”Vem vill följa med på en dykarhelg?”  
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Varje avdelning och varje team höll regelbundet planerade och forma-
liserade veckomöten med agenda och allt. Ofta satt också flera utvecklings-
experter i gemensamma utvecklingsmöten; kanske möttes i ett sådant forum 
en redaktör, en projektledare, en ”feel-and-touch profil” och even-tuellt en 
tekniker. Kanske möttes partnersäljaren, den blivande partnern, en 
projektledare och en redaktör. Ibland inträffade sådana möten på ad-hoc 
mässig basis, och ibland planerades de in en tid i förväg. Trots att det fanns 
ett antal mötesrum var de nästan alltid upptagna, så visst möttes och 
samtalade människor i vardagen. Projekt var en arbetsform som ofta 
upprättades i vardagens produktutvecklingsarbete för att uppnå inter-
aktivitet och gränsöverskridande kunskaps och meningsskapande. Men titt 
som tätt kännetecknades vardagens gränsöverskridande möten, inte minst 
inom olika projekt, av bristande respekt och förståelse för varandras kun-
skaper, meningar, behov, och intressen. Levene (1997) betonar vikten av att 
”samla ihop teamet” med inför projektstart men även under projektets gång, 
något som ofta inte skedde i vardagens projektarbet på SOL: 

 
Karin: Det reseprojekt där du som teknikutvecklare varit med på 
planeringsmöten tillsammans med kunden, sköts det bra? 
Eva: Nej, det är något av det värsta jag varit med om. Projektledaren bad 
mig i ett mail, cirka två veckor före planerat datum, vara med på ett 
projektmöte. Jag hade aldrig träffat honom och vi hade aldrig hälsat på 
varandra. När jag kl. 9.00 på mötesdagen gick fram till honom, visste han 
inte vem jag var. Jag hade inte fått någon information om var mötet 
skulle vara, eller vad syftet med mötet var. Det enda jag visste var att det 
handlade om resor. Jag visste inte vad projektet hette eller vad vi skulle 
göra. Om jag inte får någon bakgrundsdata inför ett dylikt möte, hur skall 
jag då kunna vara behjälplig och vari är då poängen att jag är med? 
Karin: Jag upplever att det är relativt sällan som ni tekniker deltar i  
produktutvecklingsrelaterade möten. När jag frågade en projektledar om 
detta, svarade han att ni kallas in vid behov. 
Eva: Ja, och det är ett problem för vi borde involveras redan initialt, 
eftersom det i praktiken är omöjligt att utveckla en enda produkt utan att 
involvera tekniker förr eller senare. Jag menar inte att vi skall delta på 
alla möten, men vi måste få veta vad som planeras redan från början. 
Karin: Men, när man ser den där projektlistan som beskriver vilka 
arbetsmoment och vilka experter som är involverade i respektive projekt, 
då ser man att ni tekniker involveras i varje projekt. Stämmer inte listan? 
Eva: Nej, men visst visar den en tjusig yta. Det står t ex att man skall 
hålla ett projektuppstartsmöte där alla deltar. Men kan man tala om 
uppstart när jag inte ens hade hälsat på projektledaren före mötet med 
den tilltänkte partnern?. Jag visste vem redaktören är för vi hade hälsat 
på varandra i korridoren men jag visste inte att vi skulle delta i samma 
reseprojekt och jag visste ingenting om projektets innehåll och syfte. Jag 
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hade gärna deltagit i ett uppstartsmöte där jag hade fått veta att: I det 
här projektet ingår du, xx och yy. Målet är att vi skall få in YYY som 
partner.  
Karin: Efter det första mötet med den tilltänkte partnern i reseprojektet, 
har ni då följt upp med varandra? 
Eva: Nej, jag har inte talat med projektledaren under veckorna som 
passerat sedan det första mötet med partnern. Man skulle kunna tro att 
ett projekt också är en möjlighet för honom att lära något, inte minst om 
teknik nu när han de facto arbetar i en teknikorienterad verksamhet.  
Karin: Har du sagt det till projektledaren? 
Eva: Nej och det är lätt att jag blir lite defensiv när du frågar så för i 
mina tankar är han anställd där uppe och jag här nere. För även om vi är 
på samma hierarkiska nivå så är han ändå projektledare när jag är 
projektmedarbetare så på den inofficiella rangstegen är han definitivt 
högre upp. Då känns det inte riktigt om jag skall berätta för honom hur 
han skall jobba, för hans kompetens skall väl vara att driva projekt? 
(Teknikutvecklare) 
 

Många drar strån till stacken… 

I vardagen på SOL frodades motstånd, positionering och kamp mellan olika 
grupper, intressen föreställningar, kunskaper och meningar. Individer från 
skilda expertgrupper gick titt som tätt hårt åt mot varandra i vardagen. Flera 
gånger fick jag ta del av bitska påhopp i e-mail där elakheter, t ex rörande 
någons val av språkbruk, eller någons roll i ett projekt hade sänts iväg. Flera 
medarbetare blev uppriktigt sårade och kränkta över dylika utspel och jag 
fick vetskap om fyra e-brev incidenter, där jag inte kunde förstod varför man 
inte gick tio meter över till personen i fråga och tog upp ärendet till 
diskussion öga mot öga istället. Kan en förklaring vara att man kände sig 
stressade och pressade i sina arbetsbelastningar? Kan det vara så att 
människan har en inneboende svårighet för att möta representanter från 
”dom-grupper” i öga-mot-öga samtal?  

Trots att SOL var ett ungt, hippt, vägglöst företag som var verksamt i 
en ung, dynamisk bransch var den funktionella och traditionella organise-
ringen påtaglig, och mellan skilda funktioner och grupper syntes vägglösa 
väggarna vara fast förankrade. På SOL upplevde jag inte att lednings-
gruppen såg var och ens bidrag som en del av en större, värdeskapande 
helhet. Snarare såg varje ledningsgruppsmedlem sin avdelning som hjärtat i 
företaget. Portalchefen menade t ex att det var hennes team som hade i 
uppdrag att utveckla och producera produkter och teamets medarbetare 
uppmanades att inte ägna sig åt kundavtal, för det skulle säljavdelningen 
syssla med. Försäljningschefen framhöll å sin sida att det var hans avdel-
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nings uppgift att fylla orderblocken så snabbt och så ofta som möjligt och 
därför uppmanades hans medarbetare att inte ägna tid åt produkt-utveckling, 
för det skulle portalteamet syssla med. 

I vardagen syntes få tecken till att ledningen försökte föra fram, belysa 
och skapa holistiska meningar och bilder om det nödvändiga i att alla var 
med och bidrog med något strå till att utveckla den värdeskapande hel-heten, 
och att det därför var väsentligt med ömsesidig förståelse och res-pekt för 
varandras bidrag och kunskaper. Varje medarbetare må ha varit expert på sitt 
eget område, och ha haft syften och mål för sin egen kunskapsutövning men 
vars och ens övergripande roll var ändå att bidra till ett mer omfattande 
syfte, nämligen till att utveckla, integrera och leve-rera helhetsprodukter som 
förmådde skapa höga värden för SOLs alla kundgrupper. Men trots att 
avsaknaden av sådana enande, integrerande, holistiska föreställningar i 
vardagen och trots att mängder av avgränsande vi-och-dom grupperingar 
frodades väl lyckades ändå människor på SOL dagligen organisera arbetet så 
att produkter utvecklades. Ibland förundrades jag över hur detta 
överhuvudtaget kunde ske. Czarniawska (1999) reflekterar i liknande banor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 223 

Kapitel 7 
 

Säcken knyts ihop: Tillbakablick och bidrag 
 
 
 

Tillbakablick 
Här följer en återblick till reflektioner, frågor, utgångspunkter och problem-
uppfattningar som bidragit till att jag ser produktutveckling i tjänste-
intensiva företag som ett väsentligt och ur vissa aspekter eftersatt forsk-
ningsområde:  

•   Produktutveckling framstår som en viktig företeelse i vår samtid och 
i många tjänsteintensiva branscher pågår det något som kan liknas 
vid ett produktutvecklingsrally. Med det avses att det tycks pågå en 
tävling mellan branschföretag som går ut på att ständigt lansera 
produktnyheter på marknaden före konkurrenterna. Det framstår 
som viktigt att inte skapa någon lucka som kan möjliggöra för 
konkurrenter att rusa förbi och det gäller att aldrig komma på 
efterkälken. Som en förklaring till att rallyt snurrar på ser jag den 
utbredda föreställningen som råder bland både praktiker och 
teoretiker om att produktutveckling är ett väsentligt medel för att 
skapa höga värden för kunder och andra intressenter. 

•   Produktutveckling beskrivs av både akademiker och praktiker som 
ett väsentligt men kostsamt, komplext, spänningsfyllt, och svår-
organiserat arbete. Akademiker framställer misslyckandegraden som 
onödigt hög. Ett vanligt recept för att manövrera arbetet är att 
bedriva det som en välplanerad, välstrukturerad och rationell 
utvecklingsprocess där målet för vad som skall utvecklas, likväl som 
planerna för hur utvecklingsarbetet skall gå till specificeras i ett 
tidigt skede. Från akademiskt håll påpekas vikten av att försöka 
minimera tiden från idé till lansering. 

•  På tekniska högskolor kan man sedan länge studera produkt-
utveckling men när jag läste till ekonom fanns inga produkt- eller 
tjänsteutvecklingsorienterade kurser att välja. Detta ser jag som ett 
tecken på att kunskap om produktutvecklingsarbete i stor utsträck-
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ning kommit att definieras och skapas utifrån ingenjörernas 
kunskapsfält och perspektiv. Men hur ter sig det förhållandet om 
man beaktar att kunder inte enbart värderar produkters tekniska 
dimensioner utan att de värderar en hel räcka värdeskapande dim-
ensioner varav vissa är av ogripbar och immateriell natur? Vilka 
aktörer har kunskaper för att utveckla produkter utifrån ett sådant 
multidimensionellt perspektiv? 

•   Empiriskt grundad teoribildning om produktutveckling riktar av 
tradition skenet mot att produktutveckling handlar om hur en fysisk 
vara ”bör” utvecklas och konstrueras från ax till limpa. Medan 
tjänsteutvecklingsteori handlar om hur ett tjänstekoncept ”bör” 
utvecklas och konstrueras från ax till limpa. Kan verkligen de 
gängse och dominerande teoribildningarna och dess modeller sägas 
vara tillämpbara i varje enskilt utvecklingssammanhang? Är de t ex 
lämpade att att använda när kortlivade, modekänsliga och trend-
känsliga produkter som kläder, smink, film, resor, biobesök, eller 
mediaprodukter skall utvecklas?  

•    Ett förhållande som sägs spegla vår tid är att kunder utvärderar allt 
fler produkter utifrån en mängd värdeskapande produktdimen-
sioner. Vissa av dessa är av gripbar och fysisk karaktär medan andra 
är av mer abstrakt och ogripbar karaktär. Viktiga gripbara och 
materiella produktdimensioner är fysiska maskiner, inredning, ting 
och föremål. Viktiga immateriella dimensioner är tjänster och 
service, kunskap, estetik, sinnliga dimensioner, upplevelser, 
identitetsstärkande, kvalitetsmässiga, symbolmässiga och tids-
besparande dimensioner. Befintlig produkt och tjänsteutvecklings-
teori fokuserar inte på hur det går till i vardagen att utveckla 
produkter som kommer att värderas på ett så multidimensionellt sätt 
av kunder, med hjälp av deras sinnen, hjärtan och hjärnor. Vad kan 
det vara för abstrakta och immateriella värden och dimensioner som 
utvecklas för att erbjuda produkter som ter sig som mer än produkter 
och tjänster som ter sig som mer än tjänster i kunders sinnen, hjärtan 
och hjärnor? Hur kan ett sådant utvecklingsarbete gå till och vilka 
involveras? 

