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S tudien Upplevelsers roll för näringslivet
initierades med syftet att granska hur

och i vilken omfattning företrädare för Sve-
riges näringsliv anser att kundernas upple-
velser av företagets produkter och tjänster
har betydelse för företagets framgång. Ett
antal intervjuer med högt uppsatta personer
inom svenskt näringsliv ligger till grund för
denna rapport som IVA ger ut tillsammans
med VINNOVA och SVID (Stiftelsen Svensk
Industridesign).  

Varumärkesbyggande och en produkts
eller tjänsts design är starka parametrar som
påverkar kundupplevelsen och därmed köp-
viljan. År 2005 har av regeringen utsetts till
nationellt Designår och det är därför sär-
skilt spännande att i år ge ut denna rapport
som i ett vidgat perspektiv talar om upple-
velser som ett intressant begrepp. Citaten i
rapporten visar att upplevelser – under olika
namn – spelar en allt större roll för svenskt
näringsliv. Upplevelser är ett viktigt konkur-
rensmedel – ett verktyg för att särskilja före-
tagets produkter eller tjänster från konkur-
renternas. 

I vår globaliserade värld ökar ständigt
utbudet av produkter och tjänster. Ökad
specialisering och ökat kunskapsinnehåll
samt halverat förädlingsdjup har resulterat i
nya sätt att arbeta med produktutveckling.
För att bli uppmärksammad i dag måste pro-
dukten/tjänsten kunna leverera mervärde
till den potentiella kunden. De rent tekniska
aspekterna, som ofta är snarlika, hamnar allt
mer i andra hand, kvalitetsaspekten ses som
en självklarhet. 

Vi vill avslutningsvis passa på att tacka
samtliga intervjuade personer som avsatt sin
tid och engagemang, vilket varit en förut-
sättning för studiens genomförande.

Henrik Blomgren
Programchef, IVA
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SAMMANFATTNING

H ur ska Sverige i framtiden kunna kon-
kurrera internationellt och ha stark till-

växt? Åsikterna om detta är många och frå-
geställningar som bl.a. rör utbildningssyste-
met, kommersialisering av forskningsresul-
tat, entreprenörskap och företagsklimatet i
Sverige är ständigt återkommande. Globali-
sering och ökad konkurrens från lågkost-
nadsländer gör att produktion och företag
flyttar utomlands, samtidigt som tjänstesek-
torn och tjänsteandelen ökar snabbt. För
företagen krävs det nya sätt att konkurrera
och tänka. 

Denna studie behandlar hur och i vilken
omfattning det svenska näringslivet finner
att kunders och användares upplevelser av
produkter och tjänster har betydelse för
affärsframgång. Studien har genomförts av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
i samarbete med VINNOVA och SVID (Stif-
telsen Svensk Industridesign) och är baserad
på intervjuer med centrala beslutsfattare
inom svenskt näringsliv. 

Upplevelser spelar i svenskt näringsliv
under olika benämningar en allt viktigare
roll. Genom varumärkesbyggande har före-
tag möjlighet att förtydliga och ta mer
betalt för sitt erbjudande, och det är cen-
tralt att ladda varumärket med riktiga och

konsistenta värden för att man ska synas och
upplevas på önskvärt sätt. Genom design av
produkter och tjänster finns det möjlighet
att differentiera sig på marknaden och skapa
en positiv upplevelse. Trots att insatser i
vissa fall kan vara svåra att kvantifiera är det
en tydlig trend att investeringar i design kan
förränta sig väl. Design, i form av utseende,
spelar också en viktig roll vid försäljning och
skapar tillsammans med intrycket av situa-
tionsspecifika faktorer vid försäljningen en
totalupplevelse. För att ett återkommande
köp ska bli aktuellt krävs det en positiv upp-
levelse vid användning av produkt eller
tjänst inkluderande service och en bra rela-
tion med företaget i alla kontaktpunkter.
Slutligen har upplevelser en roll att spela
inom företagen och handlar om hur medar-
betare upplever sin situation och varför de
gör det jobb de gör. 

Fokus mot kunden och användaren är
centralt för att kunna skapa bästa möjliga
upplevelse. Hur företag hanterar innova-
tions- och produktutvecklingsfrågor beror i
hög grad av var i värdekedjan de befinner
sig, men kundfokus är centralt oavsett var
man än befinner sig. För företag tidigt i vär-
dekedjan handlar mycket om problemlösning

tillsammans med kunden. För företag senare
i värdekedjan handlar det ofta om att få in
ett slutanvändarperspektiv i utvecklingen
och framtagningen av nya produkter och
tjänster.

För en långsiktig tillväxt är lärande mel-
lan företag i olika branscher avgörande. Det
krävs att plattformar utvecklas för tvärdisci-
plinärt lärande och en mental förändring
som påverkar regeländringar samt en anpass-
ning till nuvarande samhällsstruktur.
Utifrån insikten om att det sker en värdeför-
ändring är det sedan viktigt att ta fram kun-
skapsunderlag och finna metoder som kan
stötta förändringsarbetet. Den outnyttjade
potentialen i att arbeta med upplevelser som
konkurrensmedel är viktig för att svenska
företag ska kunna konkurrera internationellt
och för att Sverige ska kunna ha en framtida
stark tillväxt.
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S om en del av att år 2005 är nationellt
Designår i Sverige har IVA i samarbete

med VINNOVA och SVID genomfört en
studie, baserad på intervjuer med centrala
beslutsfattare inom svenskt näringsliv, om
upplevelsers betydelse för svenskt näringsliv.
Designåret syftar till att fördjupa kunskapen
om form och design i ett samhälls- och till-
växtperspektiv. En central uppgift inom
designarbete är att förstå kunders och
användares situation för att kunna ge önsk-
värd funktion och upplevelse av den design-
ade produkten eller tjänsten. Det är därför
viktigt att designarbetet utgår från den bild
företaget vill förmedla av sig själv. 

Betydelsen av kundens upplevelse varie-
rar självklart mellan olika branscher. KK-stif-
telsen har sedan slutet av 1990-talet fram-
gångsrikt lyft fram den del av näringslivet
som består av ”människor och företag med ett
kreativt förhållningssätt som har till uppgift
att skapa och/eller leverera upplevelser i
någon form” (KK-stiftelsen 2002:7). Även
VINNOVA har i sin verksamhetsplanering
för 2003–2007 lyft fram upplevelser som ett
av 18 prioriterade tillväxtområden. Vid
sidan av diskussionen om betydelsen av de
företag som lever av att möjliggöra/tillhan-

dahålla upplevelser har även en hel del upp-
märksamhet ägnats åt att den relativa bety-
delsen av hur kunder och användare upple-
ver olika typer av erbjudanden, bestående av
mer ordinära varor och tjänster. Många fak-
torer i dagens samhälle pekar på att förmå-
gan att förstå och styra kunders och använ-
dares upplevelser kommer att spela en allt
större roll inom näringslivet.

Globaliseringen har också medfört att
kostnadsfördelar minskat och konkurrensen
inom flera områden har ökat. Många företag
i industrialiserade länder har anammat att
upplevelseaspekten är på väg att bli deras
huvudsakliga konkurrensfördel – och en av
få möjligheter till tillväxt (Reier 2004). En
industridesigner kommenterar detta med: ”If
you want to be a low cost provider, you must
move to China. Or if you are in services,
move to India. So the only way to stay in
business in the West is to be different, and
you must look for meaningful ways to provi-
de differences.” Differentieringsstrategier
utgår ofta från rent tekniska eller funktio-
nella egenskaper hos produkterna eller tjäns-
terna, vilket innebär att det finns en out-
nyttjad potential i att framhäva upplevelsen
av egenskaperna. Arbete med emotionella

1. Inledning EN STUDIE OM SYNEN PÅ 
OCH ARBETET MED UPPLEVELSER



upplevelseelement behärskas ofta bättre av
designers än av marknadsförare och vad vi
ser i dag är ett ökat behov av olika kompe-
tenser i företagen. Ett skifte i tankesättet
från att marknadsföra en produkt till att
marknadsföra en upplevelse kan vara lycko-
samt. Kanske triggar man kunder med ”pro-
ducts, communication and marketing cam-
paigns that dazzle their senses, touch their
hearts, and stimulate their minds” (Salzer-
Mörling & Strannegård 2004). Inom indust-
ridesignområdet har traditionellt företag
som Bang & Olufsen, BMW, Nike och Apple
setts som framgångsrika på att leverera olika
former av upplevelser och skaran av företag
som gör på liknande sätt blir allt större. 

I dag talas om att det sker en utveckling
från ett informationssamhälle till ett kun-
skaps- och upplevelsesamhälle. Hur detta
upplevelsesamhälle på affärsmässigt sätt kan
utnyttjas inom varu- och tjänsteproduceran-
de företag är en central fråga för den svens-
ka tillväxten. Pine & Gilmore (1999) menar
att de branscher, företag och organisationer
som satsat på att leverera upplevelser till
kunder är de som har haft störst tillväxt och
skapat flest arbeten i USA mellan åren
1959–1996. I Sverige är det alltså viktigt att
finna de delar som går att utveckla och satsa
på för att kunna vara en storspelare i den
internationella konkurrensen. Mot bakgrund
av detta förefaller det naturligt att ta reda
på hur det svenska näringslivet ser på upple-
velsebegreppets roll i affärsverksamheten
och hur detta påverkar sättet att skapa
värde. 

STUDIENS SYFTE

S tudien behandlar hur och i vilken
omfattning företrädare för det svenska

näringslivet finner att kunders och använda-
res upplevelser av produkter och tjänster har
betydelse för affärsframgång. Vidare under-
söks vad detta får för konsekvenser och vad
som kan göras för att företag i större
utsträckning kan använda upplevelser som
en konkurrensfaktor.
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TILLVÄGAGÅNGS-
SÄTT I STUDIEN

U pplevelser kan ses som ett konkurrens-
medel och därmed ett sätt att differen-

tiera enskilda företags produkter eller tjäns-
ter från sina konkurrenters. Studien har haft
ett kvalitativt angreppssätt där intervjuer
genomförts med högt uppsatta personer
inom svenskt näringsliv från en rad olika till-
verkande och tjänstebaserade branscher.
Både företag i tidiga skeden av värdekedjan
och företag som jobbar direkt mot konsu-
ment har inkluderats i studien. De personer
som medverkat i studien är:

Lars-Eric Aaro, Direktör, LKAB
Marie S. Arwidson, VD, Skogsindustrierna
Peter Augustsson, Tidigare VD, Saab
Christian Caspar, Direktör, McKinsey & Co.
Claes Dahlbäck, Direktör, Investor AB
Johan Ekesiöö, VD Sverige, IBM
Eva Engdahl, VD, Ikanobanken
Bernt Ericson, Ordförande, Interactive

Institute
Martin Forsén, VD, Värmepumpsföreningen
Owe Fredholm, Direktör, Plast- och 

kemiföretagen
Eva Färnstrand, Direktör, Södra Cell AB
Göran Gezelius, Vice VD, Atlas Copco 
Eva Gidlöf, VD, BGC

Sören Gyll, Tidigare VD, Volvo
Hasse Johansson, VP, Scania 
Staffan Josephson, Direktör, Investor

Growth 
Nicklas Jönsson, Chef Spelkortet, 

Svenska Spel 
Mikael Karlsson, Ordförande, Axis 
Bo Källstrand, VD, Svensk Energi
Martin Leimdörfer, Ordförande, Spotfire
Joergen Lindegaard, VD, SAS 
Lotta Lindquist-Brosjö, VD Norden, Ryanair
Ulla Lundquist, VD, Bankföreningen
Jonas Milton, VD, Almega 
Östen Mäkitalo, Direktör, TeliaSonera
Anders Narvinger, Direktör, Teknik-

företagen
Björn Nilsson, Tidigare VD, KaroBio
Peter Nyquist, VP, SCA
Ulf Perbo, Vice VD, Bil Sweden
Douglas Roos, VD Norden, Ladbrokes 
Björn Rosengren, Rådgivare, Kinnevik
Björn Savén, VD, Industrikapital
Rolf Skoglund, Direktör, IT-

kommissionen/Thinkout AB
Hans Stråberg, VD, Electrolux
Åke Sund, VP, Assa Abloy
Anders Sundström, VD, Folksam
Carl-Henric Svanberg, VD, Ericsson
Anders Ullberg, VD, SSAB
Anders Ullman, Direktör, Eka Chemicals
Per Westlund, Ordförande, JM Bygg
Jonas Wiström, VD, ÅF
Jan Åström, VD, SCA
Leif Östling, VD, Scania
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”Upplevelser är ju viktigt överallt, vad du
än gör.”
Douglas Roos, Ladbrokes

”Upplevelser tror jag inte har en bra klang
i industrin. Det är så svårt att ta på.”
Rolf Skoglund, IT-kommissionen / Thinkout
AB

”Skulle inte säga att vi jobbar i en upple-
velseindustri men i en vidare definition
skulle man kunna säga att alla gör det.”
Jonas Wiström, ÅF

”Vi jobbar inte med begreppet under nam-
net upplevelser men implicit genom triv-
sel, design etc. Vår slogan är ju ’Hus att
trivas i’ och tänkandet finns indirekt efter-
som boendet appellerar till en känsla.”
Per Westlund, JM Bygg

OM UPPLEVELSE-
BEGREPPET

U pplevelser har i alla tider varit centrala
i människors liv. Det som skiljer dagens

samhälle från gårdagens är att det i allt stör-
re utsträckning går att tillgodose ett upple-
velsebehov vid val av tjänster och produkter.
I en värld där mängden av produkter och
tjänster ökar, finns ett behov av att sticka ut
från mängden och erbjuda en annan typ av
mervärde till kunden. Att den grundläggan-
de tekniken ska fungera ses som självklart
och blir allt mindre en avgörande besluts-
faktor vid ett köp.

Upplevelser är inte bara att betrakta som
en fråga om att försöka formulera och

avgränsa en växande del av näringslivet utan
gör sig kanske minst lika bra som en aspekt
på stora delar av näringslivet. Det handlar
om hur kunder, användare, anställda och
partners uppfattar och värderar något på ett
känslomässigt plan. Genom valet av ett
annorlunda fokus skapas möjligheter till nya
kombinationer och samarbeten över gränser-
na som kan möjliggöra upplevelser. Kreativi-
tet är inte en förutsättning för en upplevel-
se, utan det är en sorts kausalitet som kan
orsaka nya, bättre och starkare upplevelser.

Upplevelser spelar i alla branscher under
olika benämningar en mer eller mindre vik-
tig roll. Det finns ingen entydig användning
av begreppet och ofta använder man sig i
företagen av begrepp som varumärkesbyg-
gande, design etc. utan att explicit uttrycka
ordet upplevelse. Upplevelseaspekten har
också en roll att spela inom företagen både
internt och mellan de anställda samt externt
gentemot kunder och leverantörer vid både
försäljning och användning. 

2. Upplevelser
I det här kapitlet diskuteras synen på upplevelse-

begreppet inom svenskt näringsliv samt associationer

till upplevelseindustribegreppet. De olika synsätten

exemplifieras med citat från intervjuerna.



”Branding är jätteviktigt, det är en del i
upplevelsen. Upplevelsen av en produkt
består av flera delar varav varumärkes-
byggande är ett. Vad vi står för: etik och
moral, ska genomsyra hela företaget.”
Claes Dahlbäck, Investor

”Många företag prövar något nytt under ett
annat varumärke för att inte förstöra det.”
Bernt Ericsson, Interactive Institute

”I dag jobbar man mycket med det.”
Bo Källstrand, Svensk Energi

”Företagsnamnen har betydelse. Deras
varumärken får mer och mer betydelse.”
Martin Forsén, SVEP

”Varumärket ’Performance in ironmaking’
är jätteviktigt, det sammanfattar våra kun-
ders förväntningar på vårt totala erbjudan-
de till dem, vilket vi strävar efter, i allt vi
gör, att överträffa.”
Lars-Eric Aaro, LKAB

”Varumärkesstrategin har varit att utbilda
konsumenter i vad säkerhet egentligen
ger. Det ger en trygghet. Du kan känna
dig fri att göra andra saker. Folk vill inte
vara oroliga.”
Åke Sund, Assa Abloy

”Vi brukar säga lite skämtsamt att vi in-
vesterar ungefär 2,5 miljarder i branding
per år, det är hela vår forskning och
utveckling.”
Leif Östling, Scania

”Miljöfokusen är både konsumentdriven
och en marknadsföringsfråga.”
Peter Nyquist, SCA

”Vi har ett koncept som heter ’Hardox in
my body’. Det åker runt lastbilar med den
loggan som talar om att det är Hardox i
den här. Vi var dom första som bröt oss
ur normen. Sedan har många följt efter.”
Anders Ullberg, SSAB

”Drömmen vore att det stod ’Södra inside’
på pappret. Men det är inget som vi har
försökt genomföra.”
Eva Färnstrand, Södra Cell

”Imageskapandet är mycket kopplat till
vad produkten presterar. Du kan över
tiden inte behålla imagen om produkten
inte presterar.”
Leif Östling, Scania

”Vi önskar att vi kunde koppla en upple-
velse till de molekyler vi säljer.”
Anders Ullman, Eka Chemicals

”När vi konkurrerar face-to-face så brukar
vi kunna få ut mer för produkten eftersom
kunden upplever att den är bättre. Upple-
velsen ligger mycket i varumärket.”
Anders Ullberg, SSAB

”På de flesta konsumentprodukter är det
viktigt att ladda varumärket med någon
form av upplevelse.”
Sören Gyll

”Varumärkesbiten är mer och mer viktig.
Folk köper ett varumärke i dag även i
tjänstesektorn.”
Jonas Milton, Almega

”Folk är beredda att betala ungefär 20-25
procent mer för ett starkt varumärke än
vad de är för ett svagt.”
Hans Stråberg, Electrolux

”Våra tidigare reklamkampanjer spretade
och varumärket gled ner i kännedom. Vi
hade 50 olika reklambyråer runt om i värl-
den. Konsistent budskap är mycket viktigt
och vi jobbar i dag med en reklambyrå
med underbyråer.”
Johan Ekesiöö, IBM

”Var man än möter Ikanobanken ska det
kännas likadant.”
Eva Engdahl, Ikanobanken

10

UPPLEVELSER GENOM 
VARUMÄRKESBYGGANDE
Varumärkesbyggande är att medvetet arbeta för att skapa associationer 

för ett visst varumärke hos konsumenten. Idag har det nästan blivit upphöjt

till att bli en managementfilosofi från att tidigare varit en del av marknads-

föringstänkandet. Här exemplifieras hur varumärkesbyggande står i 

relation till upplevelsebegreppet.



