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Förord 
 
Häri önskar vi uttrycka vår tacksamhet till de personer som stöttat oss under uppsatsens gång 
och till de som bidragit till färdigställandet av densamma. Vi vill tacka vår handledare Anders 
Gustafsson vid Karlstads universitet vars konstruktiva kritik och stöd under arbetsprocessens 
gång bidragit till att förhöja kvalitén på uppsatsen. Ett stort tack riktas även till Jonas 
Matthing, som inte bara förmedlade undersökningsproblemet, utan som även han fanns 
tillgänglig med sitt engagemang, sina råd och sin uppmuntrande attityd. Vidare önskar vi även 
tacka Cassandra Marshall vid TeliaSonera som gav oss möjlighet att medverka och att ta en 
del av detta spännande projekt. Slutligen vill vi även framföra ett tack till de respondenter 
som tog sig tid till att besvara våra frågor.  
 
 
 
 
 
 
Mehmedbegović, Kemal   Trbaković, Vildana 
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Sammanfattning 
 
TeliaSonera har sedan ett tag tillbaka inlett ett projekt med ett antal företag inom 
byggbranschen. Projektet går ut på att ta fram kontrolltekniker som kontinuerligt mäter en 
byggnads tillstånd genom hela dess livstid, så att eventuella brister kan upptäckas innan de 
blir till ett problem. Med andra ord är tanken att ha någon form av teknik som kontinuerligt 
avläser diverse egenskaper i en byggnad som exempelvis fuktighetshalten i väggarna, om 
ventilationen fungerar som den ska och halten av olika ämnen i luften. 
 
Det praktiska syftet var att verifiera om trenden kontinuerlig kontrollmätning efterfrågas 
genom att ta kontakt med branschexperter inom såväl byggbranschen som vissa andra 
parallella branscher och se om även de uppmärksammat denna. Under antagandet att de gjort 
det, var intentionen vidare att försöka urskilja de så kallade lead users. Lead users är 
användare vilka erfar behov före marknaden som helhet samt som är benägna till att vara 
innovativa, då en lösning på deras behov förväntas medföra stor nytta för dem.  Under 
förutsättning att det varit möjligt att urskilja denna typ av användare var avsikten att därefter 
ta reda på vilka behov respektive lösningar som de uppfattade i samband med denna trend. 
 
För genomförandet av undersökningen valdes en kvalitativ forskningsansats. Vid insamlandet 
av empirin användes telefonintervjuer där personer verkande inom byggbranschen samt andra 
parallella branscher, som också använder sig av diverse kontrolltekniker, intervjuades.  
 
Den empiri som erhölls analyserades mot bakgrund av teorier inom ämnet. De centrala teorier 
som tas upp är bland annat lead user-begreppet, lead user-metoden samt svårigheter vid 
implementering av innovationer på marknaden.  
 
I slutsatsen konstaterades att såväl trenden; kontinuerliga kontrollmätningar som lead users 
existerar inom byggbranschen. Dock visade sig urskiljningen av dessa användare vara enklare 
i teorin än i praktiken. Avslutningsvis identifierades även ett antal behov respektive lösningar 
som lead users uppfattade i samband med denna trend.  
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en presentation av problembakgrunden för att därefter diskutera 
kring det problem som uppsatsen avser att behandla. Därpå tas syfte och 
frågeställningar upp. Kapitlet avslutas med att redogöra för de valda 
avgränsningarna.  

1.1 Problembakgrund 

TeliaSonera har sedan ett tag tillbaka inlett ett projekt i samarbete med ett antal företag 
verkande inom byggbranschen. Projektet går ut på att tillsammans se över vilka trender1 som 
finns inom denna bransch, för att TeliaSonera därefter ska ge förslag på applicerbara 
idékoncept2 som lösningar på dessa. Eftersom byggbranschen för närvarande anses vara 
digitalt omogen relativt sett i förhållande till andra branscher, såg TeliaSonera möjligheten till 
att effektivisera denna med IT-lösningar. Under ett antal möten las ett flertal trender fram, 
vissa med mer, vissa med mindre säkerhet. Bland annat framkom indikationer som tyder på 
att det verkar finnas trender och behov av att ha kontrolltekniker som kontinuerligt mäter en 
byggnads tillstånd genom hela dess livstid. Med detta menas att det verkar finnas ett behov av 
att ha någon form av teknik som kontinuerligt avläser diverse egenskaper i en byggnad; 
fuktighetshalten i väggarna, om ventilationen fungerar som den ska, halten av olika ämnen i 
luften etcetera. Eftersom byggnader ibland kan leva upp till ett par hundra år är tanken med 
dessa kontroller att upptäcka eventuella brister innan dessa blir till problem (Informationsblad 
Projekt: Mobile Workforce – Lead User Study).  

1.2 Problemdiskussion 

 
“Having an effective new product development process is one of the greatest competitive 
advantages a firm can possess.” (Bakke & Olson 2001, s.1)  

 
När ett företag skall ta fram nya idékoncept finns det ett flertal metoder som kan användas för 
att göra detta. Forskning har visat på att oavsett valet av metod så ökar sannolikheten för att 
ett nytt idékoncept skall nå framgångar på marknaden om kunderna involveras i dessa (Bakke 
& Olson 2001). I denna uppsats görs en åtskillnad mellan traditionella metoder3 och den så 
kallade LU-metoden4 (Lead User-metoden). Fördelen med LU-metoden är enligt Prügl och 
Schreier (2001) att den lyckas bättre med att ta fram revolutionerande produkter i förhållande 
till de traditionella metoderna. Vidare har idékoncept som tagits fram genom LU-metoden 
större ekonomisk potential samtidigt som de kan vävas in i organisationer lika väl som de 
idéer som tagits fram genom traditionella. Samtidigt existerar det även vissa nackdelar med 
användningen av denna metod, som exempelvis att den är mer kostsam i form av tid och 
pengar5 (von Hippel et al. 2002). Vidare anses LU-metoden vara lämplig att använda i 
produktkategorier som karaktäriseras av snabba förändringar, såsom högteknologiska 
produkter (von Hippel 1986), som till exempel IT-lösningar. För att ta fram idékoncept till 

                                                 
1 ”en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller 
konsumtionsmönster ” (http2) 
2 En produkt eller en tjänst 
3 Metoder som vanligtvis tar hänsyn till den genomsnittlige potentielle eller befintlige användares behov i 
målmarknaden (den marknad för vilken ett företag önskar utveckla ett nytt idékoncept) (von Hippel et al. 2002).  
4 Metoden som samlar in information om både behov och lösningar från innovativa användare i såväl 
målmarknaden som vissa parallella marknader (som då delar samma behov) (von Hippel et al. 2002). 
5 Kostnaderna för ett LU-projekt uppgick i genomsnitt till $100 000, i förhållande till $30 000 för de traditionella 
metoderna (von Hippel et al. 2002). 
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sedan tidigare beskrivna trenden används således LU-metoden. Metoden utförs om fyra steg 
där projektet initieras genom att bilda ett team, varpå trender skall tas fram, för att därefter 
leta reda på lead users6 inom en viss trend. Utifrån de behov och lösningar som de upplever i 
samband med denna trend är tanken att bilda ett helt nytt idékoncept (Herstatt & Lüthje 
2004). Det som uppsatsen avser att behandla är att inledningsvis undersöka huruvida den 
presenterade trenden; kontinuerliga kontrollmätningar, faktiskt existerar. Under förutsättning 
att så är fallet, går nästa steg ut på att utifrån de karaktäristikor som är särskiljande för lead 
users försöka leta reda på dessa inom bygg- och andra parallella branscher och därefter ta reda 
på vilka behov respektive lösningar de har. Sammanfattningsvis är det konkreta problemet att 
det på förhand inte är säkerställt om den valda trenden eller lead users inom denna 
överhuvudtaget existerar. Under förutsättning att trenden och lead users finns är det dessutom 
inte känt vilka behov respektive lösningar som finns just när det kommer till kontinuerliga 
kontrollmätningar av byggnaders tillstånd. En ytterligare faktor som gör denna undersökning 
intressant att genomföra är det faktum att det till dags dato endast gjorts ett fåtal studier inom 
Sverige där LU-metoden använts (Jonas Matthing 07-05-09). Mot detta som bakgrund leds 
uppsatsen vidare till vissa syften och frågeställningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det praktiska syftet är således att inledningsvis verifiera om den valda trenden faktiskt 
existerar genom att ta kontakt med ytterligare branschexperter inom såväl målmarknaden som 
vissa andra parallella marknader och se om även de uppmärksammat denna trend. Under 
antagandet att de gjort det, är intentionen vidare att försöka urskilja de så kallade lead users 
för att ta reda på vilka behov respektive lösningar som de uppfattar i samband med trenden. 
Det teoretiska syftet är att, inom byggbranschen, testa om det är möjligt att identifiera en lead 
user utifrån de karaktäristikor som tas upp i teorin.  
 
Utifrån problembeskrivningen och de ovannämnda syftena har det gått att identifiera följande 
frågeställningar: 
 

• Existerar trenden som syftar till att kontinuerligt mäta byggnaders tillstånd? 

 

• Är det möjligt att särskilja lead users utifrån de karaktäristikor som tas upp i teorin? 

 

• Under förutsättningen av identifierad trend respektive lead users; vilka behov 

respektive lösningar är då framträdande? 