•  Det tycks råda ett glapp mellan litteraturens rationella och sek-
ventiella idealprocesser för hur produkt och tjänsteutveckling bör gå 
till och hur arbetet i tjänsteintensiva företag de facto bedrivs på ett 
mer iteraktivt, simultant, fragmenterat och integrerande sätt i 
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vardagen. Hur kan sådana glapp förstås och tolkas? Och hur kan 
vardagens reella arbete förstås utifrån föreställningar och hand-
lingar? 

 
 Ovan nämnda problemområden, frågor, reflektioner och utgångs-

punkter har fungerat som ledstjärnor under min forskningsfärd. Ytterligare 
en ledstjärna har varit det öppna men ändå vägledande syftet. Syftet har varit 
att beskriva, belysa, tolka och reflektera kring företeelsen produktutveckling 
i tjänsteintensiva företag utifrån frågor, metoder, synsätt och utgångspunkter 
jag funnit föga tillämpade på studier som återfinns under etiketten produkt- 
och tjänsteutveckling. På så sätt vill jag försöka bidra till att nya insikter 
skapas och nya frågor ställs om produkt- och tjänste-utveckling. För att 
fokusera arbetet skapades tre forskningsfrågor: 

1. Hur går det till att utveckla värdeskapande produkter i tjänsteintensiva 
företag? 

2. Vad är det egentligen för produkter och produktdimensioner som 
utvecklas? 

3. Med fokus på aktörer, kunskap och meningar: Vilka deltar i 
produktutvecklingsarbetet?  

 
I kapitel 4,5 och 6 har de tre forskningsfrågorna Hur, Vad och Vilka 

belysts, tolkats och diskuterats. Befintlig teoribildning samt intryck, 
erfarenheter, tolkningar från fältarbete, egna arbetslivserfarenheter och egna 
kunderfarenheter har använts som underlag och ledstänger.  

 

Bidrag 
Avhandlingen kommer nu att knytas ihop genom att belysningen skärps 

och reflekterandet fördjupas kring fem bidrag jag ser som resultat av mitt 
avhandlingsarbete: 

 

Bidrag 1: Produktutveckling i tjänsteintensiva företag är en multi-
dimensionell företeelse 

Mer eller mindre värde kan skapas för kunder i varje här-och-nu-stund de 
interagerar med ett företags värdeskapande manifestationer av något slag, 
vilket kan ske både före och under köp, som före, under och efter 
användning. Produktutveckling i tjänsteintensiva företag handlar om att 
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skapa goda förutsättningar för att kunder skall finna att höga värden skapas 
i varje sådan här-och-nu-stund. Det ter sig därmed väsentligt att vardagens 
produktutvecklingsarbete utgår från en genuin förståelse för hur kunder 
upplever vardagens interaktioner med företagets värdeskapande 
manifestationer. Värde kan skapas för kunder med hjälp av fysiska 
varudimensioner och tjänstedimensioner och övriga värdeskapande dimen-
sioner. 
 
Forskare visar på att kunder i allt större utsträckning betalar för och värderar 
produkter och företag på grundval av till synes ogripbara värden. Det kan då 
vara relevant att fråga sig vilken slags osynliga och immateriella 
värdeskapande produktdimensioner som egentligen utvecklas eller skulle 
kunna utvecklas för att skapa höga värden för kunder. Min slutsats är att 
värden kan skapas för kunder med hjälp av flera värdeskapande 
produktdimensioner. En målsättning med utvecklingsarbetet skulle kunna 
vara att kunder skall uppleva, uppfatta och värdera att varje enskilt koncept 
och varje enskild produkt sammantaget med den värde-skapande plattformen 
framstår som en sömlös, attraktiv och högst värdeskapande helhet i varje 
interaktionsstund med företagets värdeskapande manifestationer. Varje 
enskild här-och-nu-interaktion är en sanningens stund, där mer eller mindre 
värde kan skapas för kunder utifrån deras egna upplevelser, uppfattningar 
och perspektiv. Interaktioner mellan företagets värdeskapande 
manifestationer och kunder kan vara av skilda slag såsom; mellan kund och 
maskin, mellan kund och frontlinjepersonal, mellan kund och inköpt vara, 
mellan kund och kundserviceprocess eller mellan kund och företagets 
fysiska-rumsmiljön. 

Det är många gånger flera skilda produktdimensioner som bedöms och 
utvärderas i kunders sinnen, hjärtan och hjärnor i varje här-och-nu-stund, där 
kunden är den som besitter rätten att utdöma ”sanningen” när det gäller hur 
skickligt ett visst företag är på att utveckla och realisera värde-skapande 
manifestationer som skapar höga värden för henne/honom. Viktiga 
dimensioner som bedöms är fysiska produktdimensioner, tjänste-
dimensioner, men även en räcka andra värdeskapande dimensioner av 
sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, känslomässig, etisk, 
miljömässig, identitetsstärkande, kvalitetsmässig, social och kulturell 
karaktär. Även dimensioner som möjliggör tidsbesparing, underlättar ett 
effektivare tidsutnyttjande eller som möjliggör värden i form av ökad val-
frihet värderas.  



 

 227 

För att realisera ett högt och attraktivt värdeskapande för varje kund i 
varje vardaglig interaktionsstund med företagets värdeskapande mani-
festationer av något slag räcker det inte med att en utvecklare konstruerar en 
prototyp för en fysisk produkt eller en produktifierad tjänst. Fler 
värdeskapande produktdimensioner än så behöver konceptualiseras, 
”förpackas” konkretiseras, formges, utvecklas, konstrueras, koordineras och 
integreras för att tillsammans i en sömlös helhetsprodukt skapa höga värden 
för kunder den dag dessa kommer att interagera med dem. 

Produktutveckling handlar ofta om att utveckla befintliga koncept, 
produkter eller dimensioner i syfte att förbättra, uppdatera eller komplettera 
det befintliga. Därför framstår integrering och sammansmältning mellan 
”gammalt” och ”nytt” som en väsentlig del av vardagens utvecklingsarbete. 

Varje här-och-nu-stund av interaktion mellan kund och företagets 
värdeskapande manifestationer är oförutsägbart och unikt. Ett företag kan 
inte heller styra kundernas upplevelser, uppfattningar, erfarenheter och 
värderingar i sådana stunder. Det är med andra ord varje enskild kund som är 
enväldig domare och beslutsfattare i värderingen av hur väl ett visst företag 
och dess produkter förmår skapa höga värden för dem. Det företagets 
värdeskapande utvecklingsarkitekter kan göra är att skapa goda 
förutsättningar och en god grogrund för ett högt värdeskapande. Produkt-
utvecklare sitter inte och skapar något av reellt och högt värde på sina 
kammare. Det de skapar och utvecklar är en god grogrund och goda 
förutsättningar för ett positivt och reellt värdeskapande för företagets kunder 
i ett senare skede.  

Idéer skapas i vardagliga och icke-formaliserade scanning processer där 
varje utvecklare och ledare ständigt har ögon och öron vidöppna mot 
omvärlden. Utvecklare arbetar också med att formge, definiera, formulera, 
specificera, beskriva och handgripligen utveckla och konstruera koncept, 
produkter och en värdeskapande plattform som de tillsammans med andra 
expertutvecklare sammanlänkar till värdeskapande helheter. En värde-
skapande plattformen har till uppgift att bädda in koncept och produkter så 
att helheten kan framstå som sömlös i kunders sinnen, hjärtan och hjärnor. 
Utifrån ett plattformstänkande ser jag en utvecklingsmodell för värde-
skapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag där en värdeskapande 
plattform bäddar in väldefinierade koncept och produkter som är skapade för 
en viss kundgrupp. Ett företag må ha skapat aldrig så bra koncept och 
produkter, men om inte den företagsomspännande och värdeskapande 
plattformen bidrar till ett högt värdeskapande i varje interaktionslänk och 
varje här-och-nu-stund mellan kund och företagets värdeskapande 



 

 228 

manifestationer, då blir det ändå svårt att skapa höga värden för kunder. 
Interaktionslänkar och här-och-nu-stunder uppstår över tiden, både före och 
under köp, som före, under och efter användning. Vilka värdeskapande 
dimensioner är då tänkbara att inkludera i en värdeskapande och 
företagsomspännande plattform? Jag ser möjligheterna som oändliga, men 
även som unika för varje sammanhang och för varje företag. Inte minst ser 
jag att de är beroende av faktorer såsom kunder, teknologi och konkur-
renter, kunskapsnivå och kapabilitetsnivå, samt företagets egna val av 
ledstjärnor, strategier och visioner. Som tänkbart viktiga värdeskapande 
plattformsdimensioner framstår, utifrån ett perspektiv som sätter kunders 
subjektiva och upplevelsebaserade värdeskapande i centrum, följande 
dimensioner 

 
• Interaktioner och relationer 

Attityder/förhållningssätt/föreställningar/bemötande: Speglar visioner 
och ord om kundorientering och kunden i centrum kundernas egna 
meningar och upplevelser i vardagens interaktioner? 
Belöningssystem: Premieras sådana handlingar, attityder, förhållningssätt 
som företaget vill främja och identifieras med. Skapar belöningssystemen 
höga värden för kunderna, ur deras egna perspektiv? 
Mänskliga interaktioner och elektroniska interaktioner: 
När, var, hur, varför,? Vad vinner företaget och vad vinner kunderna? 
Kundprocessen från ax till limpa:   
Här avses interaktionsprocessen i frontlinjen mellan kund och företagets 
alla värdeskapande manifestationer både före köp, under köp, som före, 
under och efter användande av koncept och kunderbjudanden: När, hur, 
var, varför? Vad kostar det? Vad vinner man och vad vinner kunderna? 
Vem skall göra vilka aktiviteter? Personlig service, elektronisk eller 
maskinell service? – Vilka värden skapas, för vem och varför? 
Kvalitet: Hur, vad, varför?  
Estetik, design, aura: Hur, vad, varför? 
Tillgänglighet/ distribution/försäljning: Hur, vad, varför? 
Övriga värdeskapande dimensioner: Hur, vad, varför? 

  
• Kunskap:  

Vem skall kunna vad i interaktionerna mellan kund och företag?  
Vad skall kunderna kunna? Vad skall frontlinjepersonal kunna? Varför?  
Hur kan värde skapas med hjälp av kunskapsdimensioner? Vad krävs för  
att nå dit? Vad kostar det och vad vinner man och vad vinner kunderna? 
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Vilken slags kunskap får vi från kunderna och vad vet man om kunderna 
egentligen? 

 
• Företagets”själ”: 

Vad skall företaget stå för – internt och externt?  
Råder glapp mellan tanke, vision och vardagens upplevelser hos före-
tagets intressenter? 
Affärsidé? 
Symbolspråk? Designspråk? Varumärke och varumärkesbyggande?   
Överensstämmer ord, bilder och symboler med hur de olika 
intressenterna uppfattar företagets värdeskapande förmåga i vardagens 
interaktioner och här-och-nu stunder? 
Miljö, samhällsinsatser, etik – överensstämmer ord med föreställningar 
med handlingar? 
Hur skall man i ord och i handling prioritera mellan olika intressent-
grupper när det handlar om värdeskapande? Dvs hur skall ägares, perso-
nalens, kunders och övriga intressenters önskemål, behov och krav på 
värdeskapande bäst sammanjämkas och tillgodoses?  