”Prat om design är inte unikt i Sverige.
Nokia, BMW har exempelvis varit duktiga.
Då är det design i en vidare bemärkelse.
Funktionalitet, handhavande etc. ska på
ett naturligt sätt kopplas till det varumär-
ke du försöker bygga.”
Anders Narvinger, Teknikföretagen

”Inga leverantörer har försökt placera sina
varumärken hos SCA:s produkter. Det är
inte intressant heller, eftersom det späder
ut varumärket.”
Jan Åström, SCA

”När du exempelvis köper ett papper eller
ett läkemedel ser du aldrig vilka som har
levererat kemikalierna.”
Owe Fredholm, Plast- och Kemiföretagen

”Hur vi upplevs hos en klient, vilken 
positionering vi har och vårt ’brand’ är
kolossalt viktigt.”
Christian Caspar, McKinsey & Co 

Reflektioner
Gemensamt för de studerade företagen är att
varumärkesbyggande är något som man de
senaste åren fokuserat mer på som en följd av
att man insett att det går att skapa mervär-
de. Många av de personer som medverkat i
studien anser att upplevelsen till stor del lig-
ger i varumärket och att det är oerhört viktigt
att jobba med vad varumärket står för. För
konsumtionsvaror är det i dag en fråga om
identitetsbyggande genom användande av
tecken och varumärken. Vad företag står för
börjar bli lika viktigt som vad de säljer. Star-
ka varumärken och företagsnamn har genom
tiderna alltid kunnat ta ut en premie för det
upplevda mervärdet. I dag försöker alltfler
företag att bygga starka varumärken eller
köpa varumärken för att gå in på nya mark-
nader. 

För företag som ligger i tidiga skeden av
värdekedjan är det svårare och mindre bety-
delsefullt att jobba med varumärket. Man ser
sällan att exempelvis råvaruleverantörer har
starka varumärken, men däremot kan de ha
företagsnamn som är förknippade med vissa
värden som kvalitet eller leveranssäkerhet.
Trots att många företag är innovativa i sina
sätt att utveckla nya koncept är det svårt att
gå till slutkunden när man har flera lager
emellan. De gånger man har lyckats blir
dock resultaten ofta mycket framgångsrika
som fallet exempelvis var med ”Intel Inside”
som inspirerade SSAB till konceptet ”Hardox
in my body”. Det krävs dock att aktörer i
senare skeden i värdekedjan ser någon vin-
ning med att låta aktörer i tidiga skeden
exponera sina varumärken i ”deras” produk-
ter, då risken finns att det späder ut deras
eget varumärke. 

För konsumentnära produkter är vikten
av ett starkt varumärke störst. Speciellt när
det gäller varor som kan ses som statusprylar
och där folk bryr sig om vad omgivningen

har för upplevelser av att man använder sig
av produkterna eller tjänsterna. 

Företagets image mot kunder och leveran-
törer måste också återspeglas inom organisa-
tionen. Det handlar om att upplevelsen av
företaget blir konsistent var du än är, vare sig
du är utanför eller inom företaget. För att
upplevelsen av företaget ska bli konsistent
måste företagen ge samma intryck och utstrå-
la samma värden i alla kontaktpunkter med
omgivningen. Små förändringar som exem-
pelvis ett beslut att använda sig av en gemen-
sam marknadsföringsbyrå i stället för en
mängd olika kan få viktiga konsekvenser för
hela upplevelsen av företaget och dess olika
varumärken. 
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”Design är ju något som är inne. Chefsde-
signers är ju nästan popstjärnor i dag.
Förr var det ingenjörer som satt och grot-
tade i något rum.”
Ulf Perbo, BilSweden

”Bra design och dålig design kostar lika
mycket, så det blir en fråga om kompe-
tens. Designers är en internationell skara
människor som rör sig från bolag till
bolag.”
Peter Augustsson, SAAB

”Design i alla dess dimensioner har blivit
mycket viktigare eftersom vi inte kan kon-
kurrera med pris.”
Sören Gyll

”De pengar som spenderas på industride-
sign förräntar sig väldigt, väldigt
väl…design är kryddan som i en tilldra-
gande konkurrens kan få beslutet att väga
över åt något håll.”
Mikael Karlsson, Axis

”Varför gör man telefoner som är snygga
om de fula fungerar lika bra? Att man gör
varor som är snygga och anpassade är
upplevelser för mig.”
Staffan Josephson, Investor Growth

”Design är konstruktion för oss. Om vi
pratar ’styling’ så har det mer och mer
betydelse även för lastbilar. Har du upp-
fyllt alla baskraven kan du få en ’impact’
av en bra design om det är bra att se på
och framför allt ska det kännas bra. Upp-
levelsen av att chauffören trivs i hytten
och upplevelsen att chauffören har kon-
troll på fordonet och inte fordonet som har
kontroll på chauffören.”
Hasse Johansson, Scania

”Det är svårt att bygga in tankesättet vad
mer design skulle kunna ge i våra inve-
steringskalkyler.”
Björn Savén, Industrikapital

”Ericssons var tidigare ett typiskt svenskt
ingenjörsföretag som inte fullt ut förstod
betydelsen av design. Man var van vid att
sälja allt man producerade.”
Claes Dahlbäck, Investor

”Ju mer traditionell mogen bransch desto
viktigare är det att ta ett designgrepp om
du vill flytta fram positionerna.”
Mikael Karlsson, Axis

”Inom all producerande industri gäller det
att presentera det på ett sätt så köparen
får en upplevelse. Utifrån de alternativ jag
har vill jag ha den bästa designen.”
Ulla Lundqvist, Bankföreningen

”Ingen bransch kommer att stå utanför
hur man upplever produkter. När det gäl-
ler design är jag säker på att den här
branschen har mycket att lära.”
Marie S. Arwidson, Skogsindustrierna

”Vi har ett systerbolag i Norge som ger ut
Visakort som handlar mycket om design.
Man ger ut olika kollektioner och man får
välja vilken kortdesign man vill ha. Det är
mycket spännande.”
Eva Engdahl, Ikanobanken

”Beror på om det är en kort eller lång
resa. Lagt mer tid och pengar på design
på de långa flygen. Grundvärdet att det är
billigt måste uppfyllas.”
Jörgen Lindegaard, SAS

”I ett transportläge ser jag ingen nytta av
upplevelser på korta transporter. Upplevel-
sen är när du kommer fram på plats.”
Lotta Lindquist-Brosjö, Ryanair

”Design är ett typiskt mervärde, en per-
sonlig ’touch’ på det hela. Kvalitet tar man
för givet. Det unika kan ha med design att
göra.”
Jonas Milton, Almega
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UPPLEVELSER GENOM DESIGN
Värdet av att använda design för att skapa produkter och tjänster 

inses mer och mer av företag i svenskt näringsliv. Det blir ett sätt 

att differentiera sig och få produkter och tjänster att stå för de värden 

som företagen vill förmedla.



Reflektioner
Att forma upplevelser genom design är en
vedertagen modell hos många företag. På
marknader med väl utvecklad konkurrens
har design sedan länge varit ett verktyg för
företagen att skapa upplevelser för sina pro-
dukter och tjänster. Vad som kan sägas är att
design skulle kunna få större fokus om det
gick att kvantifiera värdet av dessa insatser.
Design blir ett sätt att differentiera sig och
öka värdet och känslan av unikhet på pro-
dukten eller tjänsten när grundvärden som
funktionalitet och pris är uppfyllda. Det
höjda värdet för kunden medför att företagen
kan ta mer betalt. Designers får samtidigt en
allt viktigare roll inom företagen, och möjlig-
heterna är många inom företag och branscher
som traditionellt inte använt sig av design
som en konkurrensfördel. 

Olika undersökningar genomförs kontinu-
erligt för att visa på betydelsen av faktorer
som exempelvis design. Nedan beskrivs kort
några av dessa. 

UK Design Council har genomfört en
undersökning där man skapade ett designin-
dex över 63 brittiska företag som utnyttjar
design i stor skala och mätte deras prestation
relativt aktieindex. Dessa företag överträffa-
de sitt benchmark med 200 procent (Reier
2004).  

I en studie sponsrad av Sydkoreas han-
delskammare visade Seoul National Univer-
sity att försäljningen ökade med $19 för varje
dollar investerad i design inom traditionell
industri. Detta har fått genomslag i företag
som Samsung där det är designers som säger
till ingenjörerna vad de ska göra. Företaget
har ett Design management center och 400
designers utspridda över Tokyo, San Francis-
co och Shanghai som tar in de senaste tren-
derna (Reier 2004).

72 procent av tillfrågade företag i en
svensk undersökning anser att design behövs

allt mer och att kraven på design har ökat de
senaste åren. Satsning på design är ett fak-
tum både inom tillverknings- och tjänsteföre-
tag och merparten är övertygad om att design
lönar sig. Kunskapen och mognaden inom
designområdet är god. Man har insett att det
är hur design används och inte om som är
viktigast (SVID 2004).

Det finns inom industridesign en stark
fokus på den fysiska produkten och teknolo-
gin. IT och Telekommunikation har dock för-
ändrat det tekniska paradigmet genom sin
integration av vara och tjänst, där informa-
tionen är en tjänst men som förmedlas via en
avancerad teknisk produkt. Konsumenter
söker medvetet eller omedvetet efter ”upple-
velsefaktorn” i varje produkt/tjänst. Att skapa
upplevelser för kunden blir en allt mer kri-
tisk faktor i produkt- och tjänsteinnehåll. 

Det kan uppkomma svårigheter vid
design av tjänster, eftersom det inte finns
något naturligt och konkret center av en
tjänst. Tittar man exempelvis på flygindust-
rin så är faktum att ”your touch point might
be advertisements on billboards, TV, other
places; you might have a web interface to find
schedules but also to book tickets; other touch
points are a travel agency, the check-in at the
airport, the ticket, the stewardesses that work
on the plane, the way the plane is designed,
the logo on the plane, the food etc.” (Lovlie
2003). Alla kontaktpunkter utgör tillsam-
mans upplevelsen för kunden och det gäller
att vara konsekvent och fokuserad på alla
plan. 
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”Det är oerhört viktigt att våra kunder
upplever oss som vi lovar dem att vi är.
Det är helt avgörande! Kan man inte leve-
rera förväntningar så blir det ett stort
bekymmer.”
Lars-Eric Aaro, LKAB

”Vi upplevs inte alltid på rätt sätt. Det kan
bero på att vi inte gör på rätt sätt eller att
mottagarna inte är den grupp människor
som vi trott.”
Björn Nilsson, KaroBio

”Inom Business to Business finns det en
helt annan rationalitet. Man är mer ute
efter ett bra pris, lägre kostnader…”
Sören Gyll

”Vi har en del bolag som gör ovanligt
snygga årsredovisningar. Detta gör de i
marknadsföringssyfte för att visa sina kun-
der. Blir mer trovärdigt med fler färger och
fint papper etc. Det kan locka investerare
och kunder.”
Staffan Josephson, Investor Growth

”Vi ägnar tid åt upplevelser när det gäller
presentationer som måste vara professio-
nella.”
Björn Nilsson, KaroBio

”Många bolag försöker i sin detaljförsälj-
ning skapa olika typer av upplevelser.”
Bo Källstrand, Svensk Energi

Jag tror upplevelsen ligger längst ut i
funktionalitetsbudskapet. Jag har bara sålt
på upplevelser av lönsamhet. Det gäller
att kunna tolka den egna produktens vär-
deinnehåll i mottagarens terminologi.”
Martin Leimdörfer, Spotfire

”Att koppla en upplevelse till en produkt
är a och o för att då vänder man sig till
en annan del av hjärnan. Då kopplar man
bort vänster hjärnhalva som sitter och räk-
nar hela tiden och börjar köpa med höger
hjärnhalva.”
Anders Ullman, Eka Chemicals

”Användarna vet ofta inte om att det finns
dyrare verktyg som känns bättre. I slutän-
dan är det en inköpare och teknisk chef
som bestämmer vad man ska ha för verk-
tyg. De som använder verktygen påverkar
detta lite. Det är fel.”
Göran Gezelius, Atlas Copco

”Försäkring är egentligen trygghet, det är
trygghet vi säljer. Ingen vill ju betala en
försäkring eller lån. Kunder vill ha något
annat. Vad vill jag göra när jag blir gam-
mal, inte avstå massa pengar.”
Anders Sundström, Folksam

”Det finns inslag av prestige och mode.
Många hantverkare vill ha det senaste
verktyget. Det som är fräckast och visar
att man hänger med och har råd att köpa
ett visst verktyg.”
Göran Gezelius, Atlas Copco

”Människor är i slutändan alltid människor
som berörs av känslor.”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Vid försäljningskontakterna ska man
respektera värdet av den tid som den till-
tänkta köparen gör tillgänglig för säljaren.
Köparen måste uppleva sig få ett konkret
värde, en kunskap eller vetskap som han
eller hon inte hade tidigare, som resultat
av kontakten. Om en försäljning sedan
kommer till stånd, värderas ju den sålda
varan eller tjänsten separat i pengar.”
Martin Leimdörfer, Spotfire
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UPPLEVELSER VID FÖRSÄLJNING
Upplevelser spelar en viktig roll vid försäljning av produkter och tjänster. 

Upplevelser är viktigt genom varumärkesbyggande och design för att en 

försäljning ska komma på tal och vid själva försäljningen är en positiv 

initial upplevelse central. 



Reflektioner
Människor gör helst affärer med personer
som man gillar och litar på. Det kan gälla
likväl vid köp av en mobiltelefon eller när
man bestämmer vilken 3G-leverantör man
ska ha. Det finns i den positiva upplevelsen
av trygghet och seriositet ett mervärde som
man är beredd att betala mer för. Upplevel-
sen blir ett totalintryck av flera faktorer som
exempelvis företagets rykte, bemötande och
hur väl man kommer överens med de perso-
ner man ämnar göra en affär med. 

I tidiga skeden i värdekedjan är det svårt
att lyfta upp och ta betalt för upplevelseaspek-
ter. Det blir i stället ett totalintryck vid pro-
blemlösningen, försäljningen och all den kon-
takt företaget och kunden har med varandra.
I de flesta affärssituationer när det gäller för-
säljning är upplevelsen av personen eller tea-
met viktig. Tillit och förtroendeskapande blir
oerhört viktigt vid alla typer av relationer
där man ska, eller har ambitionen att, träf-
fas eller göra affärer tillsammans vid flera
tillfällen än ett. I förlängningen handlar det
om att båda parter ska kunna lita på varand-
ra, känna trygghet och därmed skapa förut-
sättningar för flera framtida affärer. I tjäns-
teverksamheter blir det extra viktigt att rela-
tionerna mellan människorna fungerar,
eftersom man löser problem tillsammans,
oftast under en längre tid.
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”Som koncept är det mycket intressant att
ge kunden mer glädje och säkerhet vid
användandet av en produkt eller en tjänst
då detta snabbt kan leda till ökad försälj-
ning.”
Björn Savén, Industrikapital

”Det första är exteriör design, det andra
är interiör design. Sedan upplevelsen när
du kör bilen: handling, komfort och pre-
standaegenskaper.”
Peter Augustsson, SAAB

”Det ska kännas Scania, lukta Scania och
låta Scania när man lyssnar på allt,
motorljud såväl som knirr och knarr. Det
jobbar vi mycket med.”
Hasse Johansson, Scania

”Vi tittar alltid på vilket verktyg folk läg-
ger händerna på först vid demonstratio-
ner.”
Göran Gezelius, Atlas Copco

”Vilken flygplats man landar på och hur
det ser ut där är oerhört viktigt för upple-
velsen.”
Jörgen Lindegaard, SAS

”Kundens värde är att det är billigt och
effektivt. Det ger en upplevelse för männi-
skor.”
Lotta Lindquist-Brosjö, Ryanair

”Vad som finns inuti verktyget vet ingen
om, det ska bara fungera. Det är frågan
om hur det känns i handen och ser ut för
ögat.”
Göran Gezelius, Atlas Copco

Reflektioner
Vid upplevelsen av tjänster handlar mycket
om det värde man som kund får ut jämfört
med sina förväntningar. Det upplevda värdet
påverkas av faktorer som pris och om det som
förväntas levereras. 