1.4 Avgränsningar 

När det gäller LU-metoden, som genomförs om fyra steg, har ett antal avgränsningar valts. 
Eftersom TeliaSonera redan genomfört steg 1; start av lead user-processen föreligger det inget 
behov av att göra detta åter igen. Valet görs vidare att delvis genomföra steg 2; verifiera om 
den ovan beskrivna trenden existerar eftersom den för närvarande inte är säkerställd. Därefter 
är tanken att fullt ut genomföra steg 3; försöka identifiera lead users. Avslutningsvis kommer 
även steg 4; utformning av ett idékoncept att genomföras, fast med viss modifikation. Då det 
inte finns möjlighet, i egenskap av två studenter, att samla ihop lead users till en workshop 

                                                 
6 Användare vars nuvarande behov kommer att bli generella i framtiden samt så upplever de dessa behov som så 
pass starka att de skapar egna lösningar på dem (http1 – video 1).  
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görs valet att endast presentera de behov respektive lösningar som dessa upplever i samband 
med denna trend. När det gäller beskrivningen av LU-metoden i teoriavsnittet avgränsar sig 
uppsatsen till den turordning som finns återgiven i Herstatt och Lüthje (2004). Orsaken är att 
detta är den nyaste artikeln som funnits tillgänglig för denna uppsats i vilken LU-metoden 
finns beskriven. Vidare, angående presentation av adoptionskurvan som finns i teoriavsnittet, 
görs valet att endast beröra användartyperna lead users, innovatörer samt tidiga användare. 
Orsaken är att de respondenter som är med i undersökningen anses tillhöra någon av dessa tre 
kategorier, vilket gör de övriga irrelevanta.  
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2. Teori 
Teorikapitlet inleds med att förklara vad som utmärker en lead user samt genom vilka 
karaktäristikor en sådan kan urskiljas. Vidare tas teorin om Lead user-metoden upp. 
Orsaken är önskan om att, för läsaren, beskriva metoden för hur nya idékoncept kan 
tas fram. Därefter ställs användartypen lead users i förhållande till adoptionskurvan, 
vilket senare i analysen ytterligare underlättar särskiljningen mellan olika 
användartyper. Slutligen redogörs för de svårigheter som kan uppstå vid försök till 
implementering av de idékoncept som framkommit av lead user-metoden. 

2.1 Beskrivning av begreppet lead user 

Franke et al. (2006) talar i sin artikel Finding commercially attractive user innovations: a test 
of lead user theory om vad som är utmärkande för de så kallade lead users. Dessa definieras 
utifrån två huvudkaraktäristikor. Den första har att göra med att de möter marknadens nya 
behov tidigare än marknaden som helhet (Franke et al. 2006; http1 – video 1), med andra ord 
kommer deras befintliga behov att bli de generella i framtiden (von Hippel 1986). Den andra 
karaktäristiken handlar om att en lösning på deras behov förväntas medföra stor nytta för dem 
(Franke et al. 2006), varför de är mer benägna till att skapa innovationer, det vill säga nya 
lösningar (http1 – video 1). 
 
Den första karaktäristiken medför två implikationer; dels att det faktiskt finns användare som 
erfar behov före marknaden och dels att dessa är bättre förberedda, med andra ord mer 
kapabla på grund av sina högre kunskaper kring ämnet, till att utveckla nya idékoncept för 
framtida marknader. Den första implikationen baserar sig på antagandet att behoven inte 
kommer att uppenbara sig för samtliga användare simultant, utan att detta är något som 
kommer att ske gradvis (Herstatt & Lüthje 2004). Tanken stöds även av Oberhauser et al. 
(2006) som talar om att vissa individer respektive organisationer bemöter behov, produkter, 
teknologier tidigare än andra. Den andra implikationen handlar enligt Herstatt och Lüthje 
(2004) samt von Hippel et al. (2002) om att lead users inte är tillfredsställda med marknadens 
befintliga erbjudanden. Otillfredsställelsen leder till att de är mer motiverade och mer kapabla 
till att utveckla nya idéer, vilka förövrigt antas vara mer särskiljande än befintliga på det viset 
att de är mer innovativa. 
 
Herstatt och Lüthje (2004) för en diskussion kring den andra karaktäristiken. De diskuterar 
dels varför användare i vissa fall kan vara innovativa i högre utsträckning än tillverkande 
företag och dels varför vissa användare skapar nya lösningar medan andra användare inte gör 
det. Orsakerna till att användare kan vara mer innovativa än tillverkande företag antas enligt 
författarna bero på att det på en marknad finns ett brett spektra av behov för vilka efterfrågan 
är låg. Det lönar sig då inte för ett tillverkande företag att varken satsa på ett starkt 
differentierat utbud eller att endast satsa på en enda eller ett fåtal av dessa behov. Vidare 
orsaker är att vissa uppfinningar, trots patent och andra liknande immateriella skyddsåtgärder, 
kan vara relativt enkla att kopiera. Om ett tillverkande företags uppfinningar är lätta att 
kopiera lönar det sig inte för företaget ifråga att vara innovativt. En användare kan däremot 
lättare skydda sin uppfinning genom att han eller hon inte berättar om den för någon. Den 
tredje och sista orsaken är att information som en användare har ofta är sticky7. När det gäller 

                                                 
7 Information som är kostsam att överföra (von Hippel 2005). Användarbehov sägs ofta vara sticky då dessa är 
rotade kring en användares personliga erfarenheter varför dessa då blir svåra att översätta till ord. Ett konkret 
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varför vissa användare är mer benägna till att uppfinna än andra användare, beror detta på att 
ju högre nyttoförväntningar som en användare har på en innovation, desto mer motiverad är 
denne till att vara innovativ. Även kunskap respektive erfarenhet inverkar. Ju högre grad av 
dessa, desto lägre blir innovationskostnaderna då ny teknologi inte uppfattas som lika 
komplex. Denna information kan användas i sökandet efter lead users. Ju högre nytta 
respektive lägre innovationskostnader som en användare upplever, desto högre sannolikhet är 
det att denne kan vara en lead user (Herstatt & Lüthje 2004; Oberhauser et al. 2006). 

2.2 Lead user-metodens fyra steg 

Enligt teorin om Lead user-metoden är tanken att involvera användare och deras kunskaper 
kring behov och lösningar i produktframtagningsprocessen (von Hippel 1986). Enkelt uttryckt 
är syftet att ta fram nya banbrytande idékoncept (http1 – video 1). Eric von Hippel har under 
1980-talet utformat fyra steg genom vilka dessa användare kan urskiljas och implementeras i 
processen. Utformningen av och tiden för när dessa steg skall tillämpas skiljer sig åt mellan 
olika artiklar. Denna uppsats avgränsar sig dock till den turordning som finns upptagen i 
Herstatt och Lüthje (2004). Orsaken är att detta är den nyaste artikeln som funnits i vilken 
denna stegprocess finns beskriven. Övergripande handlar stegen om att starta lead user-
processen, identifiera trender och behov, identifiera lead users och slutligen utforma ett 
idékoncept. Dessa steg kommer nu att gås igenom mer ingående.  
 
Steg 1 – Inledningsvis sammanställs ett team om cirka 3 - 5 personer, bestående av experter 
från olika avdelningar på ett företag (von Hippel et al. 2002). Därefter definieras ett 
undersökningsområde, exempelvis vilken marknad, produkt- eller tjänstefält för vilken ett 
idékoncept kommer att utvecklas. Vid bestämmandet av undersökningsområdet är det av 
betydelse att beakta sannolikheten för att, i detta område, senare kunna identifiera lead users. 
När detta gjorts skall ett idémässigt mål samt önskade kriterier för detta projekt bestämmas. 
Exempel på kriterier är önskad grad av innovation, ekonomisk tillväxt och vinst (Herstatt & 
Lüthje 2004).   
 
Steg 2 – I det andra steget gäller det att identifiera trender i det valda undersökningsområdet 
(Herstatt & Lüthje 2004). Att förutse trender är av väsentlig betydelse för att däri senare, i 
steg 3, kunna identifiera lead users (von Hippel & Urban 1988). Detta eftersom lead users, 
som tidigare nämnts, är mer sannolika att känna till vilka av de identifierade behoven som 
senare kommer att bli generella. Tanken stöds även av Lettl et al. (2003) som talar om att 
relevansen i lead users åsikter kring en ny trend kommer att vara högre än hos andra 
användare. De mest signifikanta trender kan identifieras genom såväl primära som sekundära 
källor. Primära källor innefattar intervjuer med personer inom branschen, det vill säga med 
branschexperter såväl som experter inom parallella marknader. Sekundära källor inbegriper 
Internet, akademiska avhandlingar etcetera (von Hippel 1986). Vidare talar von Hippel om i 
sin artikel om att det vid denna tid (1986) inte fanns några tillförlitliga 
trendidentifieringsmetoder. Ändock var det möjligt att identifiera trender som inte var fullt 
utvecklade och som hade betydelse för en viss produktgrupp genom att ha samtal med 
experter inom området. Detta stöds även av Herstatt och Lüthje (2004) som talar om att det 
visserligen kan kännas riskabelt att begränsa trendprognostiseringen till en mindre mängd 
experter, dock är den kunskap dessa har kopplat dels till deras professionella bakgrund och 
dels till de erfarenheter dessa har kring undersökningsområdet.  
 