 

Bidrag 2: Polariseringar formger utvecklingsarbetet  

Vardagens rika förekomst av socialt konstruerade polariseringar formger i 
stor utsträckning vardagens produktutvecklingsarbete både när det gäller 
vad, hur, som vilka aspekter. Socialt konstruerade polariseringar kan utgöra 
positiva kraftfält, lika väl som de kan påverka vardagens utvecklingsarbete 
på ett negativt sätt.  
 
Vardagens produktutvecklingsarbete framstår som rikt på polariserade 
intressen, föreställningar, kunskaper och meningar. Att människor ägnar sig 
åt att polarisera företeelser i vardagen, och att skilda människor tenderar att 
stödja och ställa sig bakom skilda poler är inte något som är unikt för 
företeelsen produktutvecklingsarbete. Steyaert (1995) visar till exempel hur 
polariseringar formger entreprenöriella processer och han poängterar att allt 
fler organisatoriska studier börjat fokusera på polariseringar. En utveckling 
han ser som naturlig eftersom den två-delade världen är grundläggande och 
nödvändig för mänskligheten och människan tycks ständigt vara i färd med 
att brottas med polariserande frågor som: ”To be or not to be”, män-kvinnor, 
gott-ont, svart-vitt, rik-fattig, kärlek-hat, liv-död. Steyaert konstaterar också 
att hur närvarande och grundläggande polariseringar är i den mänskliga och 
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sociala identiteten, har dessa aspekter stått i skarp kontrast till merparten av 
den västerländska vetenskapen. En förklaring han ger är att den 
västerländska vetskapen primärt varit inspirerad av naturvetenskapliga ideal, 
vilka kännetecknas av ett tänkande grundat på rationalitet, orsakssamband 
och determinism. Å andra sidan noterar Steyaert att ett polariserande och 
dualistiskt tänkande sedan länge intagit en viktig ställning i filosofi och 
litteratur, inte minst i klassisk kinesisk filosofi, där samexistensen av polerna 
yin och yang ses som en förutsättning för all slags förändring. Czarniawska 
(1999) argumenterar, i liknande tankebanor för att spänningar och 
motsättningar, såsom paradoxer, i organisationer är ett medel för att sociala 
handlingar i vardagens organisering, skall kunna förnyas.  

I detta avsnitt kommer jag att tolka och reflektera kring vardagens 
produktutvecklingsarbete när det gäller vissa aspekter av de tre forsknings-
frågorna vad, hur och vilka med hjälp av begreppen paradoxer, dilemman 
och dualism. Den innebörd jag lägger i begreppen har jag tagit från Bonniers 
(1988) svenska ordbok: 

• Paradox: Något som verkar orimligt eller motsägelsefullt, men likväl 
kan vara verkligt eller sant, t ex ”en talande tystnad”. 

• Dilemma: Bryderi, knipa, svårt val. 
• Dualism: Åskådning som räknar med två motsatta grundprinciper 

(grundkrafter), t ex kropp och själ, ande och materia, ont och gott. 
 
Paradoxer, dilemman och dualism i vardagens produktutvecklings-

arbete är inga objektiva fenomen. De är sociala och mänskliga konstruk-
tioner som skapats av människor i vardagliga meningsskapande processer. 
Produktutveckling per se är en framtidsorienterad företeelse där inga facit 
eller resultat är kända i varje nuläge. Det är också ett sammanhang där 
många individer, experter, och grupper involveras. Produktutveckling 
framstår därmed som ett fragmenterat, svåröverskådligt, riskfyllt och 
oförutsägbart sammanhang, vilket tycks skapa ypperliga förhållanden för att 
meningar, kunskaper och intressen skall polariseras och ta sig uttryck i form 
av paradoxer, dilemman, och dualism av olika slag. 

 Mina fältstudier är fyllda av intryck och tolkningar av sammanhang där 
ett antal människor samstämt delade väsentliga arbetsrelaterade meningar 
kring vissa paradoxer och dilemma. Medan människor i andra sammanhang 
mycket väl kunde tolka paradoxer och dilemman på vitt skilda sätt och 
därmed skapades vitt skilda meningar kring dem: Det någon upplevde som 
en nödvändig balansgång på tunn lina mellan två dualistiska poler, kunde 
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andra se som en brydsam paradox och därmed uppleva som ett brydsamt 
dilemma där det var nödvändigt att välja mellan två paradoxala polerna. Men 
eftersom varje vardaglig polarisering är skapad av människorna själva i 
vardagens ständigt pågående kulturella och meningsskapande processer, ter 
det sig givet att det är möjligt att omskapa och omformulera dem. Hur 
benhårt de än kan tyckas sitta i väggarna som tagna-för-givna 
föreställningar. Här redogör jag för några vardagliga och väsentliga 
polariseringar jag upplevde ”på fältet”. 

Formalisering, ordning och reda kontra flexiblitet och dynamik 
Modifiering, justering och iterativ utveckling kontra radikalt nydanande 
utveckling 

En vanlig paradox som konstruerades både på SOL och Vingresor var den 
mellan önskemål om formalisering, ordning, reda, och tydlighet kontra 
dynamik, flexibilitet, icke-formalism, och ”snabba puckar”. Polariseringen 
resulterade i att människor både på Vingresor och på SOL upplevde ett 
dilemma där de menade att det var nödvändigt att organisera vardagens 
arbete på antingen det ena eller det andra sättet. De flesta medarbetare som 
var involverade i produktutvecklingsarbete tycktes, både på Vingresor och 
på SOL, förespråka den första polen; formalisering, ordning, reda och 
tydlighet. Medarbetare på Vingresor ville gärna se en detaljformaliserad, 
rationell produktutvecklingsprocess i ”sann” processtyrnings- och kvalitets-
anda. På SOL förordades också någon slags strukturerad utvecklings-
process, men den skulle inte vara alltför formaliserad, detaljerad, eller rigid. 
Snarare skulle processen vara mer som en slags komihåg lista, inriktad på att 
ett antal punkter beaktades i varje utvecklingsprojekt. 

Vingresors VD var den enda som gav uttryck för att båda polerna måste 
samexistera. Han förespråkade strikt formaliserade processer för vardagens 
modifierande och justerande utvecklingsarbete, vilket var ett högst repetitivt 
utvecklingsarbete där en ny utvecklingsprocess påbörjades två gånger per år. 
I detta arbete handlade det om att modifiera befintligt produktsortiment för 
att drygt ett år senare lansera ett ”nytt” sortiment som i stor utsträckning var 
oförändrat från förra säsongens utbud. VD ansåg att 70-80% av vardagens 
utvecklingsinsatser föll inom detta utvecklingsslag. Företagets VD såg det 
däremot som en nödvändighet att dynamiska, kreativa, flexibla och icke-
formaliserade utvecklingsprocesser med mål att bedriva utveckling av mer 
radikalt nydanande art också fick spelutrymme. Sådan mer radikal 
nyutveckling kunde handla om att skapa konceptuella nyheter eller att 
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utveckla helt nya resmål. 20-30% av vardagens utvecklingsarbete antog 
denna karaktär, enligt VDs uppskattning. Han såg det som en svår 
balansgång att få de två utvecklingsformerna att samverka, och hans 
erfarenhet var att det var skilda kompetenser och skilda aktörer som var bäst 
lämpade att arbeta i de två skilda processerna. Förklaringen han såg till att 
balansgången var så svår, var att vissa röster förespråkade och jobbade för 
att man skulle arbeta utifrån den ena polen, medan andra röster förordade 
den andra. Min tolkning är att det absoluta flertalet som var involverade i 
vardagens produktutvecklingsarbete på Vingresor förespråkade en 
formaliserad och välstrukturerad process, medan den andra processen sågs 
som en avart, eftersom den ställde till ”strul”, ovisshet, osäkerhet, oklarhet 
och brandkårsutryckningar i vardagen. 

Vissa teoretiker framhåller att kreativitet stryps av formalism. Steyaert 
(1995) menar å andra sidan att en god struktur, ordning och reda i var-
dagens organisering är en förutsättning för kreativitet. Jag är benägen att 
hålla med om att så kan vara fallet, då mina tolkningar visar att det i vissa 
skeden av utvecklingsprocessen tycks vara av godo för involverade 
människor och för arbetets fortskridande med hjälp av formaliserade 
processer. Ett sådant sammanhang var den justerande, iterativa och i stor 
utsträckning repetitiva utvecklingsprocessen, som börjar från början två 
gånger varje år, år ut och år in på Vingresor. I detta arbete var det ofta 
bråttom och arbetet skulle troligtvis inte ha fungerat om varje involverad 
aktör ständigt hade stått ovetande inför vad som behövde göras Processen 
var däremot inte formaliserad på så sätt att alla kikade på en och samma 
officiella processkarbild för att veta vem som skulle göra vad och när. På 
Vingresor satt istället den ”officiella” processen i människors huvuden och 
medarbetarna visste av erfarenhet och med hjälp av tyst kunskap vem som 
skulle involveras när och vem som skulle göra vad i olika skeden. Så är det 
inte i alla företag och så var inte fallet på SOL, vilket skapade mer osäkerhet, 
mer ovisshet och mer turbulens i vardagens utvecklingsarbete.  

Det tycks som att både formaliserade, välstrukturerade och väldefini-
erade processer, likväl som mer flexibla, dynamiska och öppna processer 
behövs i vardagens arbete, om än i skilda sammanhang. Men hur kan 
dynamiska processer fås att samverka med en mer formaliserad och 
välstrukturerad produktionsapparat? Och det framträder tydligt att förr eller 
senare måste även radikalt nydanande idéer och koncept integreras som en 
del i hela det värdeskapande systemet och gränssnittet som i många fall 
ovillkorligt framstår som strukturerat, formaliserat och vältrimmat. Att tala 
om icke-formaliserade, dynamiska och flexibla utvecklingsprocesser i ett 
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skede där tiden för tryckning av Vingresors kataloger närmade sig med 
stormsteg framstår t ex som orimligt. Katalogen trycktes nämligen på ett av 
Europas största tryckeri, ett företag som levde under hög 
produktionsbelastning och långa ledtider. I korridorerna på Vingresor sprang 
många som skållade råttor under tiden före tryck. Trots att människor visste 
vem som skulle göra vad, var det många tåtar som skulle knytas ihop. Om 
utvecklingsprocessen i denna fas hade varit öppen, dynamisk och inriktad 
mot trial-and-error, då hade troligtvis ingen vetat vad som behövde göras 
härnäst i arbetet med att knyta ihop säcken inför tryck.  

När ambitionen i ett visst utvecklingsarbete istället är att skapa och 
utveckla något nytt, tidigare oprövat och okänt, och om vägen mot 
ledstjärnan är vid, då ter det sig väsentligt att byta arena och process och att 
inte slaviskt följa en detaljerad, rationell och formaliserad process. För hur 
kan man rimligen i ett öppet och prövande utvecklingsarbete fastställa i 
förväg vem som skall göra vad och när? I en sådant utvecklingssamman-
hang ter det sig i stället mer realistiskt att välja en utvecklingsprocess 
kännetecknad av nyckelord som; interaktivitet, trial-and-error, gräns-
överskridande möten, gränsöverskridande utbyten av kunskap och menin-
gar, successiv inlärning och kunskapstillväxt.  