Upplevelsen vid användning av produkter
eller tjänster spelar långsiktigt en central roll
för företagen. Är inte upplevelsen positiv är
sannolikheten för ett återkommande köp liten
och genom ryktesspridning kan det få negati-
va konsekvenser. Den totala upplevelsen
påverkas av flera faktorer. Förväntningar på
kvalitet hör nära samman med vad man tar
betalt för tjänsten eller produkten. Det kan
vara viktigt att utbilda kunden om varför det
är billigt eftersom det i västvärlden finns ett
tankesätt att ”billigt” innebär låg kvalitet. 

Produktens utseende påverkar upplevel-
sen, liksom ergonomi, ljud och känsla.
Grundläggande värden hos en produkt måste
vara uppfyllda för att man ska kunna adde-
ra ytterligare mervärde i form av upplevelser
till produkten/tjänsten. Upplevelsen vid
användning präglas i första hand av den
egna upplevelsen, men omgivningens upple-
velse av att du använder en viss produkt eller
tjänst spelar i vissa fall en viktig roll. 

Företag i allmänhet anser att de är bra på
att utveckla produkter som är användarvän-
liga och enkla att förstå. Vi ser att det finns
en outnyttjad potential i många företag att ta
en användarfokus i utvecklingsprocessen.
Företag som har gjort detta har lyckats med
att skapa produkter/tjänster som verkligen
efterfrågas. Därmed ligger också grunden för
att få starka varumärken och därmed ytterli-
gare ett mervärde.
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UPPLEVELSER VID ANVÄNDNING
Upplevelsen vid användning av produkter är central. Initialt kan förpackning,

utseende och hur en produkt känns i handen vara centrala faktorer som

påverkar ett köpbeslut. Efter hand blir faktorer som ergonomi, menyhantering,

funktioner och användargränssnitt allt viktigare.



”Det är svårt att lyckas om teamen inte
har roligt tillsammans. Det är en upplevel-
se i sig.”
Björn Nilsson, KaroBio

”Upplevelser är mer ett forskningsord. En
forskare som gör en upptäckt får ju en
upplevelse.”
Staffan Josephson, Investor Growth

”Är jag på en intervju i massmedia så
läses den tio gånger mer av de anställda.
Måste vara tydlig och enkel och säga
samma sak till aktieägare, anställda…”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Tankesättet är definitivt att man bygger
lastbilar och inte skruvar i skruvar. Finns
enormt mycket stolthet i byggandet av en
sådan här produkt.”
Leif Östling, Scania

”Dagens trend är corporate governance,
uppförandekoder, transparens etc. till vil-
ken kostnad som helst. Miljöfrågor var 90-
talets schlager.”
Claes Dahlbäck

Reflektioner
Att gemensam fokus och driv i företagen sti-
mulerar till ökad produktivitet och effektivitet
är inget nytt. Medarbetare som saknar
mening presterar dåligt och produkter utan
mening säljer dåligt. Det är därför viktigt att
poängtera att upplevelsers betydelse inåt i
organisationerna inte är obetydliga. Företags-
ledarnas roll i detta avseende måste vara att
kommunicera ut företagets värden och visio-
ner i hela organisationen. I detta arbete är
det av största vikt att vara konsekvent och ge
samma budskap till intressenter på alla nivå-
er. Det handlar om hur medarbetare person-
ligen upplever sin situation och varför de gör
det jobb de gör. 
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UPPLEVELSER INOM FÖRETAGET
De typer av upplevelser som ovan diskuteras handlar i huvudsak om kunders

och användares upplevelse av företaget och dess produkter och tjänster. Upp-

levelser spelar dock en mycket viktig roll även internt inom företag mellan de

anställda. 



”Tror att det är väldigt mycket upplevelse,
design och känsla. Sony Ericsson har varit
framgångsrika. Ihara som var VD där har
drivit wow-känslan hårt. Han har varit som
tomten i tomtens verkstad som trycker ok
i rumpan på dockan. Det har varit en
absolut sista station hos honom där han
tar i telefonen och känner på knapparna.
Ibland släpper han inte igenom den.”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Vissa bolag har försökt att profilera sig
som uppstickare som om det vore en
kamp mot de stora jättarna. Andra mark-
nadsför miljömärkt el. Så det handlar om
kundernas upplevelser av bolagen och
man försöker särskilja bolaget från de
andra trots att produkterna är ganska
lika.”
Bo Källstrand, Svensk Energi

”Premiumbilar tar betalt för i stort sett
’ingenting’. Det finns inte tekniska skillna-
der som motiverar prisskillnaden på vissa
bilar och andra, det är inte dyrare plåt i
dom eller mer utrustning, det är ju en
upplevelse av ett värde.”
Ulf Perbo, BilSweden

”Upplevelsen är det som kunderna betalar
ett mervärde för. Om du tittar på premi-
umbilar, där betalar våra kunder för upp-
levelser och känslomässiga kopplingar till
varumärke och det som det står för. Köper
du en bil ger det uttryck för din personlig-
het.”
Peter Augustsson, SAAB

”I Assa Abloy säljer man inte lås utan
trygghet och frihet från bekymmer.”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Vi är ingenjörer och det finns en överty-
gelse, jag var övertygad om att det var
funktionen som var avgörande, men det är
ju helhetsupplevelsen som avgör även för
en ingenjör.”
Jonas Wiström, ÅF

”Fokusen på upplevelser i företag vi job-
bar med har ökat. Framför allt där vi job-
bar med produktutveckling.”
Jonas Wiström, ÅF

”Köper inte kunderna på begreppet upple-
velse skulle det vara kört för oss.”
Peter Augustsson, SAAB

”Vi har jobbat mycket med det visuella
men kan säga att nästa steg är att jobba
mer medvetet med hörseln och olika fre-
kvenser och tonarter. Alla är ju musikalis-
ka. Där finns det mycket att göra.”
Leif Östling, Scania

”Upplevelseaspekten är den som växer.
Det handlar om Maslovs behovstrappa:
har du tillfredsställt att du blir mätt går
du på en fransk restaurang, inte för maten
utan för umgänget, miljön, statusen och
hela konceptet.”
Per Westlund, JM Bygg

”Man kan inte särskilja namnfråga och
innehållsfråga. Om vi under ett år skulle
gå ut till våra klienter och inte motsvara
de förväntningar som vårt namn ger upp-
hov till, då skulle vårt namn förstöras väl-
digt fort. När vi kommer ut till klienterna
måste klienterna uppleva oss som de trott
att de ska uppleva oss.”
Christian Caspar, McKinsey & Co

”På Pharmacia gav vi tillväxthormon. Det
är barn som ska ta det själva. Då designa-
de vi jättehäftiga sprutor i lite olika färger
och mönster. Det var en ganska bra grej.
En liten investering som tar bort ett handi-
kapp som det innebär att ta en spruta.
Det blir nästan nått tufft med läckra fär-
ger, så visst spelar det roll. Det är viktigt
att kunden inte ska känna sig sjuk utan
känna att det är en extra grej som är kul
att ha. Jobbar också mycket med ergonomi
och hur man håller i den etc. Det är vik-
tigt. Pharmacia var duktiga på att designa
sprutor inom olika områden så de blev
snygga och funktionella. Detta var absolut
inget man tänkte på från början. Det gör
man nu. Det finns mer i folks tänk nume-
ra. Konkurrensen ligger därbakom hela
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EXEMPEL PÅ UPPLEVELSER 
I NÄRINGSLIVET
För att visa vikten av upplevelser inom näringslivet beskrivs nedan 

några exempel hämtade från branscher och företag både tidigt 

och sent i värdekedjan. 



tiden i dag och folk är beredda att betala
lite mer för något som är snyggare.”
Staffan Josephson, Investor Growth

”Electrolux har försökt att gå ifrån att
marknadsföra sina produkter med tekniska
specifikationer och mer fokuserat på vilka
behov som produkterna löser. Man försö-
ker ladda varumärkena med något som
konsumenterna upplever när de använder
produkterna. Exempelvis InstantClean, Ult-
raSilencer eller ErgoSpace.”
Hans Stråberg, Electrolux

”När folk pratar om klor. Plötsligt var det
någon som spred att det fanns dioxin i
vitt papper. Då var det väldigt viktigt att
ha bruna papper. Konsumenten blir upp-
rörd eftersom de hört att vitt papper är
giftigt. Livsmedelsföretag som använder
papper känner att de måste ta fram ett
oblekt papper, men problemet är att gifti-
ga ämnen i träet och sågspånssmaken
finns kvar i pappret. Vad de får göra är att
de får ta massan, uppsluta den, tryckkoka
den i 160 grader för att tvätta bort detta
men samtidigt slå vakt om den bruna fär-
gen. Den bruna färgen är en upplevelse.
Smuts är en fördel. Där skapar man en
upplevelse genom att göra ett avsteg från
en sund process.”
Anders Ullman, Eka Chemicals

”För många företag är det är lätt att man
fastnar i teknikfällan, det är tekniker som
gör saker för andra tekniker och så glöm-
mer man bort att det sitter en stackars
kund där ute. För kunden är det ju bara
relevant att det ska vara så enkelt och
smidigt som möjligt. Det är grundkriteriet.
Enkelhet och tillgänglighet. Sedan kan
man lyfta upplevelsen och göra det ännu
roligare. Ett bra exempel på det är med

de nya spelkupongerna på nätet där man
kan få upp fakta om matcherna, lyssna på
experttips kopplat till matchen. Upplevel-
sen att fylla i stryktipskupongen blev
mycket roligare på nätet.”
Nicklas Jönsson, Svenska Spel

”Vi vill upplevas annorlunda, lite humoris-
tiska, inte ta oss själva på för stort allvar
jämfört med dom andra med kritstrecks-
randig kostym och vad man nu kan raljera
kring. För oss är det viktigt att ge en
sådan upplevelse och tricket blir att kunna
göra det på distans. Hur får man till en
upplevelse som känns lite annorlunda,
humoristisk, varm, trevligt på webben? Vi
har ju en varumärkesplattform i botten
som styr all kommunikation vi gör och där
ligger allt det här med våra värderingar
och hur vi vill uppfattas och hur vi ska
jobba för att hålla i det.”
Eva Engdahl, Ikanobanken

”Svensk design är okänd här i USA –
bortsett eventuellt från IKEA. Bang & Oluf-
sen är känt i USA för sin eleganta hem-
elektronik. Vill man köpa importerade
heminredningsdetaljer går man till en
affär som heter Dansk – och de säljer inte
alls bara danska produkter, så att namnet
Dansk har ett egenvärde. Vi i Sverige har
en stark ingenjörstradition, men det
behövs en kulturförändring så att man
också erkänner det estetiska värdet för att
vi ska kunna hålla oss framme i interna-
tionell konkurrens. Ta Danmark som exem-
pel! Danska arkitekter och designers har
fått ett enormt internationellt erkännande
allt ifrån Arne Jacobsen strax efter andra
världskriget till nu.”
Martin Leimdörfer, Spotfire
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U pplevelseindustrin är en, av KK-stiftel-
sen definierad, unik svensk benämning

som ämnar visa på viktiga beståndsdelar i
konsumenters upplevelser samt ge legitimi-
tet åt branscher och delområden som ofta
betraktas som perifera. Detta trots att de
ofta är avgörande för att sälja produkter,
tjänster eller destinationer. Utgångspunkten
för upplevelseindustrin har varit att sätta
fokus på användaren eller konsumenten. I
flera andra länder har aktörer inom upple-
velsenäringen samlats under namnet ”Crea-
tive Industry” med skillnaden mot den defi-
nierade upplevelseindustrin att man utgår
från ett producentperspektiv (Department
for culture, media and sport, UK). 

Skillnader förekommer också i innebör-
den av det amerikanska begreppet ”The
Experience Economy” och upplevelseindust-
ribegreppet. ”Experience economy” beskri-
ver i Harvardforskarna Pine & Gilmores
(1999) tappning ett utvecklingssteg i ekono-
min och fokuserar på hur företag generellt,
oavsett branschtillhörighet kan skapa ”upp-
levelser” för kunden. Det är inte ett försök
att dela upp den totala ekonomin i ett antal
branscher som i huvudsak ägnar sig åt att
producera upplevelser som fallet är med

upplevelseindustridefinitionen. Pine & Gil-
more anser att ett möjligt nästa steg i
utvecklingen av produkter och tjänster är att
fokusera på upplevelser. Upplevelsen anser
de ska kunna ses som ett distinkt ekono-
miskt erbjudande. Upplevelser skiljer sig
från tjänster som tjänster skiljer sig från
produkter. 

Delområden som inkluderas i upplevelse-
industridefinitionen i Sverige är:

Arkitektur

Design

Film/Foto

Litteratur

Konst

Marknadskommunikation

Mode

Musik

Måltid

Scenkonst

Turism/Besöksnäring

Upplevelsebaserat lärande.

I denna studie har en del tid ägnats åt att
undersöka vilka associationer de intervjuade
har till upplevelseindustribegreppet. Be-
greppet upplevs av många som vagt och för-
virrande och meningarna är delade om vilka
delområden som bör ingå i definitionen och
ur vilket perspektiv begreppet kan användas.
De flesta av de intervjuade hade hört talas
om begreppet tidigare och hade bestämda
åsikter om det, medan andra inte hade hört
talas om begreppet alls och bildade sig en
uppfattning om det när de tillfrågades.
Några exempel som associerar till upplevel-
seindustribegreppet kan ses nedan.
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Associationer mot 
KK-stiftelsens 
traditionella definition
”Då har man tänkt turism och den typen.”
Björn Rosengren, Kinnevik

”Turism, resa, äta osv. Men det är väl all-
deles uppenbart att mycket av det man
konsumerar har en koppling till upplevel-
ser men inte kanske upplevelseindustri.
Men det är inget nytt. Det handlar mycket
om profilering och marknadsföring. Det
handlar om andra typer av upplevelser.” 
Bo Källstrand, Svensk Energi

”Upplevelser för mig är mot media eller
spel eller något i den stilen.”
Anders Ullberg, SSAB

”Skulle tro att det är industri som skulle
ge upplevelser, typ Gröna Lund.”
Björn Nilsson, KaroBio

”Spontant musik, resor, teater, tv och
böcker. Vidgar man begreppet så kan man
få en upplevelse av mycket, gå på restau-
rang, handla, vara med i en intressant
diskussion. Börjar man fundera kan man
vidga begreppet.”
Per Westlund, JM Bygg

”Kanske musik, media, turistnäringen.
Men inte bilindustrin. Däremot säljer man
på upplevelser men det är en annan sak.”
Ulf Perbo, BilSweden

”Tänker på film, musik, underhållning.”
Jonas Wiström, ÅF

”Jag skulle prata om det som görs inom
turism, musik, mode, resande. Oftast skul-
le jag tänka på konsumentorienterade
företag.”
Rolf Skoglund, IT-kommissionen/Thinkout AB

”Upplevelseindustri är mer när du konsu-
merar en tjänst som är en upplevelse. Allt
från att bo på hotell, äta gott och vandra.
Där finns det en potential som är underut-
nyttjad i Sverige.”
Mikael Karlsson, Axis

”Går mot underhållningssidan. I industrin
så är det mer att försöka vara noga med
hur man bygger varumärke.”
Anders Narvinger, Teknikföretagen

”Entertainment är väl min spontana reak-
tion.”
Eva Gidlöf, BGC

”Turism, sport, event, underhållning,
nöjesparker. Där man deltar väldigt myck-
et själv. Vi är ju i upplevelseindustrin.
Nöjes-, spel- och upplevelseindustrin, vi
rör oss ju i dom områdena.”
Nicklas Jönsson, Svenska Spel

Känslobaserade 
associationer
”Upplevelseindustri är väl all industri som
levererar någonting som kommer i kontakt
med människor, eller där människor tycker
att det inte bara är en basal pryl utan att
det ger dem något mer.”
Bernt Ericsson, Interactive Institute

”När man reser hem från något och får
känslan av att det är något man vill göra
igen, då är det upplevelseindustri.”
Lars-Eric Aaro, LKAB

”Upplevelseindustrin anser jag vara en
industri som skapar upplevelser.”
Anders Sundström, Folksam

”Det skapar en upplevelse. När man kom-
mer hem har man någonting att berätta
om. Lite grann av en fjäderskrud, man
drar till sig uppmärksamhet.”
Anders Ullman, Eka Chemicals
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Associationer mot mer
traditionell industri
”Bilindustrin blir både en upplevelsein-
dustri och en transportindustri. Bilarna
laddas med så mycket mer än bara trans-
portegenskaper.”
Peter Augustsson, SAAB

”Upplevelseindustrin är för mig
mediebranschen och teknikbranschen
kombinerat.”
Ulla Lundqvist, Bankföreningen

”Turism i Norrland var min första känsla.
De som öppnar egna företag och utnyttjar
skogen och dess omgivning. Eller spa,
någonting där du sätter dig och njuter. Får
jag göra en egen definition har vi har all-
tid varit en upplevelseindustri för du har
oss omkring dig hela tiden. Du bor kanske
i ett trähus, du går upp och häller upp
din juice. Du har toalettpapper, hushålls-
produkter, hygienprodukter, blöjor. Allt
omkring dig. Du torkar dig på en pappers-
servett. Du läser din tidning. Du går till
plugget, där har du böcker. Du har trä-
bord, trämöbler. Det finns överallt runt
omkring dig. Skillnaden mellan oss och
andra är att det är så naturligt. Tänk dig
en dag utan papper eller trä. Branschen
måste väcka allting detta till liv. Det är
självklart men är det inte fantastiskt. Kan
basindustrin ställa om sig till konsument-
tänkandet. Mer kundorienterat.”
Marie S. Arwidson, Skogsindustrierna

”För mig är upplevelseindustrin huvudsak-
ligen mediaföretag. Bilindustrin är något
längre bort även om BMW:s slogan
upplev körglädjen pekar åt det hållet.”
Björn Savén, Industrikapital

”Begreppet har jag hört. På IT-sidan skul-
le jag kunna tänka mig nya utrustningar
och grejer som man kan uppleva som
positivt. Nya dataprogram och sådana
saker. Det skulle vara upplevelseindustri
för mig.”
Staffan Josephson, Investor Growth

Reflektioner
Synen inom näringslivet på upplevelseindust-
rin och vad begreppet betyder skiljer sig mar-
kant mellan olika personer och branscher. I
stora drag kan åsikterna om begreppet delas
upp i tre områden: associationer till KK-stif-
telsens traditionella definition, känslobasera-
de associationer samt associationer mot mer
traditionell industri. De mest frekvent före-
kommande associationerna från personer
inom traditionellt näringsliv ligger i linje med
olika delar av KK-stiftelsens definition. Tolk-
ningen av detta kan vara att KK-stiftelsen till
viss del nått ut med sitt budskap men också
att de delar som inkluderas i begreppet är de
som bör finnas där med vissa tillägg. Vissa
respondenter valde att inte fokusera på någon
speciell industri eller något speciellt område
utan att i stället associera till en känsla som
man själv har eller som industrin tillhanda-
håller. En tredje kategori kunde identifieras i
associationer som gick mer mot traditionell
industri som exempelvis bilindustrin. Det
handlar då i första hand om en utvidgning av
begreppet. 
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Kl. 04:00 På den sandfär-
gade tapeten i sovrummet kunde
hon med kisande ögon se hur
rummet ännu en gång genomgick
en förvandling som såg ut att
vara en soluppgång. Det nya
huset var verkligen ett hus att
trivas i med högt i tak, naturma-
terial och stora fönster. Ljuset
från väckarklockan, eller rättare
sagt avsaknaden av en illa tju-
tande klockradio, gjorde att det
trots den tidiga morgonen blev
ett behagligt uppvaknande. 