                                                                                                                                                         
exempel är att information kring vad en användare har för smak när det gäller parfymdofter är svår att överföra 
med ord (Herstatt & Lüthje 2004).  
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Steg 3 – handlar som nämnts om att finna lead users i de sedan tidigare identifierade 
trenderna. Dessa användare har två kännetecken. Dels leder de trenderna i termer av produkt- 
och processbehov, vilket innebär att de upplever otillfredsställelse med nuvarande lösningar 
som finns på marknaden och således behov. Dels förväntas en släckning av dessa behov leda 
till stor nytta för dem (Herstatt & Lüthje 2004; von Hippel 1986). Således handlar det om att 
leta efter användare som uppfyller dessa kriterier. För att konkret finna lead users är det 
möjligt att använda sig av en metod som av Herstatt och Lüthje (2004) kalls för 
Nätverksmetoden. Denna handlar om att personer som upplever det problem som 
undersökningen berör oftast känner andra som kan mer än de själva (von Hippel & Sonnack 
1999). Metoden går sålunda ut på att i första hand ta kontakt med relevanta användare i 
målmarknaden. Utifrån intervjuer med dessa är meningen att hänvisas vidare till användare 
som kan tänkas ha uppmärksammat behov och eventuellt skapat lösningar (Herstatt & Lüthje 
2004). De personer som intervjuaren har hänvisats till kan befinna sig i såväl målmarknaden 
som andra parallella branscher vilka upplever liknande behov. Slutmålet är som redan nämnts 
att identifiera användare som befinner sig i spetsen av de identifierade trenderna, det vill säga 
lead users (von Hippel et al. 2002). 
 
I identifieringsprocessen finns det ett antal saker som enligt von Hippel (1986) bör tas i 
beaktande. Lead users behöver inte befinna sig endast bland det tillverkande företagets 
kundbas. Dessa kan även återfinnas bland konkurrenternas kunder respektive i en annan 
marknad. Vidare skall företaget som genomför LU-metoden inte begränsa sig till att endast 
söka efter användare som skapat en helt ny produkt eller tjänst. Det kan räcka med att leta upp 
användare som förbättrat en enda eller ett fåtal av en produkts eller tjänsts egenskaper. Enligt 
Pitta och Franzak (1997) är det här viktigt att lägga fokus på den information som en 
användare förfogar över. Under förutsättning att denna information är avancerad finns det 
möjlighet till att denna kan bidra till skapandet av ett nytt idékoncept. Avslutningsvis är det 
enligt von Hippel (1986) viktigt att ta hänsyn till att en undersökning som syftar till att 
identifiera användare med otillfredsställda behov kan misslyckas med att göra sålunda. 
Orsaken är att det kan förekomma användare vilka haft ett visst behov, men redan lyckats 
med att tillfredsställa detta/dessa, varför de inte längre känner av dem. Det som då kan ske är 
att denna information, som egentligen är högst värdefull för undersökaren, inte framkommer i 
undersökningen.  
 
Steg 4 – Det slutgiltiga steget handlar om att involvera de numera identifierade lead users i 
framtagningsprocessen. Dessförinnan är det dock av betydelse att klargöra vad som gäller för 
de immateriella rättigheterna för att undvika framtida tvister. När detta har gjorts inleds den 
konkreta processen med att involvera användarna. Då samlas ett antal av de identifierade lead 
users i en workshop tillsammans med företagspersonal, där syftet är att förbättra de lösningar 
som upptäckts under steg tre eller att utveckla nya (Herstatt & Lüthje 2004). Deltagarna tar då 
fram lösningar i mindre grupper, för att därefter samarbeta som en helhet med att utforma ett 
eller flera slutliga koncept. Avslutningsvis utvärderas dessa, där det mest lämpliga väljs ut 
utifrån de tekniska möjligheterna till genomförande, vilken tilldragningskraft konceptet antas 
ha på marknaden samt hur ledningens prioritering ser ut (von Hippel et al. 2002). En annan 
sak som också bör nämnas är att det ibland kan vara som så att användarna inte vill avslöja 
sina innovationer utan en adekvat kompensation. Ibland kan de också sträva efter att göra 
detta eftersom de ser möjligheten till att deras lösningar blir standard på marknaden eller att 
de får värdefull hjälp av företaget till att vidareutveckla sina idéer (Herstatt & Lüthje 2004). 
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2.3 Lead users i förhållande till adoptionskurvan 

Som tidigare nämnts i begreppsbeskrivningen karaktäriseras lead users av att de dels upplever 
behov före marknaden som helhet och dels att de är benägna till att vara innovativa. För att 
visa var någonstans lead users finns i förhållande till andra typer av användare görs en 
illustration med figur 1. Modellen, som kallas för The technology adoption life cycle, men 
benämns i fortsättningen för Användaradoptionskurvan, tas upp i Moore (1999). Denna kurva 
kategoriserar användare utifrån hur snabbt de anammar teknologiska produkter samtidigt som 
den talar om att det existerar fem olika användartyper; innovatörer (innovators), tidiga 
användare (early adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet (late majority) och 
slutligen eftersläntrare (laggards) (Rogers 1995). Uppsatsen avgränsar sig dock till de 
förstnämnda två i förhållande till lead users eftersom det endast är dessa som är relevanta för 
den kommande analysen.  
 

 
Figur 1 – Adoptionskurvan, fritt efter Cvjetojevic et al. (2005) 

Innovatörer utmärks enligt Moore (1999) främst av att deras starka intresse för produkter 
med ny teknologi. Det intressanta och centrala med dessa produkter är dock inte den funktion 
de utför, utan den nya teknologin i sig. Det är på grund av sitt intresse för denna som de 
önskar ta del av och utforska den. Oavsett vilken marknad det handlar om så är innovatörerna 
få till antalet och det är för företagen av väsentlig betydelse att få dessa att tycka om deras 
produkter. Under förutsättning att innovatörer ger sitt stöd för en ny produkt ger detta en slags 
försäkran till andra användartyper om att den faktiskt fungerar (Moore 1999). Denna tanke 
stöttas även av Grunert et al. (1999) där författarna talar om att olika typer av kunder 
anammar en produkt vid olika stadier i dess livscykel. Författarna säger därför att 
produktstrateger bör ta hänsyn till innovatörer då dessa kan påverka tidiga användarna, vilka i 
sin tur kan komma att påverka den nästkommande användartypen etcetera. Avslutningsvis bör 
nämnas att Rogers (1995) talar, även han, om betydelsen av innovatörerna. Enligt honom styr 
dessa inflödet av nya idéer till marknaden; de fungerar således som en slags gatekeeper vilka 
styr informationsflödet.   
 
Tidiga användare liknar visserligen innovatörer i den bemärkelsen att de också köper nya 
produkter tidigt i deras livscykel, dock skiljer sig tidiga användare åt genom att inte vara 
tekniskt intresserade. Denna användargrupp har lätt för att förstå och uppskatta ny teknologi 
samt inse hur de kan utnyttja/dra nytta av den (Moore 1999), medan innovatörerna vill 
upptäcka den (Håman & Johanesson 2001). Eftersom de andra användartyperna ofta brukar 
rådfråga tidiga användare för att få reda på information kring en innovation, anses dessa ha en 
stark förmåga till att påverka uppfattningarna hos andra. Därför söks de ofta upp av 
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företagsföreträdare, då dessa antas kunna snabba upp informationsspridningsprocessen kring 
exempelvis en ny produkt (Rogers 1995).  

2.4 Svårigheter vid implementering av innovationer 

Precis som titeln antyder så kommer detta delkapitel att ta upp vilka svårigheter ett företag 
kan råka ut för vid implementeringen av diverse innovationer på marknaden samt hur dessa 
kan undvikas. Dock, innan detta görs, är det av betydelse att redogöra för två begrepp 
myntade av Harvard-professorn Clayton Christensen; stödjande respektive banbrytande 
teknologier (sustaining versus disruptive technologies). Med stödjande teknologier avses 
sådana som syftar till att förbättra befintliga produkters prestanda. Denna förbättring kan ske 
radikalt eller successivt. Banbrytande teknologier däremot är sådana som tillför nya värden till 
marknaden än vad som tidigare varit tillgängligt. Exempel på denna teknologi är elbilar och 
hårddiskar till datorer. Innovationer som baseras på banbrytande teknologier är vanligtvis 
billigare, enklare, användarvänligare, men är inte vad som efterfrågas av marknaden idag. 
Orsaken är att även om produkterna framtagna genom banbrytande teknologier kan vara mer 
effektiva, så behöver det inte föreligga något behov hos marknaden för denna ökade 
effektivitet idag, varför de då inte heller efterfrågas. Dock kan detta behov, och därmed även 
efterfrågan, öka i framtiden (Christensen 1997).  
 