Min argumentering är att både repetitiva, formaliserade, iterativa, 
modifierande och justerande utvecklingsprocesser, och mer icke-
formaliserade, flexibla, öppna, oförutsägbara, dynamiska och lärorienterade 
utvecklingsprocesser behövs – om än i skilda sammanhang. Jag ser ingen 
motsättning i polerna utan jag ser dem som en samverkande dualism. Frågan 
är hur ett och samma företag kan få dem att samverka på ett fiffigt sätt? 
Edvardsson m fl (2000) redogör för empiriska observationer som visat att 
vissa stora företag som önskade skapa radikalt nyutvecklade tjänster var 
tvungna att knoppa bort nyskapandet från vardagens produkt- och 
tjänsteutvecklingsstruktur. Det skapades därmed nya arenor och nya 
sammanhang, t ex i form av ett nytt projekt eller ett nytt företag, för att 
lyckas utveckla radikalt förändrade produkter, kanske med radikalt nya 
utvecklingsmetoder. Mitt empiriska material vittnar om samma förhåll-ande: 
Vingresor drev t ex sin produktutvecklingssatsning av radikalt nydanande art 
i projektet ”Vingresor 93” där projektet lyftes bort från den vardagliga 
utvecklingsmiljön i dess tidiga faser. Detsamma gällde SAS 
utvecklingsprojekt ”2000+”, ett produktutvecklingsprojekt av radikalt 
nydanande art som drevs under andra hälften av 1990-talet. 
Utvecklingsarbetet drevs i en egen projektorganisation som var avknoppad, 
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inte minst när det gällde rumslig placering från vardagens ordinarie 
produktutvecklingssammanhang.  

Att lyfta bort produktutvecklingsinsatser som är av radikalt nyorien-
terat slag från vardagens produktutvecklingsarbete som antar en modi-
ierande, justerande, och iterativ karaktär tycks vara en framkomlig metod att 
hantera polariseringen mellan justering och radikal nyutveckling. Ett 
problemområde jag ser handlar om kompetensfrågor för särskilt på SOL var 
det tydligt att få av de som arbetade med utveckling såg det som intressant 
att syssla med modifieringar och justeringar av befintligt utbud. De var 
betydligt mer trakterade av att arbeta med utveckling av radikalt nydanande 
art. En form av utveckling, som flera menade erbjöd dem verkligt kreativa 
och spännande utmaningar därför att det ställer stora krav på kunnande, och 
problemlösarförmåga. - I uppdrag av radikalt nydanande art får man 
möjlighet att ”spänna bågen” framhöll t ex utvecklare. På Vingresor 
framställde produktutvecklarna det inte som ett problem att de i stor 
utsträckning sysslade med justerande och modifierande utveckling. Däremot 
vurmade högste chefen för att det simultant med repetitiv, iterativ och 
modifierande utveckling rådde ett behov av kreativ nyutveckling av mer 
nydanande art och han såg en fara i att det senare slaget av utveckling 
tenderar att kvävas i miljöer där utvecklingsarbetet slussas fram som på 
löpande band i formaliserade processer och procedurer. Hur kan man förena 
de två utvecklingspolerna i ett och samma företag och vilka kompe-tenser 
frodas bäst i de skilda utvecklingsprocesserna? Detta ser jag som viktiga 
frågor att studera vidare.  

Ytterligare en polarisering som måste hanteras i vardagens utveck-
lingsarbete är att koncept och produkter som växer fram i kreativa, dyna-
miska, flexibla, oförutsägbara och öppna processer förr eller senare måste 
integreras i befintliga processer, system och plattform, som många gånger 
kan vara standardiserade förutsägbara, repetitiva, formaliserade och väl-
strukturerade till sin natur. Det betyder att även aktörer som arbetar med två 
skilda poler i vissa skeden måste integrera, samordna och koordinera sina 
skilda intressen, kunskaper, meningar och handlingar.  

Managementstyrd kontra icke-management styrd produktutveckling  

Vardagens utvecklingsarbete på SOL kännetecknades vid tiden för mitt 
fältarbete av att befintliga produkter vidareutvecklades i ett iterativt,  
modifierande och modulärt utvecklingsarbete utifrån liggande affärsmodell. 
Denna typ av utveckling sågs som föga utmanande av flertalet av SOLs 
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utvecklare, som poängterade att önskade bedriva ett mer självständigt och 
nydanande utvecklingsarbete inom den egna expertdomänen. Önskemålet 
betydde inte att de hade illusioner om att bedriva utvecklingsarbetet helt fritt 
och lössläppt. Däremot var det flera utvecklare som med nostalgi i blicken 
såg tillbaka på internets tidiga dagar, i mitten av 1990-talet, då de själva 
deltog i det utmanande arbetet med att utveckla erbjudanden för det tämligen 
nya och okända internet. Arbetet vägleddes då, både på Telia och på ”gamla” 
SOL, av ett sökande i riktning mot öppet formulerade visionära och 
strategiska ledstjärnor. Vingresor produktchefer framställde inte något 
missnöje med utvecklingsarbetets justerande och modifierande karaktär. Ett 
stort problem för dem var däremot att de ansåg att chefer och ledare i allt för 
stor utsträckning dirigerade och detaljstyrde produktutvecklings-processen, 
en process de själva vill dirigera och styra och produktcheferna var inte 
nöjda med den koordinerande roll hade vid tiden för min studie.  

Sundbo (1998) talar om samexistensen av två processer när nya tjänster 
utvecklas: Chefer styr arbetets inriktning och riktning i 
managementprocesser, medan utvecklare i konkret handling utvecklar nya 
tjänster i sociala interaktiva processer. Min tolkning är att både 
managementprocesser och interaktiva utvecklingsprocesser löpte samtidigt 
och överlappande i mina fältföretag. Jag tolkade också vardagens arbete som 
att flera medlemmar i ledningen både på SOL och Vingresor inskrän-kte 
handlings-, kunskaps-, och meningsutrymmet för sina utvecklare då de 
själva i vardagen beslutade, styrde och ställde om vad som skulle 
produktutvecklas på tämligen detaljerad nivå. Detta ingrepp var en faktor 
som dämpade medarbetarnas handlingskraft eftersom det sänkte deras 
motivation och engagemang för arbetet. Brunsson (1985) för fram 
motivation och engagemang som viktiga förutsättningar för att stark 
handlingskraft skall frodas.  

Vikten av eldsjälar i utvecklingsarbete har i skilda sammanhang 
betonats. Kunde inte ledarna ses som engagerade eldsjälar när de invol-
verade sig i vardagens produktutvecklingsarbete? Jo, kanske, men deras 
engagemang uppskattades inte av utvecklarna, som istället upplevde det som 
att ledarna fråntog dem deras mandat och befogenheter. Kan det vara så att 
balansgången mellan att hämma, trampa på och inkräkta på någon annans 
revir, jämte att stötta, stödja, och vägleda är hårfin och brydsam? Ekman 
(1999) talar om vikten av att det råder ömsesidigt förtroende mellan parter 
för att goda och nära relationer skall kunna växa och frodas. Han menar att 
detta växer fram i vardagens småprat. Jag tror att det ligger mycket i hans 
resonemang men varken på SOL eller på Vingresor hörde jag i vardagen 
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särskilt mycket småprat mellan ledare och utvecklare. Kan det vara just brist 
på förtroende och goda relationer som gjorde att utvecklarna inte 
uppskattade ledningens personliga involvering i produktutvecklingsarbetet 
och att ledarnas involvering därmed kom att uppfattas som hindrande intrång 
i stället för som ett stärkande stöd? 

 Jag argumenterar för att det tillhör ledningens roll att skapa och sprida 
kunskap om gällande visionära och strategiska ledstjärnor för att skapa 
riktning, inriktning och en god grogrund för goda och konstruktiva 
vardagliga meningsskapande processer. Ledningen måste också kunna 
omtolka och vid behov styra om ledstjärnan. Men för att skapa och mynta 
ledstjärnor som kan bidra till ett högt värdeskapande för kunder behövs en 
övergripande helikoptersyn och en god kunskap om värdeskapande ur ett 
multidimensionellt seende. Detta skulle kunna underlättas genom att ledare 
deltar i vardagens meningsskapande processer och scanning proces-ser, viket 
betyder att de behöver lyssna på, delta i, tolka men även i viss utsträckning 
söka påverka riktningen på vardagens samtal som pågår bland 
utvecklingsexperter och bland andra intressenter och kunskapsbärare som på 
något sätt kan ha bäring på företagets värdeskapande utvecklingsarbete. 

Ensamt expertarbete kontra integrering av många experters intressen, 
kunskaper, meningar och handlingar 

Varje enskild produktutvecklare har utifrån sin expertdimension i uppgift att 
tillsammans med andra experter generera och formulera idéer till produkter  
och koncept . Därefter utför varje utvecklare sitt hantverk, vilket kan ta sig 
en mängd olika uttryck beroende på vilken dimension som står i fokus; 
programmering eller annan teknikutveckling, funktionell utveckling, 
innehållsutveckling, ”feel-and-touch” utveckling, eller som på Vingresor 
utveckling av hotell och resmålsutbud, beställning av hotell och hotell-
kapacitet, serviceutveckling etc. Varje värdeskapande dimension grundas på 
skilda logiker för vad som skapar värde för kunder. Därmed krävs det att 
skilda ”experter”, med skilda kunskaper, meningar och handlingar i sin 
repertoar deltar i utvecklingsarbetet. Varje utvecklingsexpert bidrar enbart 
med en smärre del i den större värdeskapande helhet som i kunders sinnen, 
hjärnor och hjärtan kommer att upplevas, bedömas och värderas som en 
sömlös helhet. Det ter sig därför tydligt att de många experternas kun-
skaper, meningar och handlingar behöver interageras och koordineras när 
nya värdeskapande produkter skapas i tjänsteintensiva företag.  
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I båda mina fältstudieföretag framstod integrering och koordinering 
som väsentliga aspekter för att få varje värdeskapande dimension att framstå 
som en välintegrerad del i ett större, sömlöst helhetssammanhang. Det kunde 
handla om ett nytt resekoncept där många värdeskapande dimensioner 
behövde integreras och samordnas under själva utvecklingsarbetet. Samtidigt 
behövde det nya konceptet integreras i befintligt produktutbud likväl som i 
den befintliga värdeskapande plattformen. Det kunde också handla om att 
det nya skulle integreras i plattformens företags-omspännande processer, 
system och uttryck såsom serviceprocess, varumärke, sälj och supportsystem 
och belöningssystem. En dylik integre-ring krävde mångas insatser i form av 
handlingar, kunskaper och meningar. På Vingresor fanns ingen tydlig roll 
som hade i ansvar att arbeta med integrering ur ett dylikt helhetsperspektiv i 
vardagens utvecklingsarbete. Därmed kunde det te sig förunderligt hur varje 
produktnyhet trots allt, vid en bläddring i Vingresors kataloger, framstod 
som en välintegrerad del i en sömlös helhet.  

Varje ny Passagensektion resulterade också i ett integreringsarbete där 
det nya behövde integreras i befintligt utbud för att tillslut komma att 
framstå som en välintegrerad del i en större, sömlös helhet. Många skilda 
värdeskapande dimensioner var föremål för utveckling och integrering, 
såsom; teknik, ”feel and touch”, användargränssnitt, användarvänlighet 
koncept och idé. Integreringsbehovet resulterade i att varje enskild expert 
och dennes intressen, meningar, kunskaper och handlingar på ett eller annat 
sätt behövde integreras, samverka och koordineras med andras experters 
intressen, kunskaper, meningar och handlingar. Det framstod klart att varje 
utvecklingsinsats och varje utvecklingsprojekt var en del av en större 
multidimensionell helhet som skulle komma att värderas som sömlös i 
kunders sinnen, hjärnor och hjärtan.  