Hon visste att hon hade en
fullspäckad dag framför sig full
av nya möjligheter. Snart hade
hon glömt den tidiga morgonen och
var i full färd med att packa sin
väska med de viktigaste acces-
soarerna och de mest välstrukna
blusarna inför veckans arbete. Att
hon ville framstå som seriös och
medveten rådde det inget tvivel
om när man såg till packningen.
Lite förnöjt blickade hon ner i
den färdigpackade väskan och
slogs av alla de märkeskläder
som skulle bistå hennes image
under veckans alla möten. Hon
ansåg själv att klädseln var en
viktig del i att ge ett seriöst
intryck men även för att få ett
professionellt bemötande.

Efter att ha lagt viss möda på
att få håret i schack, slogs hon
av tanken att precis ha andats in
massor av hårspray som inte ville
försvinna från den i övrigt fräscha
luften i badrummet. Alla dessa
kemikalier, tänkte hon, och tog
ett djupt andetag och sprayade
lite till. Hon skrattade lite för sig

själv när hon tänkte på att det
enda hon egentligen smetade på
sig i ansiktet morgon efter mor-
gon, var en massa kemikalier.
Nåväl tänkte hon, jag använder ju
i alla fall kända märken så det
borde inte vara någon fara med
att någon av de produkter jag
använder skulle vara giftiga. 

Utan att tänka mer på den
saken fortsatte hon sin vandring
in i köket, förbi den trebenta sto-
len i plast som hon nyligen köpt,
eftersom den både var en fröjd
för ögat och också för att hon
slapp slå tån i varje morgon när
hon kom från badrummet.

Den välvda frontplåten i bors-
tad aluminium kunde ha varit
fronten på en värmepump men i
det här fallet var det ett kylskåp.
Hon plockade fram sin frukost
och satte sig att äta. Utan att
tänka speciellt mycket slängde
hon i sig sina nya vitaminer, som
var mycket lätta att svälja tack
vare de nya glatta beläggningar-
na, och började i lugn och ro
inta dagens första mål. På tusen-
delen av en sekund var tekoppen
vält över bordet och vätskan såg
nästan ut att bilda en liten sjö
på bordet. Med en lätt axelryck-
ning tog hon fram hushållspapp-
ret som hon upplevde ha en
uppsugningsförmåga utöver det
vanliga, torkade upp teet och
lobbade det blöta pappret i den
runda silverfärgade papperskor-
gen i hörnet av rummet. 

När hon hade läst klart både
den vita och den rosa tidningen,
ätit upp gröten och slutligen
ställt allting i diskmaskinen, gjor-

de hon en sista koll att allt fanns
i väskan och att alla plattor var
avstängda samt att alla kontakter
var utdragna. Att dra ur alla kon-
takter och behöva oroa sig för
att kaffebryggaren var påslagen
upplevde hon som ganska onö-
digt och tråkigt så där på mor-
gonkvisten, men det var bättre
att se efter en gång för mycket
än en gång för lite.

Hon låste ytterdörren med
hjälp av sin mobiltelefon och slog
samtidigt på larmet, satte sig i
bilen som startade utan svårighe-
ter trots att det nästan var årets
kallaste dag. Bilen var varm och
behaglig, eftersom väckarklockan
skickat en signal som aktiverat
bilens värmesystem.

Hon backade ut från uppfar-
ten och började sin färd mot
flygplatsen. När hon kommit en
bit på vägen passerade hon ett
antal svarta trafikljus och förstod
att det var strömavbrott i områ-
det. ”Typiskt” tänkte hon, ”att
det alltid ska behöva bli så här.
Vet dom där elbolagen inte att
det kommer snö varje år?”. 

En morgontrött lastbilschauf-
för försökte samtidigt som han
drack kaffe och körde lastbil,
även se vad som stod på dis-
playen på radion och vilken
kanal det var han lyssnade på.
Med en våldsam krasch träffade
de båda bilarna varandra i kors-
ningen, samtidigt som en liten
övervakningskamera fångade
hela händelseförloppet. Det enda
hon hann med att uppfatta innan
lastbilen brakade in i sidan på
bilen var logotypen på flaket där

det stod ”Hardox in my body”.
Både hon och lastbilschauffören
gick något omtumlade ur fordo-
nen och konstaterade att de
båda hade klarat sig helt utan
skador. Båda två tänkte att det
var tur att de hade säkra och bra
bilar, men också på vems fel det
egentligen var. Efter en knapp
minut när de båda hade konsta-
terat vems felet var ringde hen-
nes mobiltelefon. Det var hennes
försäkringsbolag som undrade
hur det hade gått med henne,
eftersom de hade fått indikation
på en kollision från bilens säker-
hetssystem. Försäkringsbolaget
laddade under samtalet över en
skadeanmälan till hennes mobil-
telefon och efter bara tio minuter
var allt klart med försäkringsbo-
laget. En bärgare hämtade hen-
nes bil och en taxi tog henne
vidare mot flygplatsen. 

I taxin ringde hon kontoret
och berättade att hon var på väg
till klienten trots morgonens hän-
delser. Hon frågade också om
hennes flygbiljett var fixad så att
hon kunde checka in med något
av sina vanliga plastkort. Allt var
i sin ordning, det enda som skul-
le ha kunnat vara problem var
om transaktionerna mellan ban-
kerna inte hade fungerat, men
den risken var nästan obefintlig. 

Den resterande tiden i taxibi-
len ägnade hon åt att se morgo-
nens nyheter och lägga in ett
vad på sin telefon, samtidigt som
hon lutade sig tillbaka och tänk-
te att allt hade ändå gått ganska
bra, trots att det var måndag
morgon.
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En helt vanlig dag… Upplevelser spelar på olika sätt
en central roll i våra liv. Hela vår vakna tid handlar om upplevelser i
olika former. Huruvida och på vilka sätt det spelar en roll inom
svenskt näringsliv är ett tema i denna studie. Människan är en käns-
lovarelse som strävar efter positiva upplevelser och som i större

utsträckning kan förväntas välja produkter och tjänster som kan till-
godose dessa behov. För att sätta i gång tankeverksamheten upp-
muntras du som läsare att reflektera över hur upplevelser från olika
företag spelar en viktig roll en vanlig måndagsmorgon för en mana-
gementkonsult.
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F ör företag som ligger långt fram i värde-
kedjan finns en trend att produkter och

tjänster i allt större utsträckning blir mer
konsumentnära och fokuserade på nya
behov. Det upplevda värdet har förändrat
företagens position i värdekedjan. Ett exem-
pel är toalettpapper som i sig inte kan se ut
på så många sätt och heller inte genomgått
några större tekniska förändringar. Vad som
hänt är att man i dag har man finare kvalitet
på fibern men man har också lagt till tryck
på pappret och gjort pappret i flera lager.
Det är ett sätt att skapa mervärde hos pro-
dukter där produktutvecklingen inte är sär-
skilt stor. Men vad är det mervärdet egentli-
gen står för, om inte en upplevelse hos köpa-
ren. 

De flesta företag använder omvärldsbe-
vakning för att bl.a. kunna identifiera nya
möjligheter. Detta för både nya konceptuella
sätt att paketera produkterna tillsammans
med tjänsterna, men också för att addera
nya tekniska innovationer på olika områden
till befintliga produkter. För många konsu-
mentnära produkter handlar det om att
addera värden snarare än att sänka priserna
på de befintliga varorna. För tillverkande
industrier som inte själva säljer till slutkund

3. Hur har förutsättningar 
och drivkrafter förändrats 
i olika verksamheter?

I nom samtliga branscher som varit föremål för studien, har det skett en förändring av det
som företagen anser att kunderna upplever som värde. Inom olika branscher finns det olika

förklaringar och synpunkter på vilka trender och drivkrafter som varit viktiga för den omori-
entering som skett. 

Svensk industri har genomgått en stor strukturförändring de senaste 20 åren. Förädlings-
djupet har halverats, specialiseringen har fördubblats inom teknikföretagen och kunskapsin-
nehållet har ökat. Framgångsfaktorer inom bilindustrin är ett bra exempel på strukturom-
vandlingen. Antalet biltillverkargrupper har minskat från 20 till hälften. I dag finns det en
handfull företag som sysslar med säkerhet, bilelektronik och växellådor. Detta har skapat skal-
fördelar och dragit ner kostnaderna. Transaktionskostnaderna från en länk till nästa i föräd-
lingskedjan har också minskat. Det har inneburit att man arbetar på nya sätt och i nya struk-
turer när det gäller innovationsarbete och produktutveckling. I den förändring som sker får
upplevelser en allt mer framträdande roll. 

TEKNIKDRIVET
ELLER 
MARKNADSDRIVET?



kan detta vara svårt i många sammanhang,
eftersom det ofta är detaljhandeln som läg-
ger sista handen vid produkterna och därvid
försöker skapa ett mervärde.

Inom många industrigrenar har man gått
från att vara mycket teknikdriven till att bli
mer och mer marknadsdriven. Detta åter-
speglas till viss del av företagens marknads-
föring. Ett exempel är att marknadsföringen
av dammsugare har gått från att ha varit tek-
nisk till att fokusera på andra delar som
människor appellerar till. Detta är fallet
med Electrolux dammsugare, InstantClean,
som är sladdlös men med en prestanda som
tidigare funnits. Den gjordes med snygg
design, eftersom man skulle kunna ha den
framme i hemmet utan att störa sig på dess
utseende. Tillsammans gjorde detta att städ-
beteendet hos människor ändrades. I mark-
nadsföringen har man inte fokuserat på den
tekniska prestandan utan på vilken föränd-
ring det blir i vardagen med produkten och
vilka fördelar det för med sig.

Ett annat exempel på marknadsfokus är
Assa Abloy som har börjat jobba med hur
låsen känns när man låser dörren. Tidigare
var man mer inriktad mot det visuella och
framför allt säkerheten. I dag menar man att
ett lås som är lätt att öppna inte känns spe-
ciellt säkert, och ett lås som är trögt känns
som om det inte är riktigt tillverkat. Det
måste vara någonstans mittemellan. Även
ett distinkt ljud har blivit viktigt, eftersom
det kan göra att det känns säkert. Man anser
att det kan vara svårt att motivera vissa sats-
ningar, eftersom man inte vet exakt hur
mycket de kommer att generera. Man försö-
ker lära av exempelvis bilbranschen. Genom
internutbildningar med externa föreläsare
från andra industrier försöker man få in ett
nytt sätt att tänka om tekniken och markna-
den. Tekniken möjliggör att man kan komma
med nya bekväma lösningar, och marknaden

avgör om det finns någon avsättning för lös-
ningarna. Det gäller att satsa på rätt saker,
att ha en nära relation till kunderna och att
veta vilka behov som finns. I dag växer elek-
tronikdelen mycket mer än den mekaniska
delen, och man arbetar med nya koncept
som att t.ex. styra larm och energisystem
via låset till huset eller lägenheten. 

För Ericssons del har man alltid strävat
efter att ha ett teknologiskt ledarskap. Det
ska säkerställa att man alltid ligger i fronten
av den tekniska utvecklingen, och man
menar själva att det fortfarande är en av de
vikigaste konkurrensfaktorerna. Man strävar
också efter en stark kundfokus och att hela
företaget ska stå bakom strategin. Industrin
har väl utvecklad konkurrens, där 20 pro-
cent av omsättningen investeras i forskning
och utveckling. Detta gör att en del av kon-
kurrensmedlet för Ericsson är att vara 3–6
månader före sina konkurrenter. Man har
också lagt sig senare i värdekedjan. I dag
levererar man allt från att erbjuda utbild-
ning till att sköta driften av hela system.
Många anser fortfarande att Ericsson inte är
nog marknadsdrivet och att man inte lyssnar
efter vad kunderna egentligen vill ha. Tradi-
tionellt har företaget varit mycket ingenjörs-
tungt, men man säger sig själv ha ett mycket
större fokus mot marknaden än vad den all-
männa uppfattningen är. 

På operatörssidan menar man att mobil-
telefontillverkarna fortfarande är mycket
teknikdrivna och att dagens mobiltelefoner
fortfarande är för svåranvända. Men även
operatörerna har haft svårt att förändra sig.
Från att det nästan bara varit samtalsminu-
ter som konsumenterna köpt så har nu tjäns-
teutvecklingen tagit fart på allvar. Operatö-
rerna har inte riktigt hunnit förändra sig
efter efterfrågan. Det är fortfarande många
tekniker som arbetar med tjänsteutveckling.
I steget från att ha haft en stor produktion

av samtalsminuter till att leverera tjänster
som är förädlade samtalsminuter, har man
inte riktigt hunnit med att fokusera på
användarvänlighet och anpassade lösningar
till kunderna. Problemen och behoven finns
i huvudet på folk och man måste luska fram
hur de ser ut. Tekniskt sett går det mesta att
genomföra i dag. När 3 kom in på markna-
den var det fotbollsmål och sport de ville
sälja. I dag är billiga samtal i fokus. När man
går över från varuförsäljning till applikatio-
ner och tjänster måste man tränga djupare
in i användarens situation. Operatörerna
måste också ställa mer krav på leverantörer-
na om att mobiltelefonerna ska vara lätta att
använda. 

När en bransch går från att ha varit väl-
digt teknikdriven till att bli mer marknads-
driven så är det viktigt att företagen längs
hela värdekedjan får en större överblick över
hela produktens process från vaggan till gra-
ven. Detta skulle i telekomfallet kunna ge en
lättanvänd produkt fylld med lättanvända
tjänster som fyller människors behov. Men
för att klara detta måste alla aktörer i värde-
kedjan få ett grepp om vad kundvärdet är.
När man går mot en ökad specialisering
inom företagen går man också ofta mot en
optimering av den delen av värdekedjan.
Detta kan vara en förklaring till att telekom-
industrin fortfarande får kritik för att släp-
pa fram produkter som inte är nog kundan-
passade.
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Några röster om 
relationen mellan teknik
och marknad

”Vi bevakar omkringmöjligheter i omvärl-
den för att kunna addera värde till våra
produkter.”
Jan Åström, SCA

”Hur ska vi positionera in alla tekniska
möjligheter så att kunderna känner att här
får vi ett mervärde.”
Leif Östling, Scania

”Man måste fokusera väldigt mycket i
dag, folk appellerar på olika attribut och
man kan inte ta alla kunder med en pro-
dukt. En produkt som man tror ska passa
alla säljer inte i dag.”
Hans Stråberg, Electrolux

”Man har länge varit medveten om att IP-
användningen kommer att öka. Tidpunkten
för det stora skiftet är frågan. Var man
hamnar tar man sällan fel på, det är tid-
punkten som är problemet.”
Östen Mäkitalo, TeliaSonera 

”Komplexa system ’sourcas’ in medan enk-
lare saker ’sourcas’ ut. Elektroniksystem
har vi ’sourcat’ in mer och mer över åren.”
Leif Östling, Scania

”Det är i huvudet på folk som problemen
sitter, tekniskt sett går det mesta att göra.”
Östen Mäkitalo, TeliaSonera

”Mer och mer produktion flyttar i väg. Det
är svårt att hålla på här med höga löne-
kostnader. Får satsa mer på service, mer
avancerade produkter i värdekedjan.”
Claes Dahlbäck, Investor

”Vi siktar mer på framtida produkter.
Exempelvis hakregel. Det är en form av
design som ser säkrare ut och dessutom
är säkrare.”
Åke Sund, Assa Abloy

”Aktörerna måste välja var man ska vara i
värdekedjan. Sedan måste man bli bäst på
det och försöka upphandla de andra
delarna i någon form av konkurrens.”
Bernt Ericson, Interactive Institute

”Den starka svenska ingenjörskulturen
leder ofta till att vi fokuserar oss på tek-
nologin i en produkt, mindre än den kon-
kreta funktionen, ändamålet”.
Martin Leimdörfer, Spotfire

”Miljöfokus är både konsumentdrivet och
en marknadsföringsfråga.”
Jan Åström, SCA

”Vi har inte varit så innovativa som exem-
pelvis teleindustrin varit. Människa och tek-
nik som jobbar ihop, där kan vi lära oss.”
Joergen Lindegaard, SAS
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E n annan aspekt på förändring av förut-
sättningarna för att skapa värde, är

synen på vad funktionaliteten hos produkter
och tjänster betyder för kunderna. Många
företag som traditionellt sett bara sålt sina
varor på funktionalitet eller tekniska pro-
duktegenskaper, har i dag knutit till andra
värden. I detta avsnitt ges ett antal exempel
från olika verksamheter där man arbetat
med att skapa ett mervärde utifrån defini-
tionen att kunderna värdesätter den teknis-
ka funktionaliteten. Det handlar om att
bygga upp ett värde kring produkterna eller
tjänsterna utifrån kundens upplevelse av vad
funktionen eller tekniken ger dem. 