Härnäst beskrivs svårigheter vid innovationsimplementering och hur dessa kan undvikas. Den 
första svårigheten har att göra med att kundernas efterfrågan avgör var ett företags resurser 
allokeras. Med andra ord satsar företag resurser på de produkter och tjänster som efterfrågas 
av kunderna; de produkter och tjänster för vilka inget behov föreligger kommer med stor 
sannolikhet inte heller att erhålla några resurser. Detta leder då ofta till att innovationer inte 
implementeras på marknaden (Christensen 1997). Moore (1999) tar upp likande kritik vari 
han talar om att det idékoncept som tillfredsställde ett behov hos tidiga användare inte 
nödvändigtvis kommer att tillfredsställa majoriteten då behov kan komma att ändras något. 
Christensen (1997) föreslår två sätt för att kringgå detta. En metod är att försöka övertyga hela 
företaget om att en viss innovation är värd att satsa på. En annan är att skapa en oberoende 
enhet inom företaget vilken då riktar sig mot de kunder som efterfrågar denna banbrytande 
teknologi på samma gång som försök görs mot att etablera innovationen på marknaden. Den 
andra svårigheten handlar om att växande företag, i sin önskan om att fortsätta växa, satsar på 
marknader som ger dem möjlighet till detta. Detta leder då till att de ofta försummar mindre 
marknader, såsom marknader för nya banbrytande produkter, på vilka den önskade tillväxten 
inte är möjlig att uppnå. Genom att placera dessa innovationsprojekt i mindre organisationer 
än huvudföretaget är det möjligt att kringgå detta, eftersom tillväxten som skapas mycket väl 
kan vara tillräcklig för den mindre organisationen. Den tredje svårigheten har att göra med att 
banbrytande innovationer inledningsvis riktar sig mot en helt ny marknad. Problemet som då 
föreligger är att kunskapen om denna är obefintlig vilket försvårar analysen av marknaden och 
därmed innovationsimplementeringen. För att undvika detta hinder är det av betydelse att 
organisationen antar rätt inställning. Det har att göra med att i sökandet efter en marknad som 
efterfrågar den banbrytande teknologin lära sig allteftersom. Med andra ord handlar det om att 
ha inställningen att projektet inte kommer att verkställas och därmed implementeras på en 
gång, utan att företaget kommer att lära sig om marknaden successivt genom trial & error. 
Därför är det av vikt att inte satsa alltför mycket ekonomiska resurser på gång, men att 
samtidigt vara ihärdig i försöket att hitta en marknad. Det fjärde och sista hindret har att göra 
med att den teknologi som står till marknadens förfogande inte är den som efterfrågas. Det 
handlar om att just de egenskaper som gör en teknologi oattraktiv i etablerade marknader är 
de som gör den attraktiv i uppkommande, som exempelvis en produkts prestation. Med andra 
ord kan prestationen vara bättre än vad som efterfrågas. Lösningen går ut på att, istället för att 
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försöka anpassa den nya teknologin till de etablerade marknaderna, hitta andra marknader 
vilka efterfrågar den banbrytande teknologins egenskaper (Christensen 1997).  
 
Diskussionen i det ovanstående stycket bekräftas av bland andra Coss et al. (2001), Kirchhoff 
et al. (2002) samt Birkenmeier et al. (2003). Samtliga författare tar upp faktorer som kan 
påverka implementeringen av banbrytande teknologier samt vad företag som önskar göra 
således bör tänka på. Dessa diskussioner går i linje med det som Christensen talar om.   

2.5 Reflektion över teorin 

Det finns för den här undersökningen en baktanke med att ta upp de ovan nämnda avsnitten. 
Eftersom begreppet lead user är så pass centralt i denna studie ansågs en förståelse för vad 
som karaktäriserar en sådan samt vad dessa karaktäristiker innebär vara av väsentlig 
betydelse. Dessutom anses denna teori vara vägledande för att läsaren skall kunna förstå 
utifrån vilka karaktäristikor sökandet efter lead users kommer att gå till. För att senare i 
analysen diskutera om det föreligger viss skillnad mellan lead users respektive innovatörer 
samt tidiga användare presenterades de olika användartyperna i adoptionskurvan samtidigt 
som skillnaderna beskrevs i texten. Vidare presenteras teorin om lead user-metodens fyra 
steg. Orsaken är att för läsaren beskriva metoden för hur nya idékoncept kan tas fram och 
således bidra till uppfyllandet av syftet. Avslutningsvis redogörs för dels svårigheter som kan 
uppkomma under processen med att försöka implementera innovationer på marknaden, och 
dels hur dessa kan undvikas. Avsikten med detta avsnitt är att upplysa TeliaSonera om vad de 
bör hålla i åtanke under den nämnda processen, för att således öka sannolikheten för en 
lyckad innovationsimplementering.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för den forskningsansats och datainsamlingsmetod som valts 
mot bakgrund av uppsatsens problemdiskussion, och som anses vara lämplig för 
genomförande av undersökningen. Därpå ges en beskrivning av hur den praktiska 
delen av undersökningen genomförts, för att därefter ta upp kategorisering och 
avslutningsvis bekräftbarhet respektive tillförlitlighet.  

3.1 Forskningsansats 

Innan undersökningen kunde initieras var det av betydelse att bestämma vilken ansats som 
ansågs som mest lämpad. Då syftet var att undersöka om den nämnda trenden existerar genom 
kontakt med byggbranschens experter, samt att skapa klarhet för potentiella lead users 
situation inom denna trend genom att redogöra för vilka behov respektive lösningar de har, 
ansågs en kvalitativ ansats vara att föredra (Jacobsen 2002; Trost 2005). Ansatsvalet stöds 
vidare av att en sådan är öppen för nya händelser, med andra ord var undersökningen inte låst 
till ett antal på förhand bestämda frågeställningar (Jacobsen 2002), vilket skapade en 
möjlighet till att vidareutveckla de svar som erhölls; det var möjligt att föra en diskussion. 
Avslutningsvis skulle de svar som erhölls av eventuellt identifierade lead users vidare visa på 
de behov respektive lösningar som uppfattades, med andra ord skulle de återspegla 
individernas subjektiva bild av verkligheten. Detta är något som karaktäriserar en kvalitativ 
ansats (Backman 1998; Befring 1994).  

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna få förståelse för fenomenet kontrolltekniker och i förlängningen uppfylla syften 
utgick undersökningen utifrån teorin om Lead user-metoden. Idén var att genom letandet efter 
lead users samtidigt ta reda på om trenden verkligen existerar. Med andra ord var tanken att 
täcka in steg 2 (identifiering av trender) under utförandet av steg 3 (identifiering av lead 
users). Detta ansågs vara genomförbart då antagandet gjordes att det under utförandet av steg 
3 också är möjligt att komma i kontakt med branschexperter som då kan tala om ifall den 
valda trenden och behov faktiskt existerar. Som nämnts i teorin handlar steg 3 om att utifrån 
vissa karaktäristikorna identifiera lead users. För att finna vilka användare som faller in i 
ramen för lead user-kategorin ansågs det som lämpligast att använda sig av semistrukturerade 
intervjuer för att samla in empiri. Denna metod ger möjlighet till att skapa en dialog med de 
få8, för undersökningen, intressanta respondenter som antas finnas och därigenom få reda på 
varje individs subjektiva tolkning av den situation denne vid intervjutillfället befann sig i. På 
detta vis gavs varje respondent möjlighet att tillföra någon unik information och därmed bidra 
till att skapa klarhet i problemställningen (Jacobsen 2002). De frågor som ställdes till 
respondenterna hade en viss grad av standardisering då de riktade in respondenterna mot vissa 
ämnen att berätta kring (Patel & Tebelius 1987). För en tydligare bild av frågorna, vänligen se 
bilaga 1 – frågeformuläret. När det gäller graden av strukturering så förelåg det inte några 
givna svarsalternativ, utan respondenterna fick berätta fritt kring sina uppfattningar om behov 
respektive lösningar (Hartman 2004). På grund av den geografiska spridningen och avståndet 
mellan de potentiella lead users samt branschexperter gjordes bedömningen att en 
telefonintervju var det mest fördelaktiga sättet att samla in information på, med hänsyn tagen 
till tid och ekonomiska resurser (Jacobsen 2002). Dessutom är detta tillvägagångssättet enligt 
Befring (1994) likvärdigt med personliga intervjuer när det gäller validitet respektive 
reliabilitet. Nackdelar som en telefonintervju kan medföra och vad som gjorts för att motverka 
dessa diskuteras vidare i trovärdighetsdiskussionen, varför valet görs att inte närmare gå in på 

                                                 
8 Lead users kan, på grund av sitt låga antal, vara svåra att identifiera (Rogers 1995) 
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detta här. Efter att valet gjorts mot att intervjua respondenterna genom en telefonintervju med 
öppna frågor återstod själva undersökningsgenomförandet, något som beskrivs i det 
nästkommande delkapitlet.  

3.3 Undersökningsgenomförandets tre faser 

Det konkreta undersökningsgenomförandet kan delas in i tre olika faser; ett möte med 
TeliaSonera där problemet presenterades, utformning av intervjufrågorna och det praktiska 
undersökningsgenomförandet. Den första fasen inleddes med ett möte i Stockholm 
tillsammans med Jonas Matthing, Vinnova, Cassandra Marshall, TeliaSonera AB, Vildana 
Trbaković och Kemal Mehmedbegović, studenter vid Karlstads universitet och författare till 
denna uppsats. Under detta möte presenterades bakgrunden av TeliaSoneras hittills 
genomförda arbete med Lead user-metoden; de trender som stod som alternativ för fortsatt 
forskning. Tanken med detta möte var att lägga fram förslag som kunde användas till grund 
för en uppsats samt att fundera över vilket av dessa som var det mest intressanta. Nästa 
moment i denna fas var ett möte i Karlstad mellan Jonas Matthing, Vildana Trbaković och 
Kemal Mehmedbegović under vilket det fördes en diskussion kring vilken av de sen tidigare 
presenterade trenderna som uppsatsen skulle komma att behandla. Valet gjordes att forska 
kring kontrolltekniker. Detta berodde på att den ansågs som nytänkande eftersom den vid 
tillfället då uppsatsen skrevs inte förekom på marknaden enlig uppsatsförfattarnas kännedom. 
Detta i kombination med att det inte var säkert att den existerar gjorde att den sågs som en 
utmaning eftersom den måste verifieras innan sökandet efter lead users kan inledas. Därefter 
fördes en diskussion kring vilka parallella branscher förutom byggbranschen som kunde 
tänkas använda sig av diverse kontrollmetoder. Exempel på förslag som kom upp var bland 
andra flygindustrin, bil-, lastbils- busstilverkning och sjukvården. När valet av trenden var 
klart kunde kunde utformandet av frågorna som skulle ställas börja, vilket är fas 2.  
 