Koordinering och integrering framstår som viktiga uppgifter och  
kunskaper för att förmå skapa höga värden för kunder. På Vingresor tycktes 
det som att kända och välspridda vanor, traditioner, normer, regler och 
rutiner spelade en viktig roll när människor i vardagen skulle integrera och 
koordinera handlingar, meningar och kunskaper. Men på Vingresor fanns, 
som sagt, ingen roll eller funktion som hade till uppgift att koordinera hela 
företagets värdeskapande utvecklingsarbete ur ett kundorienterat 
helhetsperspektiv. På SOL fanns inga välspridda, allmänt accepterade eller 
kända traditioner, regelverk, rutiner, normer eller vanor som kunde fungera 
som stöd för att koordinera människors handlingar, meningar och kunskaper. 
På SOL fanns å andra sidan en projektledarroll, som hade koordinerande 
uppgifter i ett definierat produkt. Men SOLs projektledare hade inte ansvar 
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för värdeskapande ur ett multidimensionellt helhetsperspektiv som beaktade 
värdeskapande ur ett gränssnittsperspektiv över tiden för varje enskild kund 
och användargrupp. Chefer i företaget betonade snarare att det var viktigt att 
företagets projektledare hade goda ekonomiska kunskaper och att de delade 
företagets syn på vilka affärs-mässiga logiker som skulle styra projekten.  

Vi-och-dom 

Värdeskapande och multidimensionellt utvecklingsarbete ter sig som en 
fragmenterad och komplex företeelse med många involverade experter, 
ledare, integrerare och koordinatörer. Både på Vingresor och på SOL 
framstod vardagens ständiga förhandlingar och i vissa fall öppna konflikter 
mellan vi-och-dom i olika konstellationer som tydliga. Mycket tid, energi 
och kraft förbrukades på sådana vardagliga konfrontationer. Men måste 
kamper mellan vi-och-dom ta så mycket tid och energi i anspråk i vardagens 
utvecklingsarbete som det tycktes göra, framförallt på SOL? Utifrån mina 
teoretiska tolkningsramar (se kapitel 6) skulle inte så behöva vara fallet, men 
jag ser ändå produktutvecklingsarenan som en ypperlig grogrund för att vi-
och-dom konfrontationer och konstellationer skall frodas, därför att många 
experter av olika de slag involveras i vardagens produktutvecklingsarbete. 
Ofta är deras arbetsrelationer dessutom tämligen flyktiga, särskilt som på ett 
företag som SOL där personalomsättningen är hög och där 
utvecklingsarbetet utförs i olika projektkonstellationer och inte i en årlig 
repetitiv linjestruktur, som på Vingresor.  

Gränser mellan vi-och-dom, dvs mellan olika grupper, kunskaper, 
föreställningar, normer och meningar må vara osynliga fysiskt sett, men de 
finns där, i människors huvuden. På Vingresor tog sig gränsdragningar 
relativt stävjade uttryck, medan de på SOL tog sig mer destruktiva uttryck i 
vardagens organiserande. Många som valde att sluta på SOL förklarade t ex 
att de lämnade företaget på grund av att de inte gillade vad ”dom” sade, 
kunde, representerade och gjorde. Jag ser polariseringen mellan vi-och-dom 
som en i livet ständigt närvarande dualism, men det framstår tydligt att vi-
och-dom polariseringar tenderar att resultera i en mängd destruktiva uttryck i 
vardagen. Det ter sig relevant att fråga sig hur människor på ett konstruktivt 
sätt skulle kunna organisera sig så att polariseringen vi-och-dom istället kan 
användas för att konstruktivt berika, förena och sammansmälta skilda 
aktörer, kunskaper, meningar och krafter för att tillsammans bidra till ett 
starkt värdeskapande?  
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Kundinteraktioner: Armlängds avstånd till kunder kontra öga mot öga 

I allt fler möten och interaktioner mellan kund och företag har mänskliga 
resurser kommit att ersättas av maskiner eller av mänskliga resurser som inte 
är anställda av företaget, utan vars tjänster istället köps in på entreprenad. 
Frågor kring automatisering och entreprenadisering av möten och 
interaktioner med kunder kan mycket väl betraktas som produkt-
utvecklingsfrågor, eftersom det i kundernas ögon blir en del av ett företags 
värdeskapande manifestationer och därmed en del av den helhetsprodukt 
som kunder interagerar med i vardagen.  

Gummesson (2001) betonar det ömsesidiga beroendet mellan 
elektroniska relationer (eCRM) och humanistiska relationer (hCRM) och 
han framhåller vikten av att balansera de två värdeskapande polerna. Jag är 
enig med Gummessons resonemang men dessvärre noterar jag att företag 
inte alltid handlar i enlighet därmed. På Vingresor talades lycksaligt om 
värdeskapande med hjälp av t-(tekniska) och e-(elektroniska) dimensioner. 
Internet och avancerade telefonisystem sades t ex öka tillgängligheten för 
kunder men samtidigt talades det än mer euforiskt om möjligheter till ökad 
lönsamhet då t- och e-dimensioner förväntades bidra till sänkta försäljnings- 
och distributionskostnader. Men är det lika självklart att det medför ett högre 
värdeskapande för kunder när företag ersätter h-(humanistiska) interaktioner 
mellan kunder och mänsklig frontlinjepersonal med t- och e-interaktioner 
mellan kunder och maskiner? För många kunder och i många 
kundsituationer är det troligtvis synnerligen värdeskapande att kunna hantera 
köp- och bokningsprocedurer hemifrån (Gummesson, 2002). Men inte för 
alla kunder och inte i alla kundsituationer. Och vad händer med 
kunskapsdimensionen? Flertalet kunder kan troligtvis inte lika mycket om 
Vingresors utbud och om andra semesteraspekter som försäljnings-
personalen, inte minst med hjälp av tyst kunskap, kan mycket om.  

I båda mina fältföretag sågs t- och e-dimensioner primärt som ett medel 
för att sänka kostnader. Och visst är låga kostnader en väsentlig 
värdeskapande dimension, inte minst för kunder, men vad som betraktas 
som kostnader och vad som betraktas som investeringar är mänskliga 
konstruktioner. Att satsa på t- och e-dimensioner för att reducera personal-
kostnader i frontlinjen synes mycket bra ur vissa aspekter, men det betyder 
också att man valt att reducera satsningen på att skapa goda h-interaktioner 
och relationer. Vad skulle hända om Vingresor istället för att sträva efter att 
minimera antalet försäljare och försäljningsyta i Vingresors butiker, gick den 
motsatta vägen och vidareutvecklade butikerna till att bli en högst 
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värdeskapande dimension? Kanske genom att skapa researenor dit 
människor som är intresserade av resor, andra länder och andra kulturer kan 
styra kosan för att mötas, utbyta kunskap, erfarenhet och meningar? I 
Svenska Dagbladet (26/1-02) berättas om caféer som ger butiker 
merintäkter. Artikeln redogör för möbelaffärer, bokhandlare och klädes-
butiker som valt att skapa ett attraktivt och trendriktigt café eller servering i 
sin affärslokal. Syftet var att locka fler kunder genom att erbjuda populära 
upplevelsearenor som medger möjlighet till möten eller en stunds 
försjunkenhet. Det sägs i artikeln att ett ökat flöde av nöjda kunder har 
resulterat i merförsäljning för butikerna, samt till ett ökat värdeskapande för 
flera involverade partners, och inte minst för kunderna. På Vingresor 
diskuterades inte i sådana banor kring värdeskapande. Varför skulle inte en 
butik kunna bli till mer än en butik; en värdeskapande dimension som skapar 
höga värden både för kunder, personal och ägare? Men Vingresors 
distributionsstrategi, vilken framstår som SLGs strategi, kan istället tolkas 
som att det blivit bestämt att värde skall skapas genom att hålla kunderna på 
en armlängds avstånd och genom att kommunicera, sälja och sköta så många 
kundinteraktioner som möjligt med hjälp av maskiner och automater. Det ter 
sig tydligt att de två skilda interaktionsstrategierna ger två skilda 
interaktionsgränssnitt och skilda här-och-nu stunder, vilket i sin tur betyder 
skilda produkter. 

I enlighet med Gummesson (2001) betonar jag vikten av en balans 
mellan eCRM och hCRM, inte minst med Naisbitts tes om ”The more high 
technology around us, the more the need for human touch” (i Gummesson, 
2001:7) i bakhuvudet. Jag har däremot valt att använda begreppen e-
interaktioner, t-interaktioner och h-interaktioner istället. Jag spinner vidare 
och föreslår att det krävs balans mellan många värdeskapande dimensioner, 
varav relationer och interaktioner kan vara en.  

Men likaså krävs en balans i värdeskapandet mellan ägarnas, kunder-
nas, personalens och andra intressenters intressen. I mitt empiriska material 
har jag erfarit flera exempel som vittnar om att kunders perspektiv och 
intressen tenderar att få stryka vid foten i vardagen till förmån för ägarnas 
och högsta ledningens krav på effektivisering och kostnadsreducering. Kan 
det vara så att kunders intressen, behov, värderingar och önskemål, såsom de 
själva definierar dem, inte kommer att få ett större utrymme förrän kunder 
väljer att lämna mer kundfrånvända företag för mer kundorienterade företag? 
Ett exempel som vittnar om att kunder gör sådana val är min brors 
handlande: Häromdagen fick jag veta att han var mäkta irriterad på 
Vingresor som han hade försökt nå per telefon under ett par dagars tid för att 
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diskutera en eventuell resa till Alperna. Men Vingresor tog inte emot hans 
samtal och det telefonsvararbesked han gång på gång möttes av lät honom 
veta att han ringde just när många andra ringde och därför ombads han 
försöka senare. Han försökte senare, gång på gång men han kom aldrig fram. 
Samtidigt lärde han sig, under sökande på internet, att bestyret med att själv 
produktutveckla en alpresa för sig och kompisen skulle kosta mer tid och 
pengar utan att ge en bättre produkt än vad Ving-resor erbjöd när det gällde 
hotell och resmål. Hans reseplaner slutade med att han gav upp försöken 
med nå Vingresor och istället valde han och kompisen att köpa sina resor 
från den mindre ”uppstickararrangören” Langley Travel – som svarade 
direkt i telefonen.  

Att agera proaktivt utifrån interna mål och strategier kontra att reagera på 
händelser och krafter i omvärlden  

Flera röster både på SOL och på Vingresor uttryckte missnöje över 
ledningens bristande strategiska förmåga. Ett illustrerande exempel från 
Vingresor är föreställningen om att ledningen borde ha varit tidigare ute med 
att fastlägga och driva igenom en dynamisk distributionsstrategi:  
 

 ”Vår ledning vågar inte göra någonting utifrån egna initiativ, vilket 
resulterar i att vi ständigt jagar och följer konkurrenten Ticket i fotspåren. 
Där de öppnar en butik, där kommer vi snabbt efter. Det visar att vår 
ledning inte har någon strategiskt handlingsförmåga.” 
(Medarbetare på produktavdelningen) 
 

Dessa röster såg skolböckernas rationella strategi- och utvecklingsprocesser 
som ideala. Men tänk om de gängse modellernas grundläggande antaganden 
inte är särskilt vettiga i en förutsägbar och snabbt föränderlig omvärld? Tänk 
om det inte ens är rimligt eller möjligt att staka ut klara, definitiva 
distributionsstrategimål långt i förväg för att sedan obönhörligt styra skeppet 
i fast och entydig riktning mot målet? Och tänk om det under vägs i ett visst 
utvecklingsarbete visar sig att det inte längre är rimligt att nå det tidigt 
utstakade målet kanske på grund av att förutsättningarna ändras radikalt 
under vägs?  