För bilindustrin är det påtagligt att pro-
dukternas egenskaper förändras i takt med
att tekniken utvecklas. I allmänhet handlar
värdeskapande till stor del om att uttrycka
egenskaper hos bilarna i syfte att få kunder-
na att uppleva något speciellt. De flesta
respondenter associerar bilindustrin till att
vara en industri som ligger mycket nära upp-
levelsebegreppet. Dock menar många att
associationerna till bilar som produkter är
olika beroende på var i produktcykeln de
befinner sig. Det är inte många i dag som
skulle säga att en gammal VW-buss är snygg

att titta på, eller att en Volvo PV är en säker
bil. Inom bilindustrin i Sverige ser man sig
till stor del som teknikdrivare vad gäller
bl.a. säkerhet och effektiva kontrollsystem. I
USA är utseendet väldigt viktigt för kunder-
na, och det gör att detta är en av de viktigas-
te drivkrafterna. Inom Volvo såg man i bör-
jan av 1990-talet att bilarnas design hade
blivit mycket viktigare än tidigare. Från att
ha legat ganska långt ner på listan blev
design en av de viktigaste faktorerna för
industrin.

Associationerna till vad olika bilar bety-
der för olika människor är många. Generellt
menar biltillverkare att för samma bilkon-
sumtion är kunderna villiga att betala ca
15–20 procent mer för upplevelsen av bilen.
Man menar också att hade inte den differen-
sen funnits hade det inte funnits biltillver-
kare som bara tillverkat några hundra tusen
bilar utan då måste man upp till volymer
mot miljonen.

För lastbilstillverkare har funktionalite-
ten alltid varit ett grundläggande värde.
Stora resurser läggs på utveckling av nya lös-
ningar och funktioner som bl.a. ska under-
lätta för föraren. För att bygga ett mervärde
ovanpå detta försöker man också skapa en
form av produktidentitet, en upplevd funk-
tionalitet. För Scanias del handlar det om att
det ska ”kännas” Scania. Lukt, ljud och käns-
la måste vara förenade med funktionaliteten
i lastbilen för att höja helhetsintrycket och
därmed skapa mervärde. 

För verksamheter där det finns ett världs-
marknadspris eller andra typer av riktpriser
blir värdeskapande en synnerligen viktig del
för att differentiera sig på marknaden. Södra
Cell försöker exempelvis att positionera sig
genom mervärden i form av teknisk rådgiv-
ning, effektivare logistik, trevligare personal,
miljöpolicies eller olika typer av leveransvill-
kor. Däremot kan man inte ta extra betalt

för dessa ”tjänster” utan man höjer snarare
värdet för kunden. Detta för att positionera
företaget och att i ett långsiktigt perspektiv
kunna välja kunder som är lönsammare än
andra. Inom de närmsta fem åren ser det
inte ut att komma att bli några revolutione-
rande tekniska framsteg inom massaindust-
rin, men om tidshorisonten förlängs kommer
kanske tekniken att göra att man exempelvis
kan förstärka fibrerna och få ännu bättre
egenskaper hos pappret. Detta skulle kunna
bli ett ytterligare mervärde att ta extra
betalt för. 

Ett annat exempel där funktionaliteten
är mycket viktig och där man bygger mervär-
den utifrån egenskaperna hos produkterna
är värmepumpar. I dag är det främst värdet
”ekonomi” som kunderna upplever. Man skul-
le kunna tro att miljöaspekter har varit vik-
tiga ur ett kundperspektiv, medan det visar
sig vara en bieffekt. De flesta människor är
intresserade av en bra ekonomi och miljö-
aspekter är oftast inte det som avgör ett
köp. I dag försöker värmepumpsindustrin
att lyfta fram andra värden: man köper inte
bara en värmepump utan man köper en spe-
ciell modell, exempelvis en IVT HT eller en
Nibe Fighter. Man har gått in mer i de speci-
ella modellerna än förut. Det handlar om att
lägga in värden som styrbarhet, varmare
varmvatten och visuellt snyggare anläggning-
ar. I dag kan man exempelvis få en värme-
pump i borstat stål eller med välvda
frontplåtar.

Inom byggindustrin konkurrerar man
främst med ortprisläget men också andra-
handsmarknaden. Det är oerhört viktigt att
förstå kundgruppen för att veta vad man ska
tillhandahålla. Man möter olika behov hos
en nybliven pensionär jämfört med t.ex. en
barnfamilj. Byggbranschen är ingen innovativ
bransch i det avseendet att man kommer
med radikalt nya tekniker. För några år
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sedan lanserades det IT-intelligenta hus och
folk satte inget värde på det. I allmänhet är
man mer attraherad av genuina värden: ljust,
högt i tak, naturmaterial, glas, jämn kom-
fort, tryggt. Man försökte skapa ett IT-behov
men det var fel sak att lägga pengarna på.
Bra design är attraktivt, bra kökslösningar
och bra fönsterlösningar är några centrala
delar som man kan skapa mervärde av
utifrån en grundläggande funktionalitet. 

För många företag handlar det om att
framhäva de egenskaper som funktionalite-
ten i produkten eller tjänsten erbjuder, på
ett sätt som kunderna uppfattar som posi-
tivt. Intressant för Sverige är hur man klarar
av den internationella konkurrensen, där
Asien och Indien och dess utveckling går i
rask takt mot liknande mål. För de svenska
företagen gäller det att vara klok och hitta
värden i produkterna/tjänsterna som ligger
högt upp i värdekedjan, där lönekomponen-
ten inte är den dominerande utan funktionen
och den prissättning man levererar. För att
klara detta blir det viktigt för företagen att
finna vad som anses vara den upplevda funk-
tionen hos företagets olika erbjudanden.

Några röster om 
upplevelsen av 
funktionalitet som ett
sätt att skapa mervärde

”Det går inte att enbart sälja sina erbju-
danden på tekniska egenskaper. Man
måste kunna erbjuda andra värden om
man ska kunna differentiera sig. Använ-
darnytta och upplevelse med enkla och
lättanvända tjänster och att tjänsterna är
relevanta för målgruppen är nyckelkompo-
nenter. Det är t.ex. inte säkert att du vill
ha mindre funktionalitet på landsbygden
bara för att du ringer mindre. Vad vi ser
är att användare på landsbygden har
samma krav på avancerade tjänster och
tillgänglighet som användare i storstads-
områden.”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Man skulle kunna integrera det som görs
inom spel med det som görs inom affärs-
system. Föra över ett tänkande och syn-
sätt.”
Rolf Skoglund, IT-kommissionen / Thinkout AB

”Miljö är inte så efterfrågestyrt som man
önskade sig i debatten. Vid frågor om hur
mycket mer folk är beredda att betala för
att hus blir miljövänligt framställda, blir
resultaten nedslående.”
Per Westlund, JM Bygg 

”Flyget har ändrats från att vara något där
du blir serverad champagne till att bli mer
av en buss- eller tågtransport. Från lyx till
något som är vardagsmat. Kunden betalar
för transporten, säkerheten och för att
komma fram i tid.”
Lotta Lindquist-Brosjö, Ryanair

”Det Södra Cell nu försöker göra är att
positionera sig hos kunderna med mervär-
den i form av teknisk rådgivning, annan
typ av leverans, effektivare logistik, trevli-
gare personal, det finns massor med möj-
liga mervärden. Däremot tar man inte
extra betalt för dessa ’tjänster’ utan man
höjer snarare värdet för kunden för att
positionera företaget.”
Eva Färnstrand, Södra Cell

”Designen har betydelse, det ska kännas
roligt att ta i verktyget och det är mycket
ergonomi i detta. För dem som jobbar med
det hela dagarna är det viktigt att de är lätta
och reaktionskrafterna låga. Finns många
aspekter på utformningen av verktyget.”
Göran Gezelius, Atlas Copco

”IBM har som grundpelare att vi ska vara
världsledande inom teknik med flest
patent. Men det finns ingen nytta med
teknik om den inte har värde hos kunden
och det har ändrats mycket.”
Johan Ekesiöö, IBM

”Funktionalitet är bara en del, det är mer
handhavandet som är viktigt och design
har här en viktig del. Ska kunna använda
en avancerad produkt utan att använda
manualer. Sätter jag mig i en bil ska allt
vara naturligt, jag vill inte läsa en instruk-
tionsbok.”
Anders Narvinger, Teknikföretagen

”Några tillverkare har kommit med pro-
dukter där man exempelvis kan styra
pumparna med mobiltelefonen, mera
design osv. Det är något som kommer in i
upplevelsen. Man säljer in andra värden.”
Martin Forsén, SVEP



E n trend inom industrin är att det utveck-
las allt mer tjänster runt befintliga pro-

dukter och den traditionella verksamheten.
Tjänster kan ses som någonting där kunden
betalar för värdet av vad de får och inte för
ägandeskapet av det. Utvecklingen av tjäns-
ter runt produkter är ingen nyhet i sig, men
det första man tänker på är kanske inte
tjänster när man hör företagsnamn som
exempelvis SSAB eller Scania. 

För SSAB handlar mycket om att satsa
mer på applikationskunnande, lära sig mer
om kundens problem. Traditionellt har den
huvudsakliga kompetensen varit fokuserad
mot basala aktiviteter som att exempelvis
bearbeta plåt. I dag har man valt en
nischstrategi och arbetat fram koncept för
att förädla produkterna. Det finns exempel-
vis specialkompetens om hur man gör sko-
por till gruvindustrin. Man kan öka livsläng-
den genom att sätta in en slitplåt i innerde-
len av skopan. Ett annat exempel är nya sor-
ters dumperflak, där man i stället för att
göra en fyrkantig låda, gör det som ett halv-
rör och därigenom får mindre svetsar, inga
förstyvningar och mera slitplåt. Tjänstein-
nehållet i produkterna har ökat, men tjäns-

terna säljs inte separat utan ingår i ett paket
som kunden köper. Nischorienteringen, med
fokus mot kundens problem, gör att man vill
höja värdet för slutkunden och därigenom få
del av värdeökningen. För att kunna göra
detta på ett effektivt sätt är man mån om att
ha en direktkontakt med slutkunden och
inte gå via flera mellanhänder. 

Tjänsteinnehållet kommer med all säker-
het att öka under de kommande åren, efter-
som SSAB:s nischstrategi kräver att produk-
terna inte längre är bulkprodukter utan att
man levererar någon typ av mervärde för
kunden. Därigenom blir det alltmer viktigt
att öka kompetensen kring produkterna och
produkternas egenskaper i kundens miljö.
Det finns också exempel, där SSAB arbetar
tillsammans med företag som gör verktyg för
att bearbeta plåten. SSAB adderar kompe-
tens om hur bearbetningen av materialet ska
ske för att inte förstöra plåtens egenskaper.
Det finns då ett intresse hos slutkunden som
köper plåten att dels få speciella egenskaper
hos plåten men också verktyg för att bearbe-
ta den. Genom denna typ av samarbete kan
man addera ett värde som tidigare inte varit
möjligt.

Inom traditionellt tunga industrier har
det inte varit kutym att arbeta nära slutkun-
der. Det har därför av bulkleverantörer
ibland setts som att nischaktörer skämmer
bort kunderna med den stora delaktigheten i
verksamheten och förståelsen för de specifi-
ka problemen. 

För LKAB:s del har det traditionellt sett
varit 100 procent fokus på produkterna,
man var en traditionell ”commodity”-leve-
rantör. I takt med strukturomvandlingen
inom industrin bildades tre jättar som till-
sammans har 75 procent av världsmarkna-
den. Utvecklingen på marknaden har gjort
att LKAB valde att nischa sig mot en smala-
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re marknad. I takt med detta har vikten att
addera kunskap till produkterna blivit en
avgörande konkurrensfaktor. Funktionalite-
ten hos produkterna ligger till grund för de
värden man väver in i produkterna tillsam-
mans med tjänsterna. Därvid blir kunskap,
kvalitet, leveranssäkerhet, att lösa kundens
problem på ett professionellt sätt samt kun-
dens effektivitet i sin egen produktion avgö-
rande faktorer som påverkar mervärdet vid
försäljning. För att ha möjlighet att driva
denna typ av nischad strategi och addera
den här typen av mervärde till produkterna
är det viktigt att veta var utrymme för för-
ädling finns. I dag har man valt att göra en
form av teknologiplanering från det att råva-
ran bryts till att en färdig produkt finns hos
kunden. Utifrån detta har man definierat
sina kärnteknologier och därmed också vad
som är basteknologier som kan köpas var
som helst i världen. Till kärnteknologierna
kan man sedan addera olika typer av tjäns-
ter. 

Ett annat exempel på en industri där
tjänster fått en allt mer betydande roll är IT-
branschen. IT-branschen blivit mer och mer
marknadsdriven, och i dag kommer 50 pro-
cent av omsättningen för IBM från tjänster
jämfört med för tio år sedan, då siffran var
15 procent. Tidigare var kunden ofta en IT-
avdelning med hårda krav på tekniska speci-
fikationer, medan kunden i dag många gång-
er är affärsledningarna som många gånger
mer lyfter fram funktionaliteten. I stället för
att företagen köper komponenter att själva
sätta samman, köper man nu hela koncept
och en funktion. Den starka utvecklingen
mot tjänsteinnehållet i koncepten har gjort
att man många gånger kommit närmare kun-
derna i utvecklingsarbetet, men också i
implementeringsarbetet. För några år sedan
var det vanligt att företag hade sin egen IT-

drift. I dag har de flesta företag utkontrak-
terat den till någon aktör som levererar en
helhetslösning. 

För banker får begreppet tjänst en annan
innebörd än för företag i exempelvis stålin-
dustrin. Tjänster har alltid varit mycket cen-
trala, men i och med informationsteknolo-
gins intåg har tjänsteutvecklingen även här
ökat avsevärt jämfört med tidigare. Den för-
sta Internetbanken kom 1996 och efter det
har servicen och mängden tjänster vuxit
mycket snabbt. Sverige ligger i fronten när
det gäller tjänsteutvecklingen av Internet-
banker, och i dag kan det mesta som man
kan göra på ett bankkontor även utföras på
Internet. En stark teknikutveckling kombine-
rat med en tidig tjänstefokus ligger till
grund för utvecklingen som skett i Sverige. I
dag handlar mycket för bankerna om att
kommunicera pålitlighet, rätt prisnivå och
att tjänsterna är säkra. Även detta återfinns
hos försäkringsbolag eftersom de har en
situation liknande bankernas. I dag arbetar
man mycket med att försöka skapa ett mer-
värde till sina tjänster genom trovärdighet
och säkerhet.

Konkurrensen på försäkringsmarknaden
har ökat, vilket kan vara en möjlig förklaring
till varför många försäkringsbolag väljer att
kombinera in andra tjänsteverksamheter till
den befintliga kärnverksamheten. Det finns i
och med detta också nya utrymmen för kom-
binerade tjänster, vilket är något som både
banker och försäkringsbolag arbetar med.

För kemiindustrin ligger värdet i dag
framför allt i de funktionella kvalitativa
egenskaperna hos produkterna. Detta kan
inkludera att de exempelvis inte är hälsofar-
liga eller miljöfarliga. I dag ställer köpare av
kemikalier mycket högre krav på produkter-
na än tidigare. Detta kan ses som ett resul-
tat av den globala konkurrens som branschen
mött. Tyvärr finns det nästan alltid negativa
effekter kopplade till de goda egenskaper en
kemikalie har. Det finns exempelvis inga
läkemedel som inte har biverkningar. En stor
utmaning i värdeskapande är att reducera
nackdelarna och samtidigt höja de goda
egenskaperna hos produkterna. Det har i
dag också utvecklats tjänster kring produk-
terna i allt större utsträckning. Inom färgin-
dustrin finns det exempel på att man inte
säljer färg utan att man i stället säljer mål-
ning och ett färdigt resultat. Detta förekom-
mer även inom skogsindustrin, där man kan-
ske säljer ett visst resultat av skum- eller
slembekämpning till pappersbruken.