Under den andra fasen, med hänsyn tagen till Ejvegård (2003), var det av betydelse att tänka 
igenom vad som intervjun skulle leda till, det vill säga vilka frågor som måste tas upp för att 
därigenom kunna uppfylla uppsatsens syfte. De frågor som ställdes utformades enligt den så 
kallade trattmetoden. Konkret innebar detta inledningsvis att ett antal övergripande frågor 
kring kontrollmetoder ställdes, för att sedan gå in på de detaljer som är mer relevanta för 
uppsatsen; brister med befintliga metoder, förbättringar på dessa, möjligheten till att integrera 
telekomtjänster med mera. Dessutom förelåg i övrigt ett antal andra faktorer som fick tas i 
beaktande. Exempelvis fick respektive intervju inte ta för lång tid på grund av att antalet 
respondenter som skulle intervjuas var ovisst samtidigt som antagandet gjordes att samtliga 
respondenter inte skulle ha lika stor grad av information som är av intresse för 
undersökningen. Det var därmed av betydelse, enligt teorin om Lead User-metoden, att ta sig 
vidare till de personer som faktiskt har denna intressanta information. Utifrån den 
ovannämnda diskussionen utformades frågorna och lämnades in till Jonas Matthing och 
handledaren för denna uppsats, Anders Gustafsson för kontroll. Efter givna förslag på 
ändringar gjordes en revidering varpå frågorna nu var klara att användas i det praktiska 
genomförandet.  
 
Den tredje fasen består sålunda av det praktiska undersökningsgenomförandet. Denna 
inleddes med att göra ett urval av företag i de sen tidigare valda branscherna som kunde 
tänkas använda sig av diverse kontrolltekniker. Valet gjordes utifrån uppsatsförfattarnas egen 
kunskap, information i diverse branschtidningar och sökningar på internet. Dessutom 
identifierades senare ytterligare företag under själva intervjuprocessen, genom den 
information som då tillhandahölls. Totalt sett togs kontakt med 17 olika företag. 
Nätverksmetoden, som tidigare beskrivits i teorin och som innebär att ta kontakt med 
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användare i målmarknaden och sedan hänvisas vidare till andra, ansågs som den lämpliga 
ansatsen. Orsaken var att utveckling av kontrolltekniker antogs vara ett sådant fall vari det 
skulle förekomma individer som har mer kunskap än andra. Tanken var då att ta kontakt med 
branschexperter, vilka skulle kunna dels delge sin kunskap och dels hänvisa vidare till 
potentiella lead users. Processen inleddes med att ringa runt till dessa företags växlar på grund 
av främst två skäl. Det ena var att få information respektive hänvisning i form av namn och 
telefonnummer. Det andra var att få träning i att beskriva problemet. Det sistnämnda var 
nödvändigt då upptäckten gjordes, i samband med beskrivning av problemet till vänner och 
bekanta, att det kunde vara svårförståeligt. Vid kontakt med växeln hänvisade dess personal i 
de flesta fallen till personer inom kvalitetsutvecklings- och/eller 
produktutvecklingsavdelningar, personalansvarig personal etcetera. När kontakt togs med de 
hänvisade personerna så beskrevs dels problemet åter igen, fast något mer noggrant, och dels 
exempel på vilken typ av frågor som önskades ställas. Därpå ombads personerna ifråga att tala 
om vilken roll de hade kring kontrollutvecklingsprocessen, för att därigenom kunna avgöra 
om de var lämpliga intervjuobjekt; branschexperter eller potentiella lead users. Samtidigt 
tillfrågades de ifall de själva kände att de kunde besvara frågorna eller om det fanns någon 
annan person på företaget som av dem ansågs som än mer lämpad. Det är på detta viset som 
nätverket inom diverse företag utvecklades och som kontakt togs med personer som ansågs 
vara lämpliga intervjuobjekt. I en del fall gjordes samtal med ett flertal personer inom ett och 
samma företag som då antingen ställde upp på en intervju eller gav hänvisning. Under själva 
intervjuerna följdes inte de uppställda frågorna slaviskt, utan dessa användes endast som stöd. 
Med andra ord ansågs det som viktigare att följa upp de svar som ansågs som intressanta, mer 
än att ställa varje specifik fråga. Det bör dock framhävas att samtliga respondenter faktiskt 
besvarade alla de frågor som återfinns i bilaga 1, eftersom de ofta utvecklade sina svar och 
därigenom täckte ett flertal frågor. Avslutningsvis bör nämnas att intervjuerna kom att variera 
tidsmässigt; vissa respondenter hade helt enkelt mer idéer och kunskap än andra. Detta gjorde 
det lättare att ställa följdfrågor, något som ledde till att vissa intervjuer blev längre än andra.  

3.4 Kategorisering 

Analysen inleddes med att lyssna av och skriftligt sammanfatta varje intervju för sig, för att 
därmed ha en översiktlig bild över vad respektive respondent hade sagt. Detta genomfördes 
som så att båda uppsatsförfattarna, var för sig, lyssnade av och skrev ner en sammanfattning 
för respektive respondent, varpå utkasten jämfördes och reviderades vid eventuella missar 
genom att sammanställa en gemensam version. Därefter inleddes processen med att bryta ner 
de uttalanden som hade erhållits. Innehållet från dessa delar undersöktes och jämfördes, för att 
sedan kategorisera dessa (Corbin & Strauss 1998). Detta steg görs för att sortera och förenkla 
den erhållna informationen och då erhålla en datamängd som blir lättare att hantera samt att 
hitta gemensamma koncept i form av citat, meningar, ord och tankegångar (Corbin & Strauss 
1998; Jacobsen 2002). Genom denna process var det möjligt att dela och strukturera upp 
respondenternas utsagor, för att således erhålla relevant empiri för att kunna uppfylla syftena. 
Avslutningsvis bör nämnas att detta tillvägagångssätt är vad Corbin och Strauss (1998) 
benämner för öppen kodning. 

3.5 Bekräftbarhet 

Bekräftbarhet innebär att det som ämnas undersökas och det som faktiskt undersöks skall 
stämma överens (Davidson & Patel 2003; Jacobsen 2002).  
 
För att säkerställa så hög bekräftbarhet som möjligt fanns det ett antal faktorer att beakta. 
Innan intervjuerna kunde påbörjas ansågs det vara av väsentlig betydelse att frågorna som 
skulle ställas skulle vara relevanta, med andra ord täcka in intressanta områden; vilka 
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kontrolltekniker respondenter använder sig av, deras brister, lösningar etcetera. För att 
försäkra sig om detta fick Jonas Matthing och handledaren, Anders Gustafsson, ge sitt 
godkännande på dessa. Dessutom säkrades att inga av frågorna var ledande (Ejvegård 2003), 
utan att dessa istället gav respondenterna möjlighet att tala fritt. Således, när frågorna hade 
blivit godkända kunde intervjuerna inledas. Vidare faktorer som kan ha påverkat 
bekräftbarheten är graden av erfarenheten i att utföra intervjuer (Anzul et al. 1991). 
Inledningsvis var denna låg, vilket kan ha lett till att viss inkonsekvens förekom i början när 
det gäller att ställa följdfrågor och därmed sänkte graden av bekräftbarheten. Men det är av 
betydelse att påpeka att graden av erfarenhet och skickligheten förhöjdes utmed 
undersökningens gång i och med att allt fler intervjuer genomfördes. En annan åtgärd som 
vidtogs för att öka bekräftbarheten var att ringa till företagsväxlar, som nämndes under fas 3, 
för att således erhålla träning i att beskriva problemet. Genom att kunna beskriva problemet 
på ett förståeligt sätt antogs detta bidra till att mäta det som faktiskt avsågs att mätas.  

3.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att det som undersöks måste gå att lita på. Detta innebär att om 
undersökningen skulle genomföras fler gånger, skulle resultaten ändå bli desamma (Jacobsen 
2002). 
 