Vardagens utvecklingsprocess både på Vingresor och SOL vittnade, 
som sagt, om att utvecklingsarbete i viss utsträckning handlade om att 
reagera på konkurrenters strategier och handlingar snarare än att alltid agera 
utifrån rationellt och internt etablerade långsiktiga målbilder. Ett exempel är 
att man sedan länge hade haft frågan om ökad tillgänglighet på tapeten i 
Vingresors svenska organisation. Som regel var butikerna stängda på 
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söndagar och de stängdes förhållandevis tidigt på lördagar i vårt land. I 
Danmark hade man å andra sidan sedan länge hållit butikerna öppna sju 
dagar i veckan och där var söndagar veckans absolut största försäljnings-
dag. Förklaringen som gavs till att Vingresor hade öppet sju dagar i veckan i 
Danmark var att Simon Spies, den forne resekungen, tidigt iscensatte att 
hålla öppet sju dagar i veckan. Efterhand följde hela branschen efter, och på 
den vägen var det.  

Ytterligare ett exempel på hur konkurrenter följs åt var att Vingresor i 
Norge sedan många år hade erbjudit sina kunder betydligt fler avrese-
flygplatser än vad Vingresor erbjöd sina kunder i Sverige. Förklaringen 
sades vara att den forne konkurrenten SAGA – numer systerbolag inom 
SLGkoncernen - var det företag som hade startat detta beteende och att andra 
helt enkelt hade hängt på. Här i Sverige har vi under senare år sakta men 
säkert fått allt fler avreseflygplatser, något som kunder emellertid långt 
tidigare hade börjat uttrycka starka önskemål om. Det framträdde dock en 
bild som visade på att det inte var kunders önskemål som drev på 
utvecklingen, utan att det snarare varit konkurrenters initiativ. I Sverige var 
det framförallt Expressresor, som några år före min fältstudie började hämta 
resenärer från fler flygplatser än vad de etablerade charter-arrangörerna 
erbjöd sig att göra. Vingresor, men även de andra stora aktörerna fick stora 
skälvan och följde uppstickaren Expressresor i fot-spåren. Även på SOL 
tycktes det uppenbart att de som definierade varandra som konkurrenter 
tenderade följa varandras utvecklingsstrategier och handlingar hack i häl. 

Den institutionella teoribildningen (Powell och DiMaggio, 1991) 
erbjuder rimliga tolkningsmöjligheter till det följa-John beteende som 
framträder så klart inom mina fältföretags branscher. Den institutionella 
teoribildningen visar att företag i samma bransch tenderar att följas åt och 
anpassa sig till varandra vilket förklaras att det sker med hjälp av 
institutionella krafter och spridningsmekanismer. Kan det vara så att dylika 
isomorfa tillvägagångssätt används i utvecklingsarbetet helt enkelt för att de 
är kostnadseffektiva och tämligen ”enkla” att använda sig av? Kan det vara 
så att det är oundvikligt för företag att inte dras med i de institutionella kraft- 
och spridningsspel som pågår? Eller kan det vara så att isomorfa 
utvecklingsprocesser används för att de sitter i väggarna, och därmed tas för 
givna när man i vardagen utvecklar nya produkter? Frågan om varför dessa 
reaktiva och anpassningsorienterade tillvägagångssätt är så vanliga i 
vardagens utvecklingsarbete besvaras inte i denna avhandling. Men det 
konstateras att de är vanliga och att glappet mellan dem och skolböckernas 
rationella, analytiska och välplanerade tillväga-gångssätt för hur utveckling 
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”bör” bedrivas är stora. Kan det vara så att skolböckernas idealmodeller inte 
är fungerar för användning och inte ger tillräckligt bra vägledning i de 
sammanhang som Vingresor och SOL verkar i?  

Att bedriva produktutveckling utifrån intuition, fingertoppskänsla och 
erfarenhet kontra att bedriva produktutveckling utifrån god analys och 
planering 

Intuition, fingertoppkänsla, erfarenhet och annan tyst kunskap hos utvecklare 
men även hos deras chefer, framstod som väsentliga ingredienser vardagens 
produktutvecklingsarbete på fältföretagen. Dessa ingredienser samverkade i 
vardagens arbete med analys och god planering, även om analys och god 
planering inte överensstämde med den form av rationell analys och 
planeringsprocesser som ofta beskrivs som ideala i litteraturen. Analys och 
planering innebar snarare att vardagens arbete i  stor utsträckning vägleddes 
av etablerade ledstjärnor.  
 Även vardagens utbredda, om än icke-formaliserade, scanning-
processer ser jag som viktiga analys- och planeringsmetoder. I de vardag-
liga scanningprocesserna höll utvecklare och ledare ständigt sina öron, ögon 
och sinnen öppna mot alla håll och riktningar för att få impulser till 
”morgondagens” produkter. Källor man spejade mot i vardagens 
scanningprocesser var konkurrenters strategier och handlingar, gårdagens 
och dagens försäljnings- och efterfrågesiffror, gryende trender, teknologi-
förändringar, samt kundernas förväntade önskemål och beteenden.  
 Utvecklarnas och chefernas intuition, fingertoppskänsla, erfarenhet, 
och annan tyst kunskap framstod som synnerligen väsentliga tolknings- och 
navigeringsverktyg i utvecklingsarbetet, när det gällde att välja hur 
materialet i scanningprocesserna skulle tolkas och förstås, samt när det 
gällde att bestämma vilka handlingar som lämpligen skulle vidtagas.  

Att bli kundorienterade genom att följa kundernas efterfrågan kontra att bli 
kundorienterade genom att möjliggöra ett kundorienterat förhållningssätt 

Kunder involverades inte personligen i Vingresors och SOLs produkt-
utvecklingsarbete. På Vingresor hade man däremot sedan flera decennier 
hämtat kunskap om hur hemresande resenärer hade upplevt den nyss 
genomförda resan med hjälp av en surveyenkät; den så kallade 
produktkontrollen. Både på Vingresor och på SOL hade det också hänt, om 
än det var sällsynt, att man hade gjort en specialbeställd marknads-
undersökning av något slag inför förestående produktutvecklingssatsningar.  
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Betyder det med beaktande av ovan nämnda insatser att företagen kan 
ses som kundorienterade? Det beror på hur kundorientering definieras. På 
Vingresor definierades kundorienterad produktutveckling som det att skapa 
och erbjuda sådant som kunder kommer att efterfråga. På SOL såg man sig 
som kundorienterade eftersom höga besökssiffror uppnåddes, vilket tolkades 
som kunderna uppskattade företagets produkter. Att tolka en hög efterfrågan 
som ett tecken på kundorientering är ett sätt att se på kundorientering. Men 
är det givet att en hög efterfrågan betyder ett högt värdeskapande och en hög 
grad av kundorientering? Nej inte nödvändigtvis, för det finns även en 
efterfrågan bland hungriga på mögligt bröd om inga bättre alternativ finns att 
tillgå.  

Salzer (1995) för fram att kundorientering kan betraktas som ett 
förhållningssätt där medarbetare i ett företag försöker se på verkligheten med 
kunders ögon som en utgångspunkt för vad kunder kan tänkas vilja ha. Det 
framträder ur ett sådant perspektiv som väsentligt att varje anställd ges 
möjlighet att i vardagen inta ett förhållningssätt som medger förutsättningar 
till att skapa, utveckla och realisera värde utifrån kunders egna upplevelser, 
önskemål, uppfattningar, problem och idéer om vad som är värdeskapande. 
Det handlar om att se verkligheten med kunders ögon när nya 
produkterbjudanden planeras, formges, utvecklas och levereras. Ett 
kundorienterat förhållningssätt inkluderar ett stort utrymme för aspekter som 
omtanke, värme, empati och vilja till problemlösning, för att skapa höga 
värden för kunder i alla deras vardagliga här-och-nu-stunder av interaktioner 
med företaget och dess värdeskapande manifestationer.  

Det handlar om att bana väg för att förankra föreställningar i ryggraden 
om att produktutvecklingsarbete handlar om att skapa höga värden för 
kunder med hjälp av många slags värdeskapande dimensioner och 
manifestationer. Ur ett perspektiv som sätter kunders uppfattning och 
upplevelser av vad de anser vara värdeskapande i fokus, framstår det som 
uppenbart att flera förhärskade föreställningarna om produktutveckling 
behöver vidareutvecklas; Från ett fokus på att utveckla en enskild fysisk 
produkt eller en produktifierad tjänst från ax till limpa, till att utgå från att 
värde skapas för kunderna i den sömlösa helhet som kunder interagerar med 
i vardagen. En fristående vara eller tjänst är en del av denna helhet, men det 
är inte hela den värdeskapande helheten, där interaktioner mellan kunder och 
ett företags värdeskapande manifestationer inträffar och pågår både före som 
under köp, likväl som före, under och efter användning. 
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Hur kan polariseringar hanteras?  

Många polariseringar framträdde i vardagens utvecklingsarbete både på 
Vingresor och på SOL. Både för Steyaert (1995) och för Czarniawska (1999) 
är polariseringar väsentliga för framväxten av något nytt. Steyaert 
argumenterar även för att polariseringar i organisering tenderar att resultera i 
låsningar och spänningar och han lyfter fram idéer om hur sådana kan 
reduceras. Idéerna går ut på att skapa ett möjlighetsrum (potential space) 
som fungerar som en frizon, eller/och att introducera en tredje part som kan 
medla mellan polariseringarna. En frizon kan vara ett fysiskt rumsutrymme, 
och/eller ett utrymme av föreställ-ningsmässig och mental karaktär, där det 
ges utrymme och tillåtelse till tämligen fritt experimenterande, lek och 
utforskande kring polariser-ingarna. En tredje part kan vara en aktör som 
inte har några vidare intressen i en viss polarisering än att bistå involverade 
och berörda parter att hantera dem på ett konstruktivt sätt. 
 

Bidrag 3: Nytt!  

Nya metoder, frågor, synsätt och infallsvinklar för att studera 
produktutveckling i tjänsteintensiva verksamheten, har givit tolkningar, 
belysningar, reflektioner och frågor om framstår som nya i akademiska 
texter om produktutveckling i tjänsteintensiva företag. 
 

En del av syftet var att välja nya frågor, metoder, synsätt och infalls-
vinklar för att försöka bidra till att nya insikter och frågor kan skapas kring 
forskningsområdet. Den delen av syftet tycker jag mig ha uppnått: T ex har 
jag inte i någon studie funnit kulturorinterade, empiriska berättelser som 
beskriver och belyser produktutvecklingsarbete i tjänsteintensiva företag ur 
ett kulturellt och djuplodat vardagsperspektiv.  

Flera av de teoretiska infallsvinklar och utgångspunkter jag använt mig 
av har jag inte heller funnit tillämpade i tidigare studier om 
produktutveckling i tjänsteintensiva företag. Inte minst infallsvinkeln om att 
en produktifierad tjänst eller en fysisk vara endast är en del av den 
värdeskapande helhet som kunder upplever, uppfattar, värderar och 
utvärderar i interaktionerna med företagets värdeskapande manifestationer. 
Hur utvecklingsarbete kan förstås och tolkas ur ett sådant helhetsperspektiv 
har i min vetskap inte fokuserats i tidigare forskningssammanhang. Även ett 
antal andra aspekter som jag inte funnit nämnvärt diskuterade i texter om 
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forskningsområdet i fråga lyfts fram i denna avhandling, t ex att 
polariseringar tycks frodas väl i vardagens produktutvecklingsarbete.  

 

Bidrag 4: Tio uppslag till praktiker 

En allmängiltig receptbok med standardrecept för vardagens praktiska 
utvecklingsarbete tror jag inte kan ges ut eftersom jag tror att 
tillvägagångssätt och modeller måste utformas och anpassas till varje 
enskilt och lokalt sammanhang. I likhet med Czarniawskas (1999) 
förespråkanden ser jag min avhandling som en berättelse där vardagens 
motsättningar och spänningar skildras, belyses och diskuteras, snarare än 
att det är en normerande receptbok för produktutveckling. Ändå tar jag mig 
friheten att presentera ett antal uppslag till praktiker utifrån den 
kunskapsplattform jag står på idag. Min förhoppning är att de skall kunna 
fungera som inspiration och underlag för utformandet av lokala 
tillvägagångssätt och lokala riktlinjer för produktutvecklingsarbete i 
tjänsteintensiva företag. De tio uppslagen lyfter fram produkt-
utvecklingsarbete som ett arbete som ställer stora krav på vardagliga 
balanskonster på hög och tunn lina mellan skilda poler.  
 