I dag finns mer än tidigare möjligheten
att utforma produkter och tjänster efter
individuella preferenser hos kunderna.
AtlasCopco började för många år sedan sälja
en viss tillgänglighetsgrad av komprimerad
luft med vissa karaktäristika. Detta innebar
att de var tvungna att ställa ut kompressorer
på företagen, men kompressorerna var bara
en del av affären. Många företag har gjort
liknande lösningar. Allt fler inom traditio-
nell industri anammar detta och flyttar sig



allt senare i värdekedjan genom de paketera-
de lösningar som nu i allt större utsträck-
ning erbjuds. För att långsiktigt överleva
tvingar detta företagen att ha ett kundper-
spektiv och kanske även ett användarper-
spektiv. En gemensam åsikt som framkom-
mit under intervjuerna har varit att tjänste-
innehållet med all säkerhet kommer att öka i
framtiden och att ju mer utvecklad konkur-
rensen blir, desto viktigare blir användarper-
spektivet. 

Några röster om ökat
tjänsteinnehåll
”Jag tror vi befinner oss i en peak när det
gäller att koppla produkt och tjänst. Köper
du en telefon köper du den med tjänsten,
det är ju totalt integrerat.”
Björn Rosengren, Kinnevik

”Varje gång vi gör en investering tittar vi
på möjligheten att fördjupa tjänsteinnehål-
let i ett industriföretags utbud, tjänster
och serviceinnehåll.”
Björn Savén, Industrikapital

”Försöker hela tiden bygga in mervärde
genom att skapa en högre grad av unik-
het. Det gäller servicen till kunden och
sortimentet av tjänster.”
Douglas Roos, Ladbrokes

”För företag som ligger mycket tidigt i
värdekedjan, exempelvis Biotech och
forskningsintensiva företag, är tjänsteverk-
samheten inte lika långt utvecklad. Detta
eftersom det oftast är kunskapen som är
det unika och det man vill behålla inom
företaget. Att låta större företag köpa kon-
sulttjänster av våra bästa forskare är som
att guldgrävarna skulle hyra ut spadarna
när guldet ligger framför dem.”
Björn Nilsson, KaroBio

”Tjänster kring produkten. Servicetjänster
av olika slag, reparationer, underhållsav-
tal, att sälja produkten under fyra år till
ett visst kilometerpris exklusive bränsle
och däck. Det är en förändring i markna-
den som har inträffat.”
Leif Östling, Scania

”Utveckla tjänster är ett sätt att tjäna
pengar, marginalerna på service är högre.
Serviceinnehållet ökar i alla företag i Sve-
rige. Det finns en lågkostnadsproduktion
som är svår konkurrera med i Kina och
Östeuropa.”
Claes Dahlbäck, Investor AB

”Mer och mer tjänster efterfrågas från
konsument och tjänsteinnehållet i produk-
terna ökar allt mer, samtidigt ökar kun-
skapsinnehållet. Tillväxten har bara börjat
i tjänstesektorn.”
Jonas Milton, Almega
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4. Hur arbetar företag för att förstå 
vad kunden upplever vara värde?
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T renden att alltmer fokusera på kunden
har i de flesta branscher setts som en

avgörande faktor för överlevnad i den hårda
konkurrensen. Flera företag har i dag insett
att de till stor del varit teknikdrivna och att
marknadsperspektivet blivit allt viktigare. 

Marknadernas olika drivkrafter har lett in
många av de traditionellt sett bulkproduce-
rande företagen på nischmarknader. Kundfo-
kus har kommit att bli en nödvändighet för
överlevnad. Man är medveten om att ett
behovsstyrt arbetssätt för att ta fram nya
typer av lösningar på existerande och framti-
da problem också kräver att man skaffar sig
en stor kunskap om sina kunder och i sin tur
deras kunder.

Hur företag hanterar innovations- och
produktutvecklingsfrågor beror i hög grad av
var de befinner sig i värdekedjan. Företag som
ligger tidigt i värdekedjan har en tendens att
mer och mer involvera sina kunder i utveck-
lingsarbetet, främst genom att man löser pro-
blem tillsammans med dem. Den kundinvol-
vering som många företag arbetar med syftar
till att få kunden mer engagerad för att i för-
längningen inte bara stanna kvar som kund,
utan även vara med och utveckla produkter
och värden i företagets verksamhet. Det är en

strävan efter att göra kunden mer aktiv i hela
processen fram till och sedan vid använd-
ningen av produkten/tjänsten. Kundoriente-
ring är central för att kunna skapa bästa möj-
liga upplevelse för kunden.

Fokus mot kunden är centralt för att
kunna skapa bästa möjliga upplevelse. I detta
avsnitt exemplifieras hur företag i olika verk-
samheter arbetar med kundrelationer och hur
involverade kunderna är i värdeskapande för
företagen. 



KUNDFOKUS 
I EN VÄRLD AV 
FÖRÄNDRING

K undfokus blir allt mer självklart och
centralt inom näringslivet. För många

företag har det från början varit en självklar-
het medan det för andra inneburit stora för-
ändringar.

Ericsson är ett företag som ofta fått argu-
mentera om huruvida man varit och är
kundfokuserad eller inte. Många menar att
det har tagit Ericsson lång tid att styra om
mot ett användarperspektiv som andra till-
verkare haft redan tidigare. Inom organisa-
tionen har synsättet funnits att det varit få
företag som haft en sådan fokus på kunden
som Ericsson från ett tidigt skede haft. Kun-
derna var dock enligt dem operatörerna och
inte människor som talade i telefon. Ericsson
har varit en mycket ingenjörstung organisa-
tion som ofta varit de som haft lösningarna
på operatörernas problem. Att funktionali-
tet varit prioriterat framför design och
användarvänlighet är kanske något som de
flesta känner igen när de tänker tillbaka på
sina gamla mobiltelefoner. Mobiltelefonsidan
var länge präglad av att utvecklingen skulle
drivas mot mindre och mer tekniska telefo-
ner. Man ville även här ha ett tekniskt ledar-
skap. 

I dag försöker man förstå kunden som

talar i telefon, medan det tidigare ansågs
ligga på operatören att förstå detta. Ericsson
kom traditionellt sett till operatörerna som
expert för att lösa problem eller sätta upp
stora system. Resonemanget om att vara
lyhörd mot användarna har fått acceptans
inom Ericsson, men kulturförändringar tar
tid. Operatörerna är bäst på sina kunder
men de vet också att Ericsson träffar många
operatörer och är därför öppna för att höra
vad de har för erfarenhet från andra håll.
Många utomstående menar att anledningen
till att användarperspektivet har tagit så
lång tid att föra in beror på den ingenjörs-
täthet som finns inom företaget. I dag när
mobiltelefonin är skild från övriga delar har
man stor nytta av Sony som fört in mycket av
användartänkandet i den delen av organisa-
tionen. För Ericssons del handlar det fortfa-
rande om att vara lyhörd för problem och
behov som uppstår senare i värdekedjan. Det
handlar också mycket om att rapportera hem
allt till företaget som medarbetarna på fältet
finner hos kunderna. 

För teleoperatörerna har det varit och är
nu viktigare än någonsin att ha en nära kon-
takt med användarna. Det ideala är att finna
behoven och inte vad kunden säger att den
vill ha. På Telia har man börjat arbeta med
att ta fram kunskap om kundens situation.
Kunden har oftast inte kunskap om vilka
möjligheter som finns utan tolkar sin situa-
tion utifrån sin egen kunskap. Det måste
alltså finnas ett samspel mellan användarna
och operatörerna som tar fram tjänsterna.
Traditionellt har operatörernas organisatio-
ner varit ingenjörstunga och utvecklingen av
tjänster har oftast utförts av ingenjörer. I
dag är man mer öppen för att ta in nya kom-
petenser, exempelvis beteendevetares, för
att förstå de nya användarmönstren. 

Det är lätt att komma in i ett kortsiktigt
tänkande vilket resulterar i att man riskerar

att hamna i en situation där alla problem ska
lösas med samma verktyg. Ett bra exempel
på detta är att många operatörer till varje
pris försöker få in TV i mobilen, detta utan
att direkt veta vad behovet är och vilka pro-
blem man löser. Utmaningarna inför framti-
den är att försöka hitta lösningar som fyller
latenta behov hos användarna, vilket man
bara kan göra om man involverar användarna
på flera olika sätt. 

För många företag som arbetar inom till-
verkande industri handlar det ofta om att
kunden ska vara med i både designfasen och
leveransfasen av produkten eller tjänsten.
Göran Gezelius (tidigare chef för Bacho
Group) menar exempelvis att Bacho utveck-
lar sina s.k. ergoverktyg direkt hos användar-
na. Många företag kommer skickligt att ta
med mer och mer av utvecklingskompeten-
sen ut till kund för att kunna möta kunden
nya sätt. Ledningsmodellen är ett avgörande
inslag för framgång, och tekniken verkar bli
sekundär. Eftersom många av de studerade
företagen ligger i vitt skilda delar av värde-
kedjan, sker arbetet på olika sätt. Det
gemensamma är att man ansträngt sig för att
få veta mer om kunderna och vilka faktorer
som har betydelse för att skapa värde. Flera
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företag arbetar med hur människor ser på
exempelvis trafiksäkerhet, hemsäkerhet,
telefonvanor, spelvanor osv. för att kunna
finna nya konceptuella lösningar. I dessa
typer av undersökningar är man mindre
detaljstyrd och mera generellt fokuserad på
nya synsätt och trender. 

En utmaning för företag som gått från
reglerade marknader till hårt konkurrensut-
satta marknader har varit att förändra pris-
sättningen på produkterna och tjänsterna.
Tidigare var det mycket vanligt att priserna
sattes efter de kostnader produkten/tjäns-
ten var förknippad med. I och med den
ökande konkurrensen och de hårt pressade
priserna på många håll har man börjat pris-
sätta efter det värde man levererar till kun-
den. Sedan måste man helt enkelt anpassa
kostnaderna efter detta. Omställningen från
en kostnadsbaserad prissättning till en vär-
debaserad prissättning bidrar till att man i
allt större utsträckning tvingas in i mark-
nadsfokuserad organisering av resurserna.
Exempel på detta kan man se inom flygin-
dustrin där tidigare statliga aktörer runt om
i världen på olika marknader måste försvara
sina positioner mot uppstickarföretagen.
Den hårda konkurrensen tvingar alla aktörer
att se över sina kostnader men också försöka
skapa mervärde genom olika erbjudanden
kring transporten.

Några röster om 
kundfokus i en värld av
förändring
”Ett av Ericssons största bekymmer har
varit att man bara tittar på aktörer inom
samma bransch. Detta gäller även för
andra aktörer inom branschen. Man tittar
för mycket på varandra.”
Bernt Ericsson, Interactive Institute

”… är dåligt med branschöverskridande
arbete. Kontaktytor är väldigt dåliga. Det
tror jag man kan göra mycket av. Det gäl-
ler att skapa mötesplatser och plattformar
för erfarenhetsutbyte. Jag tror intresset
finns att lära sig av andra företag. Dra
nytta av varandra i exportsammanhang,
bygga allianser, tänka branschöverskridan-
de och tänka nytt.”
Jonas Milton, Almega

”Förr var det mer ingenjörsstyrt. Ta Telia
eller Ericsson. Det är i dag mer kundfoku-
sering, vad vill kunder ha, vad vill de
betala för. Från de ingenjörsstyrda produk-
terna till de kundstyrda. Det är en radikal
förändring som har med tidsandan att
göra.”
Björn Rosengren, Kinnevik

”Utvecklingen är en iterativ process.
Måste ta hänsyn till kommentarer och
synpunkter men måste också ligga steget
före.”
Eva Gidlöf, BGC

”I vilken industri som helst så lyssnar du
jättemycket på vad kunden vill ha. Det har
inte varit naturligt för oss. Vi har varit
experten som har berättat.”
Carl-Henric Svanberg, Ericsson

”Vi försöker förstå deras affär. Hur gör de
sina affärer, vad är viktigt för dem. Ju
bättre lönsamhet de har, desto bättre
kund blir de för oss. Eftersom Scania är
en stor transportköpare förstår vi vad de
vill ha.”
Hasse Johansson, Scania

”Inspirationsseminarier och möten där
man tittar på företag som Apple skulle
vara vettigt. Hittat nytt sätt för dialog där
man gör det lättare för användaren. I-pod
är en produkt som du är stolt att ha. Har
nyttjat design och litenhet på ett innova-
tivt sätt.”
Rolf Skoglund, IT-kommissionen / Thinkout
AB

”Det är så farligt när tekniker ska bestäm-
ma hur saker och ting ser ut. Det är t.ex.
bara tekniker som kommer på att man ska
sätta på telefonen med ’No-knappen’, det
skulle aldrig en användare föreslå. Det
kan bli absurt när man helt tappar mark-
nadsperspektivet.”
Bernt Ericsson, Interactive Institute

”Vi jobbar med fokusgrupper för att få
kundåterföring. Det är ett sätt som så
småningom måste utvärderas på ett pro-
fessionellt sätt. Någon organisation borde
göra detta. Hur effektiva är fokusgrupper?
Det saknas forskning.”
Östen Mäkitalo, TeliaSonera

”Vi lever fortfarande i ett industrisamhälle
när det gäller lagar och mycket av värde-
ringar. Det krävs en ändring från politiskt
och fackligt håll.”
Jonas Milton, Almega

35



I nnovationsarbetet i exempelvis SSAB sker
i dag i allt större utsträckning tillsam-

mans med kunderna. I det perfekta fallet
arbetar applikationsingenjörer direkt till-
sammans med kunderna och utvecklar lös-
ningar tillsammans. Arbetssättet är en kon-
tinuerlig process som vuxit fram över tiden
och inget som kommit över natten. För kun-
derna är inte priset den mest avgörande fak-
torn utan det handlar om att leverera det
värde till kunden som denne uppfattar den
ska få genom relationen med företaget. Över
en 10–15-årsperiod har det skett stora för-
ändringar i sättet att bedriva marknadsfö-
ring, vilket också ställt stora krav på indivi-
derna i organisationen. Självfallet kan man
inte alltid arbeta med slutkunden utan arbe-
tar ofta med underleverantörer. I exempelvis
bilindustrin kommer man inte åt slutkunden
som köper bilen utan möjligen biltillverka-
ren eller dennes underleverantörer. Man säl-
jer heller inte konsulttjänster separerat från
produkten utan mera som ett paket till kun-
den. Därmed blir kunden involverad i
utvecklingen av hela konceptet. Detta åter-
förs också in i organisationen och man för-
ändrar över tiden sitt sätt att arbeta. Säljar-
na är ofta välutbildade tekniker som har

arbetat inom FoU eller applikationsutveck-
ling länge, men de har också kompletterat
sina kunskaper med olika säljutbildningar. 

För LKAB:s del har nischorienteringen
inneburit utveckling av produkterna tillsam-
mans med kunderna men de måste samtidigt
behålla en stark koppling till forskningen.
LKAB har en masugn för experiment där
metallurger arbetar med kundens problem
och produktutveckling tillsammans med
kunden. Insatsmaterialet till experimenten
är exempelvis, kol från Ukraina, koks från
Tyskland eller slaggbildare från Europa. Där-
efter har man en organisation som tar hand
om råvarorna, genomför projekten och leve-
rerar alla försöksresultat till kunden. Kun-
den får sedan bestämma om de själva vill
utvärdera resultaten eller om LKAB ska
göra det. 

Tiden som metallurgerna inte arbetar
med direkta kundproblem ägnas åt att
genomföra olika projekt, som man har tagit
fram genom den standardiserade process
man har för innovationsarbetet. Vad som är
intressant att studera är oftast kundstyrt,
och det ska finnas en avsättning för produk-
terna på marknaden. Man kommer i framti-
den att investera i testanläggningar som
återfinns ännu senare i värdekedjan, efter-
som man menar att det är först då man kan
få en förståelse för slutkundernas och slut-
användarnas problem och behov. Detta gör
också att man i framtiden kan arbeta till-
sammans med kunderna i produktutveck-
lingen i ett ännu längre skede än vad fallet är
i dag. 

Inom massaindustrin har man traditio-
nellt sett varit dåligt länkade till kundens
kund, exempelvis mot kunder för papper.
Detta eftersom man vanligtvis endast levere-
rar en del av fibrerna som ingår i pappret. På
senare tid har man börjat arbeta med pro-
duktegenskaper och kan nu bidra till att lösa

problem som uppstår i nästa produktled.
Detta är något som just nu börjar komma
och man går inom branschen mot en typ av
ansvarsfördelning där var och en tar mer
och mer ansvar för sin produkt. Kunderna
blir därmed intresserade av tjänster i form
av problemlösning, eftersom var och en är
bäst på sin egen del. Alla flyttar sig lite
framåt i kedjan. Arbetet med denna typ av
tjänster har inte kommit så långt men det är
något som kommer att bli viktigare för att
kunna utnyttjas som en konkurrensfaktor i
framtiden. 