Det finns ett antal faktorer som kan ha påverkat undersökningens tillförlitlighet. En av de 
negativa effekterna som kan uppstå i samband med intervjuer är den så kallade 
intervjuareffekten, vilken uppstår på grund av intervjuarens fysiska närvaro (Jacobsen 2002; 
Patel & Tebelius 1990). För att minska denna har en och samma person genomfört samtliga 
intervjuer, vilket innebär att även om respondenterna har påverkats så går det att anta att 
samtliga påverkats likvärdigt. Samtidigt framstår det som lämpligt att nämna att 
telefonintervjuer kan minska risken för intervjuareffekten i förhållande till personliga 
intervjuer (Jacobsen 2002). Vid samtalets inledning, oavsett vem samtalet fördes med, var det 
noga med att tala om att undersökningen gjordes för ett examensarbete vid Karlstads 
universitet, på uppdrag av TeliaSonera samt i samarbete med professor Anders Gustafsson. 
Detta antogs bidra till att motparten skulle ta samtalet på större allvar än om detta inte hade 
sagts. När det konstaterades att personen samtalet fördes med var relevant för undersökningen 
tillfrågades denne om han eller hon var villig att ge en intervju. Relevansen hos 
intervjuobjektet säkerställdes genom att identifiera behov hos respondenten i att ha 
kontrolltekniker (Franke et al. 2006). Genom att prata med personer som är insatta i dessa får 
respondenterna antas vara relevanta intervjuobjekt för problemet. Vidare, i samband med 
intervjuförfrågan, nämndes den beräknade tiden för intervjun, att denna skulle vara 
konfidentiell samt att den skulle spelas in på band. Genom att spela in intervjun gavs 
möjligheten att få med allt som respondenten sa; detaljer som annars skulle kunna gått 
förlorade om så inte hade gjorts (Jacobsen 2002).  
 
I övrigt, när det gäller tillförlitligheten, bör också svårigheterna som upplevdes i samband 
med undersökningen nämnas. I början användes datatelefonprogrammet Skype för att ringa till 
företag, för att därigenom samtidigt kunna spela in intervjuer med hjälp av ett annat 
dataprogram. Ljudkvalitén genom Skype visade sig vara låg eftersom samtliga personer som 
kontakt togs med klagade över eko, att de inte hörde etcetera. Intervjuerna blev därmed svåra 
att genomföra, varför kontakt togs med Karlstads universitet för att låna en telefon med 
högtalarfunktion. Detta visade sig bli väldigt omständligt och i princip omöjligt. Valet gjordes 
därför att köpa in en egen högtalartelefon, något som visade sig vara fördelaktigt i form av att 
de tidigare nämnda problemen eliminerades. Andra svårigheter som upplevdes var att få tag 
på personer inom diverse företag. Vid ett flertal tillfällen fick mer 10 samtal ringas till en och 
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samma person eftersom dessa var otillgängliga. Oftast gavs dessutom vidare hänvisningar 
vilket resulterade i väldigt mycket ringande fram och tillbaka till växeln samt diverse personer 
inom företaget. Dessutom bad kontaktpersonerna i två av fallen att få en beskrivning av 
problemet genom e-mail. Trots en väntetid på cirka en vecka besvarades ingen av mailen, 
varför kontakt togs med dessa personer åter igen, dock utan framgång. Totalt spenderades tre 
veckor på att försöka få kontakt med potentiella lead users och samla in empiri. Svårigheterna 
till trots, resulterade den praktiska delen av undersökningen i 10 intervjuer som nu var redo att 
analyseras.  
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras relevanta delar ur empirin, vilka analyseras mot bakgrund 
av teori, för att i förlängningen kunna besvara de frågeställningar som ställdes upp i 
inledningskapitlet. Empirin i sin helhet återfinns som bilaga 2. Vidare delas detta 
kapitel upp i tre avsnitt utifrån de tre frågeställningarna, kring vilka diskussion förs.  

 
Existerar trenden och behov som syftar till att kontinuerligt mäta byggnaders tillstånd? 

Avsikten med steg 2 i LU-metoden var att identifiera trender och behov i det valda 
undersökningsområdet; byggbranschen. Att göra detta antas vara av väsentlig betydelse för att 
i det nästkommande steget kunna identifiera lead users inom denna trend, vars åsikter antas 
vara mer relevanta än hos andra användare för att utveckla nya idékoncept (Herstatt & Lüthje 
2004; Lettl et al. 2003; von Hippel & Urban 1988).  
 
En trend definierades i teoriavsnittet som ”en stabil, långsiktig förändring…” (http2) En trend 
tolkas då vara en förändring som håller i sig under en obestämd tidsperiod. Konkret för denna 
uppsats antas en trend innebära ett nyuppstått behov av att ha kontinuerlig kontrollmätning, 
ett behov som håller i sig under en obestämd tidsperiod. För den nästkommande diskussionen 
är det viktigt att beakta att en byggnads livstid delats upp i två faser; under respektive efter 
byggnationen.  
 
Analys av den empiri som har tagits fram genom samtal med personer som antas vara experter 
inom byggbranschen visar på att det förekommer kontrollmätningar under byggnationen och i 
vissa fall under garantiperioden, dock görs dessa inte kontinuerligt. De mätningar som görs är 
individuellt anpassade efter det objekt som byggs. När byggnaden sedan överlämnats från 
byggföretaget till fastighetsägaren, är det upp till ägaren om han eller hon vill införa några 
kontroller. Stöd för detta kan återfinnas i respondenternas uttalande. 
 

Nej, inte under byggnationen…(svar på frågan om det förekommer fortlöpande kontrollmätningar 
under byggnationen) Men sen, när köpet är klart och garantitiden gått ut, är det upp till 
fastighetsförvaltarna (respondent 10).  
 
Under själva byggnationen har vi en viss kontrollplan som tittar på vad som ska kollas upp. Vi går 
igenom varje objekt, hur den nu ser ut, och ser vilka kontrollpunkter som är relevanta. Men efter 
själva byggnationen finns inget sånt. (respondent 6).  

 
Enligt respondenternas uttalanden förekommer det inte längre några kontroller efter 
byggnationen och i vissa fall efter garantiperioden från byggföretagens sida. Analys av 
uttalanden tyder på att orsaken till detta är eftersom byggföretagen anser sig ha uppfyllt de 
krav som ställts på dem. När äganderätten till byggnaden väl överlämnas till fastighetsägaren, 
så går ansvaret över likaså, och därmed anser sig byggföretaget inte längre ha något med 
fastigheten att göra.  
 
När en byggnad nu, efter överlämnandet, går in i den andra fasen; efter byggnationen, uppstår 
frågan om fastighetsägarna känner något behov av att införa kontinuerliga kontrollmätningar. 
Samtal med ett antal respondenter gav indikationer som pekar mot att det faktiskt finns behov 
för fortlöpande kontrollmätningar som bör ske efter en byggnads färdigställande. Detta 
innefattar alltså såväl tiden under garantin som efteråt. Respondent 5, som jobbade på ett 
byggföretag, uttalade sig om möjligheten att under garantiperioden ha kontrollmätningar som 
senare skulle kunna användas under fastighetens hela livstid. Han uttalade sig på följande sätt:  
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…det är ju i så fall om man bygger in ett system som man kan använda under hela tiden som 
fastigheten används. man förhindrar ju mycket skador…kan man då se att det är någonting som 
händer och som man kan hindra innan det går för långt. Tanken är att förhindra skador som kan 
uppstå från att bli ”alldeles för omfattande och därmed kostsamma” (respondent 5).  

 
Vidare bekräftar även respondent 7 detta, som representerar en fastighetsägare, genom att 
hans organisation redan utvecklat och använder sig av fortlöpande övervakningssystem, vilket 
görs i förebyggande syfte. Om så inte skedde skulle negativa konsekvenser kunna uppstå i 
form av ekonomiska förluster, mycket arbete skulle kunna gå till spillo och i värsta fall är det 
”bra nära livsavgörande” (respondent 7). 
 

…där får ju inte ventilationen stoppas, för där är ju giftskåp, och där är dragskåp, och det kan 
spoliera forskning, och det är ju ett lagkrav att ventilationen måste gå dygnet runt… (respondent 
7). 

 
Respondent 10 uppgav även att sabotage i form av igenproppade handfatsavlopp, varpå 
vattnet slås på förekommer, med eventuella omfattande fuktskador och därmed ekonomiska 
kostnader som följd. I övrigt kan nämnas att även om ett fåtal av respondenterna inte hade 
tänkt på alternativet att ha kontrollmätningar efter överlämnandet av äganderätten, så hade 
dessa ändå en tydligt positiv inställning mot detta när förslaget väl hade förts på tal. ”Det finns 
ju alltid behov…” (respondent 4); ”kan man då se att det är någonting som händer innan det 
går för långt” (respondent 6).  
 
Utifrån samtal med personer som antas vara branschexperter, vilka enligt von Hippel (1986) 
kan identifiera de mest signifikanta trender, går det att konstatera att fortlöpande kontroller 
förekommer på marknaden idag, men inte i någon större utsträckning. Empirin tyder på att 
dessa verkar främst ligga i fastighetsägarens intresse och i viss mån även i byggföretagets, 
men då under garantiperioden. Orsaken till att användningen av kontrolltekniker främst ligger 
i fastighetsägarens intresse antas bero på en önskan om förebyggande åtgärder. Bland annat 
kan exempelvis forskning spolieras såväl under som efter garantiperioden. Vidare tyder 
analysen av den erhållna empirin på att det idag är främst större fastigheter, då med särskilda 
behov som till exempel industriella fastigheter och forskningslaboratorier som kan dra nytta 
av sådana kontrollmätningar. Detta behov uttrycktes visserligen konkret av endast en enda 
respondent (nummer 7), men det går att anta, i och med att det finns ett lagkrav, att det finns 
ett generellt behov för fortlöpande kontrollmätningar. Vidare görs antagandet att det för 
närvarande inte finns någon större efterfrågan på kontrolltekniker från vanliga småhusägare, 
men att det kan komma att bli aktuellt i framtiden. Tanken stöds av Grunert et al. (1999) som 
talar om att olika kunder kan anamma en produkt vid olika stadier i dess livscykel.  
 