Produktutvecklingsarbete i tjänsteintensiva företag handlar om:  
1. Att skapa goda förutsättningar för ett värdeskapande som kunder upp-

lever som mycket högt i sinnen, hjärtan och hjärnor i varje här-och-nu 
stund och i varje interaktionslänk med företaget och dess värdeskapande 
manifestationer. Värde kan skapas i varje interaktionsstund både före och 
under köp, som före, under och efter användning. Höga värden skapas 
med hjälp av en skicklig balansering i utvecklingsarbetet mellan 
utveckling av fysiska produktdimensioner och tjänstedimensioner och 
andra värdeskapande dimensioner.  

2. Att generera, skapa och välja idéer till vad som kan utvecklas framöver 
både när det gäller koncept, produkter och värdeskapande plattform. 
Idéer skapas i vardagliga och icke-formaliserade scanningprocesser där 
utvecklare och ledare ständigt har ögon och öron vidöppna mot 
omvärlden. Vidare handlar arbetet om att formge, formulera, specificera, 
beskriva och handgripligen utveckla och konstruera koncept, produkter 
och den värdeskapande plattformen. Integration och sam-ordning mellan 
varje enskild expertutvecklares intressen, kunskaper, meningar och 
perspektiv framstår också som ytterst väsentliga aspekter av 
utvecklingsarbetet.  
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3. Att förmå balansera mellan att bedriva utveckling av radikalt nydanande 
art, med stegvis, modifierande och iterativ utveckling.   

4. Att förmå balansera mellan att låta kunskap som erhålls genom analys 
och god planering få spelutrymme i utvecklingsarbetet, men även att ge 
utrymme för kunskap baserad på erfarenhet, fingertoppskänsla, intuition 
och ett ständigt lärande och prövande. 

5. Att förmå bedriva både individuellt expertkunskaparbete, men även ett 
interaktivt utvecklingsarbete kännetecknat av samarbete, koordinering, 
tvärfunktionella möten, samtal och integrering.  

6. Att ta del av kundens önskemål, problem, värderingar, upplevelser och 
kunskaper som viktiga utgångspunkter för utvecklingsarbetet, men även 
att driva utvecklingsinsatser inifrån-och-ut, drivet av visionen om ett 
maximalt värdeskapande för kunder i varje här-och-nu interaktion med 
ett företags värdeskapande manifestationer av något slag. 

7. Att förmå skapa höga värden för varje kund i varje här-och-nu inter-
aktion, men att även skapa höga värden för andra intressenter, som 
personal, ägare och andra samhällsmedborgarna. 

8. Att förmå dra nytta av inbyggd kunskap, traditioner, rutiner och erfaren-
het genom att köra vidare i välkända och uppkörda hjulspår, men även att 
medvetet arbeta för importera nya föreställningar, tankar och kunskaper 
som kan bistå till att det invanda, inkörda och redan kända ifrågasätts och 
förnyas. 

9. Att i vissa skeden och sammanhang organisera utvecklingsarbetet i 
välstyrd, formaliserad, välkänd och välplanerad processtruktur, men att i 
andra skeden tillåta ett dynamiskt, öppet och flexibelt organiserande.  

10. Att balansera mellan att organisera en ”effektiv” och målstyrd utveck-
lingsverksamhet och att organisera ett ledstjärnestyrt arbete med stora 
mått av fri lek, trial-and-error, öppet sökande och experimentering. 
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Bidrag 5: Uppslag till fortsatt forskning? 

Innehållet i avhandlingen ser jag som ett inlägg i det pågående menings-
skapande kring forskningsområdet i fråga. Det är min förhoppning att min 
punkt är temporär då jag anser att det behövs fler texter, frågor, inlägg och 
punkter om företeelsen värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva 
företag. Och jag hoppas att mina inlägg skall bidra till att andra, både 
akademiker och praktiker, skall finna värde i att fortsätta i samma spår, för 
jag tror det finns en spännande fortsättning. Vidare spår kan ta sig många 
riktningar men här följer några uppslag som jag utifrån mina horisonter 
funnit föga eller inte alls belysta i befintliga texter under etiketterna 
produktutveckling och tjänsteutveckling.  

• Begreppsutveckling efterlyses! Vad skall det arbete jag studera kallas 
för? Vad skall det som står i fokus för arbetet kallas för? Vad skall det 
”slutresultat” som kunder betraktar, värderar och utvärderar, anser sig 
köpa, uppleva och använda kallas för? Skall vi fortsätta att tala om 
produktutveckling och tjänsteutveckling eller leds våra tankar i 
missvisande riktning? Skall vi tala om värdeskapande i stället för om 
produkt- och tjänsteutveckling? Skall vi tala om produktskapande? Eller 
skall vi tala om innehållsutveckling eller innehållsdesign? Kan vi tala om 
upplevelsearkitekter, värdeskapandearkitekter, upplevelseprodu-center, 
upplevelseregissörer eller upplevelsepaketerare? 

• Empiriskt valde jag att studera resebranschen och internetbranschen, två 
branscher som forskare har lämnat tämligen orörda i tidigare studier om 
produktutveckling. Överhuvudtaget har flera betydelsefulla och gigan-
tiska tillväxtbranscher, som film, musik, underhållning, media, turism 
och konfektion endast i ytterst ringa omfattning framträtt i studier om 
produktutveckling. Jag ser sådana tidigare orörda branscher som intres-
santa forskningsfält. Inte minst därför att de är exempel på branscher vars 
värdeskapande manifestationer inkluderar stora mått av abstrakta och 
ogripbara symbol- och uppplevelsevärden. Dessutom kännetecknas de av 
att verka i branscher med snabba trend och modesvängningar.  

• Att jobba vidare med att betrakta, förstå och beskriva företeelsen kund-
orienterat värdeskapande som ett multidimensionellt och helhets- 
orienterat värdeskapande där kunder själva bedömer det reella värde-
skapandet utifrån en upplevelseorienterad och sömlös värdering av 
många skilda dimensioner och många skilda sammanhang över tiden. 
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• Är värdeskapande produktutveckling verkligen en så pass generisk 
företeelse som befintliga produktutvecklingsmodeller ger sken av? Är det 
verkligen så att samma modeller och processer för produkt-
utvecklingsarbete kan användas för varje typ av utvecklingsinsats i ett 
och samma företag? I olika företag? I olika branscher? I ett företags 
skilda olika utvecklingsstadier och för ett företags skilda produkter? Är 
det samma slags utvecklingsprocess och kompetenser som tillämpas när 
Astra Zeneca utvecklar radikalt nydanande läkemedel som när de 
vidareutvecklar Losec för att kunna förlänga dess livslängd? Är 
värdeskapande produktutveckling kanske en högst situationsanpassad 
företeelse och vad får det i så fall för implikationer på teori och praktik? 

• Hur kan man få ömsesidiga krav på ständig modifiering och på radikal 
nyutveckling att samverka? Eller, behöver de samverka i ett och samma 
företag? Det tycks som om den ena formen har en tendens till att ta 
överhand i ett visst skede. Både Vingresor och SOL kännetecknades i 
koltåldern för att bedriva radikala utvecklingsarbeten med framgångsrika 
resultat. Vid vissa tillfällen genom decenniernas lopp har Vingresor 
bedrivit utvecklingsarbete av radial nydanande karaktär men vid tiden för 
mina fältstudier kännetecknades utvecklingsarbetet både på Ving-resor 
och på SOL av justeringar och modifieringar. Kan det vara så att ett och 
samma företag har skilda kapabiliteter i olika sammanhang över tiden och 
hur kan det i så fall förstås? Kan det vara så att vissa utvecklingsföretag 
ständigt är skickliga på radial nyutveckling, medan andra företag år ut 
och år in har bättre förmåga till att enbart hantera justeringar och 
modifieringar? Har vi redan fått se tendenser i riktning mot renodlig av 
utvecklingskompetenser när radikal och nydanande utveckling av 
läkemedel utvecklas i allt fler, små avknoppade bioteknikföretag och där 
radikalt nyutvecklade telekomtjänster utvecklas av små 
entreprenörsföretag snarare än i storföretagens regi? Är det tänkbart att 
värdeskapande utveckling i allt större utsträckning läggs ut på 
utvecklingsföretag, och på frilansare även i företag som Vingresor och 
SOL framöver? IKEA tar t ex in frilansare för att utveckla och formge 
nya produkter. Är reseformgivare eller reseutvecklare ett möjligt 
konsultyrke imorgon? Utveckling slukar resurser och utveckling är en 
riskfylld företeelse och kan det betyda att utvecklingsarbete därför frodas 
bäst i en strikt utvecklingsorienterad miljö? Eller kan det vara så att ett 
sådant upplägg skulle kunna gälla för radikal, kapitalkrävande och 
långsiktig nyutveckling men inte för den ständiga iterarativa och 
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säsongsorienterade utveckling som framstår som kännetecknande för 
företag som Vingresor och SOL?  

• Jag efterlyser studier där produkt- och tjänsteutveckling, entrepre-
nörskap, intraprenörsskap och evolutionsteorier sammanlänkas.  

• Hur lyckas man få utvecklare att känna hög motivation för arbetet, vare 
sig det handlar om radikal nyutveckling eller vardaglig modifiering och 
förfining av befintliga produkter? Krävs skilda kompetenser för skilda 
slag av utvecklings-innehåll och utvecklingsformer? Hur kan man få 
olika slag av utvecklingsprocesser och utvecklingskompetenser, t ex de 
som sysslar med utveckling av modifierande art, jämte de som sysslar 
med utveckling av radikalt nydanande art att samverka?  

• Vilka kunskapsperspektiv, vilka arbetsprocesser och vilka kompetenser 
används för att skapa och utveckla produkter inom fält som arkitektur, 
byggnation, skådespeleri, teater och film, industridesign och eller IT? 

 

Inför sista punkten… 
Nu suckar jag av lättnad över att veta att sista punkten snart skall sättas. Vid 
en titt i backspegeln kan jag tycka att jag skulle ha kunnat göra än mer: Mitt 
material och mina tolkningar kunde ha abstraherats och kondenserats 
ytterligare. Syftet kunde ha varit mer stringent. Texten kunde ha skrivits på 
ett mer läsvänligt sätt. Men lagd text ligger och jag känner ändå att jag gjort 
så gott jag förmått göra. Nu sätter jag avhandlingens sista punkt men jag 
hoppas som sagt att punkten kring forskningsområdet endast är temporär. 
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English summary 
 
 

Vantage points and problem discussion  
A first vantage point is that product development takes on an ever-increasing 
importance in many companies, not the least in service intensive companies. 
There seem to be a product development race going on, where every 
participating company has the same m6ission clear in sight; to constantly 
launch new and attractive offers ahead of their competitors.  

A second vantage point is that customers in today’s era of intensive 
experiences and symbols choose to pay for abstract and intangible values. 
Such intangible values are services, aesthetics and aura, environmental 
concern, identity strengthening, culture, experiences, and quality. Although 
such values may appear intangible they do not come about by themselves as 
they are all created and developed by human actions and thoughts. But how 
do people go about in their everyday work to develop such multi-
dimensional products in service intense businesses? What is actually being 
developed? And who are involved in such development work? Those three 
issues are focal issues in this study. 