För konsultföretag generellt handlar
mycket av arbetet om att lyssna på kunderna
i det dagliga arbetet. Preferenserna för hur
en konsult ska uppträda är olika för olika
kunder men generellt är seriositet, effektivi-
tet och leveranssäkerhet viktiga för att kun-
den ska vara nöjd. För många kunder kom-
municerar varumärket dessa värden. Varje
konsultbolag utstrålar olika värden och där-
med blir varumärket en viktig del i att diffe-
rentiera sig. Många konsultbolag arbetar,
förutom med direkt feedback från kunder,
med hur olika företag upplever varumärket
och vad det står för. Företag som exempelvis
IBM, som har ställt om sitt affärskoncept till
att bli mera tjänstefokuserat, har drivits till
att i allt större utsträckning arbeta tillsam-
mans med kunder i reella utvecklingsprojekt. 
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Några röster om 
problemlösning tillsam-
mans med kunden
”Att den absoluta slutkunden skulle
kunna vara delaktig i utvecklingsarbetet
ligger inte så nära till hands, eftersom det
finns så många led emellan. Kunskapen
om slutkundernas problem och behov
vandrar ner i ledet och hamnar till slut
hos våra kunder som problem och behov
som vi kan lösa med vår kompetens.”
Eva Färnstrand, Södra Cell

”I grunden bygger affärsmodellen på att
vi ska ha kompetens att hjälpa kunden
med dennes problem för att de ska tjäna
mer pengar.”
Anders Ullberg, SSAB

”Sättet att jobba tillsammans med kunder-
na med att specialdesigna för att det ska
passa i kundens process har blivit allt
vanligare. Den mesta produktutvecklingen
är efterfrågestyrd, man löser problem åt
kunderna, tillsammans med kunderna.”
Owe Fredholm, Plast- och kemiföretagen

”Vi har en process som kan täcka återfö-
ringen från klienterna, det är en systema-
tisk återföring med efterföljande intervju-
er.”
Christian Caspar, McKinsey

”Vi jobbar helt tätt med leverantörer av
nya flygplan, men vi har inte tagit med
kunderna i den utvecklingsprocessen.”
Joergen Lindegaard, SAS

”Att maximera mervärdet för kunden krä-
ver ständig närvaro hos kunden och sälja-
re som är duktiga och förstår kundens
process och värdelogik.”
Anders Ullman, Eka Chemicals

”I dag jobbar vi mera med hur våra kon-
sulter ska upplevas hos våra klienter, än
vi gjorde för tio år sedan. Men jag kan
inte påstå att det tar ett stort utrymme.
Men om du skulle fråga om det kommer
att bli viktigare så är svaret, ja.”
Christian Caspar, McKinsey & Co

”I projekt sätter vi upp mål och förvänt-
ningar som vi följer upp med att titta på
kundnöjdheten. Det är viktigt att inse att
det man förtjänar hos en kund kan man
lätt tappa och det tar oerhört lång tid att
ta tillbaka det.”
Johan Ekesiöö, IBM
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I nom konsumentnära verksamheter är rela-
tionen en annan än i exempelvis en pro-

blemlösande verksamhet. För många företag
som producerar konsumentprodukter eller
tjänster är det viktigaste inte att lösa proble-
men tillsammans med dem, utan snarare
finna vilka nya krav som ställs och vilka
behov som finns. Det gäller att hitta vad det
är människor svär över i vardagen. Traditio-
nellt sett har många företag arbetat med
kundundersökningar efter alla konstens
regler för att hitta rätt på positioneringskar-
tan. I dag arbetar många företag också med
att studera hur användandet av produkterna
sker och vilka nya behov och beteenden som
kan komma att styra efterfrågan. Följaktli-
gen blir det viktigt att det finns metoder och
verktyg för att studera användning och andra
beteenden. 

Inom SCA arbetar man oerhört mycket
med kundfokus för sina konsumentproduk-
ter. Många gånger handlar det om stora sats-
ningar i form av investeringar i maskiner för
att ta fram nya typer produkter. Liksom de
flesta konsumentföretag arbetar man med
uppföljning för att kunna se hur kunderna
uppfattar produkterna i form av exempelvis
kvalitet, design och funktionalitet. Kundfo-

kuseringen innebär att man har ett flertal
anställda som bara arbetar med produktut-
veckling och med att finna vad som är nästa
steg på marknaden. Detta gör man genom
att vara lyhörd och samarbeta med kunden.
En annan viktig del i innovationsarbetet är
också hur man arbetar med patent och
immaterialrättsliga frågor. Ett exempel på
rent teknikdrivna innovationer är biosenso-
rer i blöjor, där ny teknik inom ett helt annat
område har möjliggjort produkten. Det
återstår att se om det blir en kommersiell
framgång. En del av det kundundersöknings-
arbete som sker inom SCA är på beteendeni-
vån. För att kunna veta hur kunderna egent-
ligen upplever produkterna och hur man
använder dem är det viktigt att studera kun-
derna i olika typer av situationer. 

Inom Electrolux kallar man denna typ av
arbete för kundinsikt. Man arbetar inte bara
med vad kunderna säger att de gör utan
också med bakomliggande faktorer som var-
för kunderna gör något. Ett exempel kan
vara att kunderna säger en sak, ”jag sätter
grejerna i diskmaskinen sen så kör jag” men
studerar man dem närmare så spolar dom
faktiskt av disken innan den ställs in i disk-
maskinen. Men varför spolar dom av disken
då? Man kan arbeta fram en rad frågor som
kan få svar genom att studera användarna. I
och med detta skapar man också förutsätt-
ningar för att finna latenta behov som använ-
darna själva inte är medvetna om. Ett annat
exempel är då man för några år sedan gick
ut och frågade kunderna vad de ville ha ut
av en dammsugare. De flesta svarade: lätta-
re, mindre, se snyggare ut, suga bättre, kosta
mindre osv. Allt detta visste man redan.
Men när man studerade användarna närma-
re såg man att det i många hem exempelvis
stod en dammsugare framme väldigt ofta.
En viss grupp användare valde helt enkelt att
inte ställa in dammsugaren. Det fanns alltså
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ett behov av en dammsugare som var avsedd
att stå framme. 

För många företag har specialiseringen av
produkterna, utefter ett kundperspektiv,
gjort att man varit tvungen att segmentera
om marknaden. Det finns exempel på före-
tag som har gått från att ha segmenterat
marknaden demografiskt till att segmentera
den efter behov eller liknande. För fallet
dammsugare kan också tilläggas att mark-
nadsföringen traditionellt sett varit mycket
tekniskt inriktad. I dag vill man komma från
den tekniska fokusen som ligger på sugeffekt
till att saluföra lösningar på kundernas pro-
blem och att man upplever att man får ett
behov tillfredsställt. En parallell kan dras
till värmepumpar som traditionellt sett
marknadsförts mycket tekniskt. I dag försö-
ker man att komma från detta och i stället
försöka marknadsföra sig med andra argu-
ment som ekonomi, miljö eller kyla. 

Inom bilindustrin är det på ett liknande
sätt extremt viktigt att få feedback från
kunderna och användarna av bilarna. Svaret
på vad som upplevs vara fint eller fult är
inget som man som biltillverkare kan komma
fram till utan sina kunder. Det visuella har
varit i starkt fokus för biltillverkare, och
man har välutvecklade processer för hur
prototyper ska tas fram. Man använder i dag
också digitala hjälpmedel i utvecklingspro-
cessen. Det är inte bara det visuella som är
viktigt utan det ska kännas på ljud, ljus, lukt
och känsel att det är en speciell produkt.
Det ska exempelvis kännas Scania om du
trycker på en strömbrytare i en Scanialast-
bil. Det ska lukta Volvo när du sätter dig i
din nya V70 och kör från återförsäljaren.

De flesta tillverkare tittar mycket på hur
kunderna upplever produkterna i dag för att
få en referens till vad man kan göra bättre.
Men precis som SCA studerar man använ-
darna i olika situationer för att se hur det

går till när olika människor använder pro-
dukterna. Flera av de tillfrågade i studien
menar att det är mycket viktigt att man väl-
jer ut rätt typer av fokusgrupper och rätt
typer av undersökningar för att få rättvisan-
de resultat. Det är också viktigt att sätta de
studerade situationerna i relation till den
större situation det gäller. Är det måndag
morgon och du ska till jobbet och bilen är
som en igloo eller är det en söndagsutflykt?
Användningen av produkterna är situations-
beroende. Inom bilindustrin finns det också
ett fokus på att utveckla återförsäljarna,
eftersom de är länken och ansiktet mot kun-
derna. Upplevelsen av ett speciellt bilmärke
startar för många hos handlaren och blir
därmed viktigt.

På samma sätt som för bilindustrin är det
viktigt för byggbolag att noggrant kommuni-
cera med sina kunder. De använder sig av
Boindex, ett sätt att mäta hur kunden upp-
lever hur den produkt man köpt motsvarar
förväntningarna. Men man mäter också hur
kunden upplever att bemötandet har skett
och hur väl olika kontakter med företaget
har fungerat. 

För banker och försäkringsbolag har frå-
gan om kundmätningar blivit allt viktigare.
På både bank- och försäkringssidan har kon-
kurrensen ökat och man har tvingats att
lyssna alltmer på vad kunderna tycker. I dag
utnyttjar många av dessa aktörer möjlighe-
ten att ha en dialog med kunderna på nätet.
Kraven från kunderna på försäkringsbolagen
bottnar i stort i att man vill kunna känna
trygghet, vilket även spelar in i banksektorn.
Betalningar får inte gå förlorade och därmed
måste säkerheten vara maximal. 

I spelbranschen är förutsättningarna
annorlunda, eftersom företag som Svenska
Spel och Ladbrokes i Sverige agerar på en
reglerad marknad. Företagen arbetar till viss
del på olika sätt mot sina kunder. Båda före-

tagen har möjligheten att sköta mycket av
kommunikationen med kunderna via Inter-
net. För Svenska Spels del har man en väl
utvecklad process för att samla in och bear-
beta information man får från kunderna.
Utveckling av nya koncept sker utifrån vad
man snappar upp från kunderna men de
drivs ofta av någon stark entreprenör inom
Svenska Spel. Ladbrokes har inte samma
kundinvolvering vid utvecklingen av sina nya
tjänster men man kan vara framgångsrik,
eftersom man betalar tillbaka mer pengar
till kunderna än vad Svenska Spel gör. Efter-
som konkurrensen är begränsad och företa-
gen agerar på en bransch som i många avse-
enden är ny, finns det många företag i bran-
schen som inte utnyttjar kundinvolvering i
den mån som skulle behövas för att nå
affärsframgång. Eftersom man tjänar stora
pengar finns åsikten att man fokuserar på
rätt saker. Genom ökad kundinvolvering
skulle vinsten dock kunna bli ännu större. 
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Några röster 
om kundfokus 
i konsumentnära 
verksamheter
”Det vi har sett jämfört med tio år tillbaka
är att det inte räcker att fortsätta att leve-
rera samma typ av produkter till markna-
den. Marknaden är mer krävande. Stora
företag som SCA, Stora Enso, Holmen
utvecklar identiteter, starkare varumärken,
kunddialog och JIT som kanske har hört
hemma mer i andra branscher.”
Marie S. Arwidson, Skogsindustrierna

”Ju äldre du blir desto mer växer trygg-
hetsbehovet, tar mindre risker. För ett
framgångsrikt bolag gäller det att också
attrahera de unga. Måste ha andra värde-
ringar att sälja på. Där är vi inte bra. Hela
branschen är för fokuserad på trygghet
och för lite på andra typer av upplevel-
ser.”
Anders Sundström, Folksam

”För SCA:s del innebär kundfokusering att
man har många anställda som bara syss-
lar med produktutveckling och vad som är
nästa steg på marknaden och detta gör
man naturligtvis i samverkan med kunder
genom undersökningar och andra model-
ler för att vara lyhörda.”
Peter Nyquist, SCA

”Vi har mycket kundmätningar och fokus-
grupper. Jag gillar fokusgrupper bättre,
det blir ett kvalitativt inslag. Vi har kund-
ombudsman, enkäter på nätet, medskick i
kuverten. Finns rätt mycket dialog som
går att göra betydligt bättre.”
Anders Sundström, Folksam

”Kunderna vill ha ’value for time’ och det
ställer väldigt stora krav på bankerna. Det
måste gå snabbt och lätt. Även om vi på
banken tycker att det är det roligaste som
finns med bank så tycker man i regel som
kund inte det. Man vill göra annat med
sin tid och då gäller det att göra det
enkelt för kunden.”
Eva Engdahl, Ikanobanken
”Faktorer som rör upplevelser får kanske
mindre fokus för att det är svårt att kvan-
tifiera värdet av dem. Kan man inte räkna
på det och visa att det är en bra affär har
man väldigt svårt att få igenom det. Det
är svårt för företag som är väldigt pro-
duktdrivna. Vi är också väldigt produkt-
drivna fortfarande, men vi är på väg att
bli mera kundorienterade och mera foku-
serade på distributionen.”
Nicklas Jönsson, Svenska Spel

”Marknadsundersökningar och kundorien-
tering har nog inte hunnit in i den här
branschen riktigt än. Man har vuxit snabbt
på en kort tid. Traditionellt har nog pro-
duktutvecklingen skett internt utan
inblandning av kunder.”
Martin Forsén, SVEP

”Ta fram telekomtjänster som varje person
dagligen använder i den situation som
vederbörande befinner sig i.”
Östen Mäkitalo, TeliaSonera
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F örändring och förnyelse är något som
kan ses ur både ett positivt och ett nega-

tivt perspektiv. Många hävdar att föränd-
ringarna i det svenska näringslivet är så
omfattande att man kan tala om struktu-
romvandling. Tjänstesektorn ökar stadigt på
bekostnad av den industriella sektorn med
produktion av fysiska produkter, och det
finns en rad trender som på olika sätt påver-
kar framväxten av ett industriklimat där
upplevelser blir allt viktigare. 

Stora företagsaffärer och konsolideringar
genomförs ständigt. Förändringar sker dagli-
gen på arbetsplatser runt om i landet. Före-
tag som Ericsson, IBM är exempel på företag
som i allt större utsträckning outsourcar
delar av sin verksamhet som inte hör till
kärnkompetensen. Fokuseringen skapar
också förutsättningar för att skapa ett starkt
namn eller varumärke inom den egentliga
kärnkompetensen. Produktionen blir samti-
digt allt mer automatiserad och integrerad.
Det finns möjligheter att skräddarsy pro-
dukter och tjänster på ett allt billigare och
mer tidseffektivt sätt, och ny teknik som
uppkommer och utvecklas skapar nya affärs-
möjligheter. 

Globaliseringen och den ökade konkur-

rens som västerländska företag möter från
lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien är
andra delar som gör att företag leds in i en
ökande specialisering. Globaliseringen ökar
konkurrensen och medför att förändringar
kommer oftare, nyheter/trender sprids allt
snabbare och prisdifferensen minskar. Oav-
sett om förändringarna är positiva eller
negativa finns det anledning att fundera över
om man på något sätt kan påverka händel-
seutvecklingen. Näringslivets utveckling är
central för tillväxten och kan stöttas med
olika typer av insatser. Att förändring är ett
begrepp som använts flitigt genom tiderna i
olika sammanhang går inte att ta miste på.
Än i dag ser vi förändringar som unika, trots
att snarlika händelser inträffat vid flertalet
tidigare tillfällen i historien. Helt klart är
dock att framgång till större delen sitter i
huvudet och mindre i händerna hos folk än
tidigare. 

Individualisering stöds av nya tekniker på
olika sätt. Konsumentföretag använder ofta
system för att spåra kunder och få feedback
från tidigare köp, vilket gör det möjligt att
identifiera individuella köpare. Informatio-
nen kan sedan användas för att upptäcka
och bedöma individuella preferenser. Infor-

5. Slutdiskussion
I detta avsnitt ges generella reflektioner och 

slutsatser utifrån det underlag som framkommit under

de genomförda intervjuerna.
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De slutsaser som kan dras utifrån de genomförda intervjuerna och det 

studerade materialet är att:

• Upplevelser kan ses som ett perspektiv för att skapa mervärde för olika

typer av produkter och tjänster.

• Att få kunskap om värdeförändringen och vilka drivkrafter samt konkurrens-

faktorer som finns inom olika näringar blir alltmer viktigt för att företag ska

kunna stöttas på ett konstruktivt sätt.

• Kundorientering är ett sätt att skapa mervärde och en grundläggande 

förutsättning för att utnyttja upplevelseaspekten på bästa sätt. 

• Lärande mellan företag i olika branscher är avgörande för en långsiktigt

positiv tillväxt.

• Utveckling av plattformar för tvärdisciplinärt lärande är nödvändig för att

skapa förutsättningar för en långsiktig mental förändring om hur kundvärde

kan skapas.

• Näringslivet är dynamiskt och det förutsätter en förståelse för de om-

vandlingar som sker. Att upplevelsebegreppet i stort har stor betydelse för

hur man skapar värde inom företagen är inte att ta miste på. En konsekvens

av detta är att företagens skapande påverkar den strukturomvandling som

sker inom näringslivet i stort.

mationsrika produkter och tjänster kan
också individualiseras på ett kostnadseffek-
tivt sätt, och företag har i dag mycket större
möjligheter till effektiv relationsmarknads-
föring.

På konsumentsidan går samhället mot en
massmarknadsindividualisering, där det
krävs noggranna kunskaper om skillnader i
livsstil, behov och önskemål som gör att man
kan utforma önskade modeller av kunddelta-
gande. Kunder har i dag ett mer aktivt
intresse i vad deras leverantörer tillhanda-
håller och hur tjänsterna fungerar. Detta
beror på att informationsmängden som finns
tillgänglig i dag är mycket stor, och kun-
skapsnivån hos den typiska kunden har ökat.
Möjligheten för kunden att göra friare och
mer välunderbyggda val har ökat markant.
Kunder är på väg bort från det massprodu-
cerande samhällets konsumtionsmönster och
behöver behandlas individuellt. Att leverera
någon form av upplevelse till kunden är ett
sätt att individualisera produkterna eller
tjänsterna. 