Är det möjligt att särskilja lead users utifrån de karaktäristikor som tas upp i teorin? 
 
Steg 3 i Lead User-metoden går ut på att särskilja lead users i den sen tidigare identifierade 
trenden; fortlöpande kontrollmätningar. Det handlar om att en användare skall äga vissa 
karaktäristikor för att denne skall kunna betecknas som en lead user. Denne ska dels uppleva 
ett starkt behov av att kontinuerligt kunna övervaka en fastighet eller se brister med befintliga 
kontrollmetoder innan marknaden som helhet och dels förväntas ett nytt sätt att mäta medföra 
en stor nytta för dem, varför de är mer benägna till att vara innovativa; att skapa en ny lösning 
(Franke et al. 2006; http 1 – video 1; von Hippel 1986). Som redan beskrivits har intervjuer 
genomförts i sökandet efter lead users. Detta sökande resulterade i 10 stycken respondenter 
som samtliga hade ett visst behov inom den nämnda trenden; därmed inte sagt att någon av 
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dem behöver vara en lead user. Jämförelsen mellan respondenterna visade på att graden av 
styrkan i behoven och motivationen för att ta fram lösningar och slutligen kunskapen kring 
möjliga lösningar varierade mellan respondenterna. Skillnaderna i graden av styrkan när det 
gäller behov och således motivationen påvisas genom de resultat som återfinns i empirin. 
Respondenterna 4, 6 och 9 talar exempelvis om den mänskliga faktorn som en brist vid 
kontrollmätningar.  
 

Den stora bristen är givetvis människan, så att säga, vi är alla olika (respondent 4). Det är alltså 

mer den mänskliga faktorn som är en brist? (intervjuaren) Ja, precis (respondent 6).  
 
Dessa individer uttrycker en brist med befintliga lösningar, och enligt Herstatt och Lüthje 
(2004) således behov. Av dessa respondenter var det endast nummer 9 som hade förslag på en 
lösning för hur företaget skulle kunna gå tillväga för att minska denna.  
 

Ett sätt att försöka minska variationen som uppstår på grund av människa vore ju att försöka ta 
fram ett mer konsekvent sätt att göra kontrollerna på (respondent 9). Företaget har ständig översyn 
av systemens lämplighet, vilket innebär att de ständigt söker förbättra kontrollmetoderna. 

 
Det ovanstående tyder på att styrkan i behovet och därmed motivationen till att hitta en 
lösning varierar. Som synes hade respondent 9 ett förslag på en lösning som de jobbar med, 
vilket tyder på att dennes behov var starkare än hos de andra (Herstatt & Lüthje 2004; von 
Hippel et al. 2002). Det som ytterligare talar för att styrkan varierar mellan respondenterna är 
de uttryckta behoven hos uttalanden från respondent 7 respektive 8. Styrkan i deras behov 
skiljer sig från resterande respondenter i och med att de eller deras organisation faktiskt har 
utvecklat ett system som genomför fortlöpande kontroller. Detta kan tänkas bero på att deras 
förväntade nytta var starkare i och med att de faktiskt utvecklat kontrolltekniker, samt att 
kunskapen och erfarenheten hos respondent 8, respektive kunskapen och erfarenheten inom 
organisationen (respondent 7) var större, vilket enligt Herstatt och Lüthje (2004) samt 
Oberhauser et al. (2006) leder till lägre innovationskostnader.  
 

Jag utvecklar ju sensorlösningar…, Min, min kompetens annars är inom framförallt inom 
magnetiska sensorer… (respondent 8). …det här har vi väl utformat genom att vi är en så stor 
organisation, så har vi ju den här kompetensen…vi har ju ganska hög kompetens själva 
(respondent 7).  

 
Således kan konstateras att respondent 7 respektive 8 upplever högre nytta samt lägre 
innovationskostnader, vilket i sin tur leder till högre innovationsbenägenhet. Mot bakgrund av 
detta antas respondent 7 respektive 8 vara lead users (Herstatt & Lüthje 2004; Oberhauser et 
al. 2006). 
 
Arbetet med att urskilja lead users utifrån respondenterna visade på att de karaktäristikor som 
tas upp i Franke et al. (2006); http 1 – video 1 samt von Hippel (1986) får anses vara en god 
vägledning för att inledningsvis kunna särskilja ut en grupp användare bland vilka det går att 
tänka sig att hitta lead users. Men däremot är det komplicerat att, ur denna grupp, urskilja 
användare(n) som faktiskt är lead user(s). När diskussion fördes kring i vilken 
användarkategori respondent 7 respektive 8 hör hemma, så framkom det att även om dessa 
antas vara hemmahörande i lead user-kategorin, så har de vissa drag som återspeglas även hos 
användarkategorierna innovatörer respektive tidiga användare, vilka tas upp i det 
nästkommande stycket. Då uppkom frågan om de karaktäristikor i teorin som är särskiljande 
för lead users, innovatörer samt tidiga användare egentligen också är det i praktiken. Är det 
egentligen möjligt att vara helt säker på vilken kategori en viss användare hör till utifrån 
teorin?  
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Enligt teorin om innovatörer är dessa intresserade av ny teknologi (Moore 1999) samtidigt 
som de önskar upptäcka den (Håman & Johanesson 2001). Lead users däremot har vissa 
behov och därmed också en önskan om att lösa dessa, varför de är benägna till att vara 
innovativa (Herstatt & Lüthje 2004; von Hippel 1986). Det är viss skillnad i varför de tar fram 
ny teknologi; lead users gör det på grund av sina behov och innovatörer gör det på grund av 
sitt starka intresse. Likheten är att båda faktiskt tar fram nya idéer till marknaden.  I praktiken 
visar den empiri som samlats in på att respondent 8 skulle kunna vara såväl en lead user som 
en innovatör. Vid förfrågan framgick det att han såväl var intresserad av ny teknik för att mäta 
byggnaders tillstånd samtidigt som han även såg ett behov av det. Således fanns det två 
anledningar till att han faktiskt utvecklade denna nya teknik. Liknande fenomen går att 
observera när respondent 7 jämförs mellan kategorierna lead users och tidiga användare. 
Enligt teorin om tidiga användare har dessa lätt för att uppskatta ny teknologi i förhållande till 
andra användartyper samt lätt för att inse hur de kan dra nytta av denna (Moore 1999). Den 
organisation som respondenten hör till är intresserade av att kunna dra nytta av ny teknologi, 
samtidigt som de utvecklat den själva. Då denna organisation hyr ut lokaler till andra 
organisationer är av betydelse att ha ständig övervakning att allt fungerar som det ska. Mot 
detta som bakgrund antas de vara intresserade av att kunna dra nytta av potentiella 
möjligheter som utvecklingen inom teknologin erbjuder. Respondent 7 har därmed vissa 
egenskaper som är särskiljande för tidiga användare och, som tidigare nämnts, även med lead 
users. Mot bakgrund av diskussionen ovan bör det framhållas att den erhållna empirin har 
tolkats med försiktighet. Med andra ord är det även av betydelse att iaktta försiktighet när 
slutsatser senare skall dras. Sammanfattningsvis har det visat sig att det är relativt enkelt, i 
teorin, att kategorisera, det vill säga sätta in en individ i en viss användarkategori. Däremot 
har detta visat sig inte vara lika lätt i praktiken. Detta beror, som diskuterats ovan, på att en 
användare kan ha ett antal karaktäristikor som kan härledas till ett flertal användarkategorier. 
Sammanfattningsvis är det inte självklart att en användare i praktiken hör uteslutande till en 
grupp, varför denna kategorisering inte är en dikotomi.  
 
Avslutningsvis är det även av betydelse att rikta viss kritik mot von Hippels (1986) teori om 
att lead users och deras behov samt lösningar kommer att bli de generella på marknaden i 
framtiden. Enligt Moore (1999) är det inte alls säkert att det koncept som tillfredsställer ett 
visst behov för tidiga användare är det som kommer att efterfrågas av majoriteten. Med andra 
ord kan det vara som så att en produkt som tillfredsställer en viss användarkategori vid en 
tidpunkt inte kommer att göra detta för en annan användarkategori i framtiden. Således är det 
inte säkert att det behov respektive lösningar som lead users upplever också kommer att 
upplevas av de senare användarna, då behovet kan ha ändrats med tiden. Därmed behöver 
produkten inte nå ända fram till majoriteten i adoptionskurvan. Om nu ett visst idékoncept 
utvecklats av en påstådd lead user och idékonceptet misslyckas med att nå majoriteten skapar 
detta frågetecken kring om denna användare fortfarande kan kallas för en lead user.  
 
Under förutsättningen av identifierad trend respektive lead users; vilka behov 
respektive lösningar är då framträdande? 