A third vantage point is the fact that academics have constructed solid 
walls with theories and models for goods producing companies on one side, 
and theories and models for service producing companies on the other. Such 
walls are not physical constructs, on the contrary they are social constructs 
made by academics. Surely there are large differences in the logic between 
goods and services in many respects. But so are there between different 
goods producing companies, as well as between different service producing 
companies. A resulting dilemma of the walls is that service development, 
and development of physical products are separated and treated quite in 
isolation of one another by academics. This separation is viewed as 
problematic and it is proposed that most companies must be able to skillfully 
manage and organize multidimensional development work. Work that often 
includes development of physical product dimensions, as well as of service 
dimensions, but also of many other value-creating dimensions.  

In this dissertation value-creating product development work in service 
intensive businesses is viewed as a work comprising the design and 
development of a seamless whole. The whole is viewed to consist of 
physical product dimensions, service dimensions and other value-creating 
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dimensions integrated with a company-wide value-creating product 
platform. The conception of product is used synonymously with the 
conceptions of offering, product offer and customer offer. Service is viewed 
as a subset of a product.   

Aim 

The aim of the dissertation is to illuminate, analyze, interpret and discuss 
product development in service intensive businesses with the help of 
questions, ways of seeing reality, methods and vantage points that have not, 
to my knowledge, been applied to earlier studies within the field. The study 
strives to contribute to new insights, new reflections and new questions 
about product development in service intensive businesses. In order to focus, 
three research questions have been constructed: 

 
1. How are value-creating products being developed in service intensive 

companies? 
2. What value-creating products and product dimensions are actually being 

developed?  
3. With a focus on actors, knowledge and meanings: Who participate in the 

product development work?  

Scientific view and research methodology 

This study is conducted from a subjective viewpoint. As a consequence I 
hold the social reality for being socially constructed. Another consequence 
of such an approach is that I see the researcher as the most important tool in 
the research process.  

The study is based on an interpretative and reflective approach. The 
bases for interpretations and reflections are a broad approach to literature 
studies, two lengthy case studies, my own pre-understanding of the business 
environment, but also my own everyday experiences. The field studies were 
guided by anthropological everyday research methods. During almost four 
months, most working days were spent with the staff at the head-office of 
Vingresor, a tour-operating company. Almost the same period of time was 
then spent at the Internet company, Scandinavia Online. Participant 
observation, face-to-face small talk, planned interviews, and document 
studies were the major means of research. 

Chapters 4,5 and 6 deal with each one of the research questions 
respectively. In the first part of each chapter, the research question is treated 
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in view of existing literature. Thereafter it is illuminated, interpreted and 
discussed with the help of the empirical material. Below the content of each 
of the three chapters is briefly rendered. 

How are value-creating products being developed in service intensive 
companies? 

Rational ideals and lines of thought influence most literature on product 
development. Texts about product development concern the development of 
physical products, and product development as a field of knowledge has 
since long been firmly anchored to engineering. However, product 
development as a field of knowledge has also been influenced by 
organization theory and project management theory. One quite uniform 
model, taking a sequential and phases oriented approach to development 
work is most often depicted as ideal. The model is illustrated as a number of 
compulsory phases and steps. The need for concurrent development in order 
to shorten “time to market” is more and more often stressed. In short, the 
prototype-like models start with idea generation and terminate with market 
launch or with market surveys of the launched product. 

Most studies on product development seem to be performed from the 
same, almost norm-like rational assumptions, and from quite similar ways of 
approaching the research phenomena. The mission seems to be to further 
elaborate the prototype models. However, there are authors that for decades 
have questioned the idea of developing new products in a rational way, and 
in highly formalized and predefined work processes. The pile of texts 
advocating different presumptions and vantage points in order to find 
models that could be more suitable to today’s reality is increasing. Such 
“opposing” texts focus on aspects such as the importance of knowledge 
creating and spreading, trial and-error, incremental and iterative 
development rather than break through development, integration and 
synchronizing, but also on the importance of play and experimentation. 

The supply of texts about service development, service construction or 
service innovation is far more limited than that about development of 
physical goods. However, authors of service development texts also seem to 
agree that development should be performed in a rational, formalized and 
sequential process. Models with ten, seven or four compulsory phases or 
steps are presented as recommendable. Similar to the norm-like process for 
product development of physical goods, the process starts with idea 
generation and ends with launch or implementation.  
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Several researchers focusing on service development criticize service 
companies for following competitors close on their heels, rather than taking 
own command over what should be developed. The deficiency is claimed to 
be caused by service companies not having implemented a formalized 
development process. In the dissertation it is discussed whether it could be 
taken for granted that development governed by some rational impulses and 
directives from “inside” the company could possibly create offerings of high 
value to customers. By pulling from institutional theory, it is also questioned 
whether it would be possible for competitors to avoid following each other 
closely and constantly responding to each other’s actions.    

The field studies at Vingresor and SOL bring forward similarities as 
well as differences in the ways of performing everyday work. One large 
difference is that much of the development work at Vingresor is performed 
on a routine basis. Twice a year, a new product development process is 
initiated, with the clear mission to launch an assortment for an upcoming 
season. The process relies on routines, traditions and that everyone knows 
what to do and when to do. This is not the case at SOL, a much younger 
company and with a much larger circulation of staff. The processes are 
different. But so are the conditions they act under. Why, then do most 
theorists continue to prescribe prototype-like models? Models that are 
claimed suitable for any context, at any time, under any circumstances?    

The rational, formalized, and step-wise prototype work process from 
the literature is not recognized in reality. My field studies indicate a form of 
development in both companies, that takes a much more incremental, 
stepwise, iterative, modifying, and modular approach to development, than 
is proposed in the prototype models. In my field-settings, during the time I 
spent there, product development was much about justifying, improving, 
completing, and incrementally renewing existing product offers and 
assortment. Everyday work was guided by the current business model (at 
SOL) or the current strategic plan (at Vingresor). However, both companies 
have at certain times during their time of evolution, performed more radical 
product development work.  

At SOL, there was much discontent expressed with the modifying art of 
the development work. Such kind of adjustment-work was by many 
developers not considered to be sufficiently challenging and exciting. At 
Vingresor, there was a widespread concern among product developers that 
they were expected by others to undertake a co-ordinating role in the product 
development work. While their own desire was to conduct and manage the 
whole development process. 
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An informal but widespread scanning process was continuously 
running in the two companies: A process where developers and managers 
constantly kept their eyes and ears open to noticing clues that could 
potentially have impact on their own product offers. In this process the 
interest was mainly focused on competitors, markets and customers, 
technology, and to some respect macro changes in society. Interpretations 
made from such clues could result in the initiation of new or revised product 
development work at short notice. Product development is much about 
noticing signals, interpreting signals, and initiating and performing 
development work on the basis of the interpretations.  

What value-creating products and product dimensions are actually 
being developed? 

This issue has not often been illuminated and discussed in existing literature. 
In this dissertation it is argued that the goal of development work must be to 
develop multidimensional, value-creating product and product dimensions 
that from a holistic viewpoint of customers will be experiences as highly 
value-creating. Customers experience, judge and value a company’s value-
creating capability in every moment of confrontation, meeting, use and 
interaction with a company’s value creating manifest-ations of any kind. 
Such value-creating manifestations can consist of physical goods, services, 
but also of many others value-creating dimensions. Customers often meet, 
use, interact and confront a company’s value creating and multidimensional 
expressions before, during, and after buying situations, as well as during and 
after use of the product. 

It is proposed that development staff does not create and develop 
valuable products. What they are assigned to do is to prepare for, and create 
good conditions for later value creation to prosper. Value is created with the 
help of the senses, the minds, and the hearts of customers. It is created as 
they judge a company’s product expressions in the light of everyday use, 
confrontation and interaction with them. Therefore it is of high importance 
for the developers to gain a thoroughly understanding of what value-creating 
dimensions customers value highly in everyday use and interaction with a 
company’s value-creating expressions of different kinds.  

At Vingresor, a common notion is that product development 
comprehends the task of developing a product assortment of hotels, resorts 
and concepts for a forthcoming season. A widespread notion is that product 
managers at the product department are the ones that perform product 
development work. In the study it is discussed that from a value-creating 
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perspective, many more persons were involved in the work of developing 
value-creating dimensions and expressions that customers interact with, 
confront, meet, use and therefore value more or less highly. At SOL, product 
development comprised the work of filling the Internet portal with 
dimensions that were assumed to create high value for users. A common 
notion was that value was best created by developing an interesting content, 
a good technical functionality and attractive technical features, a well 
functioning customer-interface and a uniform and attractive design - which 
was labeled the “Feel and touch” dimension in everyday language.  

It appeared clearly that the notions most people shared about product 
development work, was that the work is about developing and launching 
concepts and “wrapped” products. No one expressed notions that such 
concepts and wrapped products, were to be integrated, anchored, and finally 
judged by customers as a part in a larger, multi-dimensional and seamless 
whole. Who is securing that good conditions for a highly valuable seamless 
whole, that will be experienced, judged and valued in a great number of 
here-and-now interactions by customers, is being developed? No one had 
that responsibility in the two field-settings. 

With a focus on actors, knowledge and meanings: Who participate in 
the product development work? 

Several authors have lately focused on the phenomenon of product 
development under the theoretical frameworks of knowledge and knowledge 
creation. The theoretical fields of sensemaking and meaning creation have 
not been used as a perspective to understand product development, as far as I 
have found.  

In this dissertation it is understood that aspects related to the creation 
and spreading of meanings and knowledge are constantly present in 
everyday work of product development. One reason for this may be the fact 
that product development is a highly multidimensional and multifaceted 
work, comprising many people with different group- and functional-
belongings. The field material is interpreted, illuminated and discussed 
thoroughly under the light of these two fields of theory. Integration, co-
operation, and co-ordination stand out as important but awkward and 
precarious aspects of the development work.   
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The bag is tied up: A retrospect and contributions 

In the last chapter a retrospect to the first chapter is made. Thereafter the 
main contributions of the dissertation are discussed and elaborated on.  

The dissertation strives to contribute with a deep, empirical 
illumination of everyday product development work in two service intensive 
fields which have been little studied. It is stressed that development work in 
service intensive companies is a multi-mensional work that embrace design 
and development of service dimensions and physical product dimensions 
and other value-creating dimensions, as well as integrating them all with the 
company wide product platform. It is also brought forward that customers 
value a company’s products as a multi-dimensional and seamless whole and 
their valuation is based on how the many everyday “here-and-now” 
interactions with a company’s value-creating manifestations are experienced 
and perceived. As a consequence it becomes evident that a deep 
understanding of customer perceptions and experiences of interactions and 
use from an everyday perspective is one, among several, sources to 
development work.  

It is argued that product development work in service intensive 
companies sometimes is undertaken with the intention to develop quite 
radical news. While at other times the development work is of another kind, 
where it embraces stepwise improvements, incremental development, and 
slight but continuous modifications of the present assortment. It is also 
discussed that competitors tend to follow each other closely in the 
development track.  

The ability to co-ordinate and integrate the development experts, and 
their different knowledge, meanings, and actions is brought forward and 
illuminated as an important but precarious task. Another contribution is a 
thorough discussion and interpretation of a number of socially constructed 
polarizations, expressed as paradoxes, dilemmas and dualism. Such 
constructions appear to thrive well in the product development surroundings 
of service intensive businesses. The vivid presence of polarization is 
interpreted as one possible reason for de-motivation, and conflicts between 
meanings, interests and actors involved in everyday product development 
work in my field studies. However, the presence of paradoxes and dilemmas 
could also be a possible force that could stimulate development, 
improvement and creativity, if well managed and treated. 

Finally, ten suggestions are given to practitioners from my horizon of 
today. And ideas for future research issues are also brought forward. 
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