UPPLEVELSE 
SOM MERVÄRDE

V ad är det som skiljer det inre och yttre
på saker och ting? Rent fysiskt är det

kanske lätt att avgränsa, men börjar man
fundera på saker som funktionalitet eller
kvalitet så kanske det inte är alldeles själv-
klart var värdet ligger. Är värdet subjektivt
eller objektivt? Med de flesta företeelser är
det nog så att det finns en varierande grad av
subjektivitet kring hur man värderar exem-
pelvis kvalitet eller funktionalitet. Vad det
är som är viktigt är upp till var och en att
bestämma. Inom många sektorer har det tra-
ditionellt varit ”insidan” som räknats och det
man tagit betalt för. 

Det är i dag svårt att föreställa sig fram-
gångsrika produkter inom områden som
exempelvis fordonsindustrin, telekombran-
schen, vitvaror, dataspel, handel, turism,
möbler, kläder – faktiskt även sådant som
handverktyg, papperstillverkning och bygg-
konstruktion – utan att tala om vilka upple-
velser användare förknippar med dem. Kun-
skaper om olika sätt att försöka styra kun-
ders upplevelser, i vid mening, är i dag
naturliga och i vissa fall till och med centra-
la, inslag i både konsumentbranscher och
business-to-business-sammanhang. Det är

en utmaning för svenska företag att bryta
det traditionella tänkandet, öppna sig och
utnyttja nya kompetenser och intressen i
affärsutvecklingen.

Den här studien har visat att upplevelse-
begreppet har olika betydelse i olika näring-
ar. Framför allt talar man inom näringslivet
om upplevelser i relation till:

Varumärkesbyggande – Varumärkesbyg-
gande är en central del av upplevelsen av ett
företag och dess erbjudande. Ett starkt varu-
märke gör att det går att ta ett högre pris
och att man syns i en värld där konkurren-
sen blir allt tuffare. 

Design – Fler företag inser vikten av att
design är nödvändigt för att anpassa pro-
dukter och tjänster mot konsumenters och
producenters behov. Marknader kan skapas
genom att konsumenter erbjuds vad de ald-
rig trodde att de kunde få eller något som de
inte visste att de behövde. Bättre verktyg
och modeller för att kvantifiera betydelsen
av design som ett verktyg i utvecklingspro-
cessen av produkter och tjänster skulle göra
det lättare för företagen att fokusera på
dessa frågor. 

Försäljning – Vid försäljning styrs ofta ett
köpbeslut av köparens upplevelse av en pro-
dukt eller tjänst samt situationsspecifika
faktorer som hur försäljaren upplevs. Det
finns också möjligheter att utveckla förmå-
gan att kunna ta betalt för upplevelseaspek-
ten av ett erbjudande vid försäljning.

Användning – Upplevelsen vid användning
av en produkt eller tjänst är central för en
långsiktig framgång. Ligger inte prestations-
nivån över eller på samma nivå som man
väntat sig för den summa pengar man har

betalt kommer konsumenten inte att välja
samma vara igen och med stor sannolikhet
välja en konkurrent nästa gång. Ofta
bortglömda faktorer som hur det luktar,
låter eller känns kan vara centrala. Att på
bästa sätt stimulera alla sinnen för bästa
möjliga upplevelse bör eftersträvas. 

Företagsinterna delar – Upplevelser
internt inom företaget har en viktig roll för
att motivera de anställda och få dem att
jobba efter en gemensam vision. 

Vare sig det gäller produkter, tjänster eller
en kombination av dem båda, så spelar alltså
upplevelsen en viktig roll. För många svens-
ka företag finns det en poäng i att utveckla
kunskapen om dessa områden och vad de
betyder för den värdeförändring som företa-
gens produkter och tjänster genomgår. Det
är också viktigt att sätta dessa områden i
relation till hur man arbetar med dem inom
företaget, och särskilt till hur man arbetar
med dem tillsammans med sina kunder.
Medvetandegraden för mjuka värden som
kundnöjdhet eller varumärkesbyggande har
ökat hos företag i allmänhet. Det finns dock,
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som vi ser det, en stor outnyttjad potential
för företagen att utveckla inom detta områ-
de. Om upplevelsen ses som värdefull går
det också att ta betalt för den. 

Eftersom upplevelsen är något subjektivt
och unikt för mottagaren, måste företagen
ta fram modeller för att kunna differentiera
och individualisera upplevelserna så gott det
går efter kundernas behov. För att kunna
göra detta måste man i allt större utsträck-
ning arbeta med en återkoppling och en
lyhördhet för kunderna. Många företag ser
det som att kunderna är med i företagens
värdeskapande process och att man är
lyhörd för kundernas önskemål och behov.
Sammantaget gör detta att kunderna är en
del av produkt-/tjänstevärdet, eftersom man
blir beroende av kundernas feedback och
arbete i utvecklingsprocessen. 

Eftersom begreppet ”upplevelse” är för-
knippat med så vitt skilda värden i olika
näringar, tror vi att det finns en poäng i att
ibland se på begreppet som ett perspektiv
snarare än något som direkt kan operationa-
liseras. Om man betraktar upplevelsebe-
greppet som ett perspektiv blir det också
naturligt att i större utsträckning lära av
varandra, eftersom de allra flesta strävar
efter vidsynthet och förståelse för andra
sätt att uttrycka sig. Vi ser det också som
naturligt att se upplevelsebegreppet som ett
perspektiv, då de företag som finns inom
den av KK-stiftelsen definierade upplevelse-
industrin kan bidra till att öka förståelsen
hos andra industrier för vilka mervärden
man kan inkludera i perspektivet. 

KUNSKAP
OM VÄRDE-
FÖRÄNDRINGEN

F ör att man från näringspolitiskt håll ska
kunna stimulera olika näringar och styra

den förändringsprocess som vi är inne i
måste kunskapen om drivkrafterna och kon-
kurrensfaktorerna inom olika näringar bli
bättre. För att kunna fatta beslut om stöd
till olika företag, näringar eller regioner
anser vi att det behövs ett kunskapsunderlag
som visar på dagens utmaningar för företa-
gen men som också blickar framåt mot kom-
mande utmaningar. Kunskap om de interna-
tionella utmaningarna är viktig för att sätta
det svenska näringslivet i relation till något
större som vi är en del av. Globaliseringen
driver företagen både nationellt och interna-
tionellt mot nya typer av utmaningar, och
det är därför viktigt att lära av hur andra har
gjort men också se hur värde kan skapas
utifrån de nya förutsättningarna. 

Utifrån ett kunskapsunderlag om vilka
drivkrafter och konkurrensfaktorer som ver-
kar inom olika branscher är det lättare att se
vilka värdeförändringar som sker i de olika
branscherna. En sak som är tydlig i dag är att
tjänster utvecklas i allt större utsträckning
än tidigare. Hur dessa tjänster formas kring
befintliga produkter och koncept är viktigt
att förstå för att kunna stötta de förändring-

ar som sker. Det blir därför viktigt att kunna
kvantifiera betydelsen av insatser för att
omforma koncepten. Ett sätt att omforma
koncepten är att addera upplevelseperspek-
tivet som ett sätt att skapa mervärde, och
det blir då viktigt att ta fram metoder som
kan kvantifiera satsningar på exempelvis
designarbete, kundnöjdhet, gränsöverskri-
dande samarbete osv. Värdeförändringen
påverkar den industriella dynamiken i
näringslivet eftersom det skapar utrymme
för att starta nya företag som utmanar
befintliga företag utifrån nya värdegrunder. 

Den välrenommerade franska kocken
Paul Bocuse har sagt att ”Det finns två sätt
att bedriva restaurangverksamhet som jag
respekterar, McDonalds och mitt”. Det som
i slutändan avgör kundens intresse för att
aktivt utföra en del av tjänsten är till vilket
pris det är och om kunden kan öka sitt för-
hållande mellan pris och upplevt värde. 

Det vi ser i dag är en ökande specialise-
ring, vilket också gör att det kommer fler
och fler aktörer in i en och samma värdeked-
ja. Således kan det vara svårt för företagen
att ha en överblick över hela förädlingspro-
cessen. Detta kan leda till att man subopti-
merar olika delar av kedjan, vilket leder till
mindre konkurrenskraftiga slutprodukter.
Företagen måste i dag kunna bemästra ett
stort antal relationer med omgivningen för
att göra produktionen så effektiv som möj-
lig. Det är viktigt att skapa förutsättningar
för företag att få större möjlighet att lära av
varandra och utnyttja kompetenser inom
områden som man inte gör fullt ut i dag.
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VÄRDET I ÖKAT
KUNDDELTAGANDE

F okuseringen mot närmare relationer mel-
lan företag och kund är en trend inom i

stort sett alla branscher och har varit det
under en lång tid. Det finns inget nytt i att
företag arbetar med att bättre försöka
anpassa erbjudanden och koncept efter den
efterfrågan som finns. Vad som kan ses 
som en trend är att företag i allmänhet i allt
större utsträckning arbetar med att förstå
sina kunder utifrån specifika situationer 
och utifrån specifika problemperspektiv.
Det handlar i detta mycket om att inte bara
lyssna på vad kunden säger utan också stu-
dera vad/hur/varför/när kunden gör och

vad/hur/varför/när kundens kund gör något.
Användarperspektivet blir alltmer vederta-
get och branscher som i dag inte tittar så
mycket åt sidan har mycket att lära av
varandra. De teorier och modeller för hur
företag bör bete sig i olika situationer stäm-
mer i många avseenden inte alls överens med
hur det i praktiken går till. 

De verktyg som i dag är mest använda i
konsumentnära verksamheter är traditionel-
la kundundersökningar och exempelvis
fokusgrupper. Tidigare i värdekedjan är pro-
blemlösningen tillsammans med kunden ett
stort inslag i innovations- och utvecklings-
processen. Det som man i dag i allt större
utsträckning ser är också att det blir allt vik-
tigare för företagen att ha en överblick över
värdekedjan men också involvera kundens
kund alltmer.

Kunddeltagande i produktutvecklingen
kan kallas för ”prosumtion” som är ett sätt
att beskriva den ökade integrationen mellan
konsumtion och produktion. Ökat kunddel-
tagande kan vara det enda sättet att hålla
uppe prestationen för personalintensiva
tjänster med en begränsad potential till pro-
duktförbättringar. Ökat kunddeltagande kan
också vara en lyckad strategi för att vara
kostnadseffektiv. Företag som på ett fram-
gångsrikt sätt lyckats öka kunddeltagandet
överför inte bara en del av tjänsten eller pro-
dukten på kunden utan också kunskap om
hur tjänsten eller produkten ska användas.
Det är en form av social organisation där
företagen skapar en miljö som stimulerar
kostnadseffektivitet och kunddeltagande.

Värdet i ett ökat kunddeltagande ligger i
att föra in ny kunskap i produkt- och tjäns-
tekedjan. Förs kunskap om exempelvis slut-
användningen in kommer värdet att öka
eftersom produkterna/tjänsterna blir lättare
att använda, löser fler specifika problem
eller fyller fler specifika behov. 

LÄRANDE MELLAN
FÖRETAG I OLIKA
BRANSCHER

D et finns många exempel i näringslivet,
där företag i olika branscher tittat på

varandra för att hitta nya affärsmöjligheter.
Trots detta är den allmänna uppfattningen
inom de flesta företag att de själva bedriver
en alldeles för specifik verksamhet för att
kunna lära något av någon annan. Många av
de företagsrepresentanter vi träffat under
studien har framfört att man inte ska titta så
mycket på företag i andra branscher efter-
som de är för olika. 

Vi hävdar bestämt att företag har mycket
att lära av varandra, bara man tog sig tid för
att arbeta fram kontaktytor och skapa en
förståelse för andra branschers affärslogik.
De affärslogiska förutsättningarna är prak-
tiskt taget lika i många branscher, bara man
ser bortom den teknik, logistik eller kund-
krets man för tillfället har. Sättet att tjäna
pengar, sättet att skapa värde återfinns som
en likhet inom många branscher. Det behövs
i dag kompetens för att klara av den utma-
ning som strukturomvandlingen ställer på
företagsledningarna. Om strukturomvand-
lingarna kommer av omregleringar, teknik-
skiften, globalisering eller annat har betydel-
se för vilket handlingsutrymme företagen
får. Det är dock säkert att man kan lära av



hur andra har bemött liknande situationer.
Även om man inte konceptuellt utvecklar
samma produkter eller tjänster kan man ha
stor nytta av att exempelvis jämföra sig med
hur andra arbetar med sina kunder. Det har
funnits exempel på företag i studien som är
mycket konsumentnära men som inte alls
arbetar tillsammans med kunderna i utveck-
lingen. Utan att ta ställning till vad som är
rätt eller fel angående huruvida man ska
arbeta tillsammans med sina kunder, kan vi
konstatera att man inte är medveten om hur
andra arbetar – i många fall inte ens konkur-
rentena. 

Som vi ser det finns det många områden
inom vilka företag kan lära av varandra. Ett
exempel kan vara hur man hanterar sina
varumärken, ett annat hur man paketerar
sina produkter eller tjänster mot sina kun-
der. Den allmänna uppfattningen hos de
intervjuade företagsrepresentanterna är att
det sker en förskjutning mot att addera
alltfler tjänster till produkterna och de kon-
cept man levererar. 

I det branschöverskridande arbetssättet,
som vi tror är nyttigt, ingår givetvis också de
branscher som KK-stiftelsen definierar som
upplevelseindustri. Vi tror att företagen kan
ha mycket att lära av varandras arbetssätt
men också av varandras konceptuella affärs-
logiska principer. Ur en näringspolitisk syn-
vinkel är det intressant att lyfta frågan till
att undersöka vilka branscher som kan ha
utbyte av varandra och hur kontakter mellan
dem kan stimuleras. Det finns mentala bar-
riärer mellan olika näringar i dag och det är
framför allt dessa som alla parter måste få
en högre grad av förståelse för. 

P å de flesta högskolor och universitet
runt om i landet försöker man samman-

föra olika discipliner i olika typer av projekt
för att skapa en förståelse för varandras
intresse- och kunskapsområden. Viljan att
stimulera till att se den egna disciplinen ur
andra discipliners perspektiv finns, men
kanske inte i tillräckligt hög grad. Den stän-
digt återkommande reflektionen är att den
tekniska utvecklingen inom många områden
måste sättas i ett ekonomiskt perspektiv. 

I dag kan verktyget för att sätta ett eko-
nomiskt perspektiv på en teknisk innovation
vara att skapa mervärde genom upplevelsen
av tekniken och inte bara genom den teknis-
ka funktionaliteten. Att dessutom använda
exempelvis design som ett verktyg och pro-
cess under hela produktutvecklingen är ett
sätt att föra in en annan dimension av tek-
nikutvecklingen. En del av anledningen till
att företrädare för olika discipliner inte tror
att de har något att lära av varandra är det
beundransvärt stora intresset för den egna
utvecklingen. Det finns också ett motstånd
mot förändringar, eftersom det oftast kostar
pengar att föra in nya rutiner eller arbetsme-
toder. 

Lyckas man på högskolor och universitet
att skapa en bättre förståelse för olika disci-
pliner, kommer det långsiktigt att förändra
företagens förståelse för andra typer av
verksamheter. Det kommer då också att lång-
siktigt skapa utrymme för att få in nya kom-
petenser i företagen, kompetenser som i dag
inte finns representerade. Utgår företagen
från sitt sätt att skapa värde när ledning och
styrelse sätts samman, kommer det i framti-
den att finnas större spridning på kompeten-
ser än det gör i dag. 

De finns också ett behov av mer utveck-
lade tvärvetenskapliga utbildningar där
konstnärer, tekniker, ekonomer, samhällsve-
tare och andra studerande kan mötas och
samverka. Detta är en grundförutsättning
för att börja tänka i andra banor och arbeta
utefter nya perspektiv. För att detta arbete
ska fungera måste alla parter naturligtvis ha
respekt och förståelse för varandras områ-
den och vad man är bra på. 
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UPPLEVELSERS ROLL FÖR NÄRINGSLIVET

Hur ska Sverige i framtiden kunna konkurrera internationellt och ha stark till-

växt? Globalisering, ökad konkurrens från lågkostnadsländer i kombination

med en ökande tjänstesektor har lett till ökat fokus på upplevelser.

Ett antal intervjuer med högt uppsatta personer inom svenskt näringsliv

ligger till grund för denna rapport som IVA ger ut tillsammans med VINNOVA

och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).  

Varumärkesbyggande och en produkts eller tjänsts design är starka para-

metrar som påverkar kundupplevelsen och därmed köpviljan. År 2005 har av

regeringen utsetts till nationellt Designår och det är därför särskilt spännande

att i år ge ut denna rapport som i

ett vidgat perspektiv talar om upp-

levelser som ett intressant begrepp.

Citaten i rapporten visar att upple-

velser spelar en allt större roll för

svenskt näringsliv. Upplevelser är

ett viktigt konkurrensmedel och ett

verktyg för att särskilja företagets

produkter eller tjänster från konkur-

renternas. IVA-M 351 · ISSN: 1102-8254 · ISBN: 91-7082-729-X