 
Det fjärde och sista steget i LU-metoden handlar om att involvera lead users i 
produktframtagningsprocessen. Detta steg går ut på att sätta ihop en workshop (Herstatt och 
Lüthje 2004), men på grund av att det inte anses finnas praktisk möjlighet i egenskap av två 
studenter att göra detta, görs valet att endast presentera resultatet från lead users. Då vissa 
framträdande behov från andra användare än endast lead users också anses utgöra ett bidrag 
till undersökningen, görs valet att även inkludera dessa i empirin respektive analysen. 
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Orsaken är att det de säger mestadels går i linje med, och därmed bekräftas, av lead users 
uttalanden. Viktigt att poängtera är dock skillnaden mellan lead users och de andra 
användarna. Skillnaden ligger i att lead users faktiskt utvecklat lösningar som då 
tillfredsställer vissa behov och ger därmed upphov till nytta, något de andra inte gjort (Franke 
et al. 2003). Nedan görs valet att först presentera de framträdande behov som upplevts av 
respondenterna och därefter lösningar som utvecklats av lead users.    
 
Det mest framträdande behovet visade sig enligt respondenterna 4, 6 och 9 vara efterfrågan på 
jämn kvalité i utförandet av kontrollmätningarna. Orsaken är enligt respondenterna att 
utförandet av mätningarna görs manuellt och därmed blir kvalitén varierande. ”Den stora 
bristen är givetvis människan” (respondent 4). Efter att respondent 6 talat en längre stund om 
människor i samband med kvalitetsbrister vid mätningar, ställdes en förtydligande fråga: ”Är 
det alltså den mänskliga faktorn som brister?” (intervjuaren) ”Ja, precis, det är det ja.” 
(respondent 6). Ett annat behov uppges av respondent nummer 1, som arbetar inom 
båtmotorbranschen. Företaget har en checklista där varje deltagare som är aktiv i 
produktutvecklingsprocessen skall registrera hur långt denne kommit i sin checkpunkt. 
Problemet är att registreringar för närvarande görs i många olika system, vilket gör att 
sökandet efter information också måste göras i flera system. Detta innebär enligt respondenten 
att sökandet i sig är tidskrävande då systemen inte samverkar. Vidare behov tas upp av 
respondent 7 som arbetar som förvaltare vid ett av universiteten i Sverige. Vid detta 
universitet genomförs redan kontinuerliga kontrollmätningar genom sensorer. Bristen som 
dock föreligger, och som då skapar ett behov, är att respondenten eller någon av hans 
assistenter är tvungna att gå till en maskin inne i byggnaden för att kunna läsa av de uppmätta 
värden; detta kan för närvarande inte göras från var som helst eller när som helst. Det fjärde 
och sista behovet, när det kommer till kontrollmätningar, anges av respondent nummer 8 som 
redan utvecklat ett trådlöst sensorsystem för att kontinuerligt mäta av fukt i betongväggar. 
Hur ofta mätningar görs är en avvägningsfråga beroende på hur batteritiden ser ut, varför 
behovet ligger i att ha lång batteritid samt att varje sensor skall vara billig att ta fram.  
 
Som nämndes ovan påpekade respondenterna ett antal lösningar, vilka kan appliceras på de 
nyss beskrivna behoven. Lösningen för att kontinuerligt genomföra kontrollmätningar, som är 
möjlig att applicera på byggbranschen, och som anges av respondent 2 som arbetar inom 
båtmotorbranschen, är att använda sig av sensorer. Idén stöds av respondent 3, som arbetar 
inom byggbranschen. Enligt denne föreligger möjligheten att installera sensorer på lämpliga 
ställen i en byggnad, så att dessa ständigt kan avläsa de värden som är av intresse.  
 

Finns det möjligheter till att integrera system som fortlöpande mäter tillståndet? (intervjuaren) Ja, 
det är klart att det gör ju det i takt med att datorer växer fram. Såklart att det finns mer och mer 
möjligheter. Och vi jobbar ju ihop med XXX nu, och det är ju elektronisk mätning som då skickas 
från arbetsplatser av olika ställen, där mätarna sitter inbyggda väggarna i betongen och skickas 
då till en dator på kontoret och kan där läsas av. Det är en provverksamhet (respondent 3). 

 
Vidare ger respondenterna 7 och 10 exempel på värden som kan mätas. Dessa är fukt, 
luftfuktighet, temperatur, att ventilationen fungerar som den ska, mängden av olika ämnen i 
luften såsom och koldioxid.  
 
En analys av detta visar på att möjligheten till att motverka en del av de ovanstående bristerna 
öppnas upp. Idékonceptet sensorer bekräftas även av de två respondenter vilka sedan tidigare 
klassificerats som lead users; respondet 7 respektive 8; användare som faktiskt har utvecklat 
sätt att utföra kontrollmätningar. Båda två använder för närvarande sensorer för att utföra 
kontinuerliga kontrollmätningar. Dock har respondent 8 utvecklat denna teknik ett steg längre 
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genom att information från sensorer överförs trådlöst till en datorenhet, varpå den skickas 
vidare via Internet till en server. Detta möjliggör uppkoppling till servern från var som helst i 
världen och när som helst, för att då kunna avläsa de uppmätta värdena. Möjligheten skapas 
härigenom att den person som ska läsa av värdena kan göra det mycket snabbare, samtidigt 
som denne då slipper åka ut och göra det vid en stationär maskin. Dessutom är det även 
möjligt att förbigå variation som den mänskliga faktorn ger upphov till. Det är även intressant 
att påtala att respondent 8 använder sig av en ny radiostandard för att överföra data från 
sensorer. Denna är utmärkande genom att vara strömsnål och billig, vilket förlänger 
batteritiden för en sensor och då bemöter ytterligare ett behov. Avslutningsvis bör ytterligare 
en sak tas upp. Respondent 7 påtalade att hans organisation använder sig av en teknik som gör 
att ett larm skickas ut via en minicall utifall att sensorerna skulle uppmäta värden som 
överstiger tillåtna gränser. Med denna teknik i bakhuvudet utläses möjligheterna till att 
förkorta reaktionstiden och därmed reducera kostnader då brister kan förhindras från att bli 
problem. 
 
Diskussionen ovan visar på att användare faktiskt kan komma på nya lösningar som för 
närvarande inte är generella på marknaden. Dessa lead users har således lyckats med att 
tillfredsställa sina behov och uppnå nytta genom att utveckla nya idékoncept för att eliminera 
vissa brister i sin verksamhet (Lettl et al. 2003). 
 
Vidare kan paralleller dras mellan de respondenter som ingår i undersökningen och den teori 
som tas upp av Rogers (1995). Det har visat sig att kunskapen om möjligheter till kontinuerlig 
kontrollmätning mellan respondenterna varierar från det att vissa inte har någon som helst 
kännedom om några tekniker till de som faktiskt har utvecklat dem. Detta visar på att olika 
användare anammar tekniska produkter olika snabbt (Rogers 1995), vilket tyder på att 
adoptionskurvan stämmer. Analysen som kan göras utifrån detta är att det kommer att ta 
ytterligare tid innan kunskapen om de befintliga teknologiska innovationerna, vilka beskrivits 
ovan, sprids mellan olika användartyper. Vid eventuella försök till implementering av denna 
teknik på marknaden gäller det att ta upp ett flertal faktorer i beaktande. Enligt Christensen 
(1997) satsar växande företag ofta på större marknader i sina önskningar om att nå ytterligare 
tillväxt, varför de ofta försummar de mindre. En annan svårighet är att innovationer ofta riktar 
sig mot marknader om vilka ett företags kunskap är låg. TeliaSonera kan undvika detta genom 
att placera innovationer i en mindre organisation vilken antar rätt inställning. Med detta 
menas, som nämnts i teoriavsnittet, att organisationen antar att projektet kommer att ta tid och 
att innovationen kanske inte lyckas implementeras på en gång, utan att organisationen 
behöver lära sig om marknaden successivt genom trial & error (Christensen 1997).  
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5. Slutsats 
I slutsatsen är avsikten att belysa centrala delar i analysen, för att därigenom uppfylla 
syftet med denna undersökning. Kapitlet avslutas med att förslag på framtida 
uppsatsämnen ges. 

 
Syftet med denna uppsats har varit att verifiera om trenden kontinuerlig kontrollmätning 
efterfrågas på marknaden. Under förutsättningen att trenden existerade var intentionen vidare 
att försöka urskilja de så kallade lead users och testa om de var möjliga att identifiera utifrån 
de karaktäristikor som tas upp i teorin. Slutligen var avsikten att ta reda på vilka behov 
respektive lösningar som lead users upplevde i samband med denna trend.  
 
Det kan konstateras, av den tidigare förda diskussionen, att det föreligger ett behov av att 
kontinuerligt mäta byggnaders tillstånd under deras livstid; trenden är således verifierad. 
Detta kan intygas utifrån samtal med branschexperter, vilka enligt von Hippel (1986) har 
förmåga att identifiera de mest signifikanta trender. Behovet av kontinuerliga 
kontrollmätningar föreligger dock efter en byggnads färdigställande och det är främst 
byggnader med särskilda behov såsom forskningslaboratorier och industriella fastigheter som 
efterfrågar dessa. Även om det kan kännas riskabelt att grunda identifieringen av trenden till 
en mindre mängd byggbranschexperter, så bör deras uppfattningar om trendens existens ändå 
vara tillförlitlig i och med deras kunskap kring undersökningsområdet (Herstatt & Lüthje 
2004). Vidare går det även att göra ett antagande om att småhusägare i framtiden kommer 
också att efterfråga denna teknik, då olika användartyper efterfrågar en produkt vid olika 
stadier i dess livscykel (Grunert et al. 1999). 
 
Utifrån analysen gick det vidare att konstatera att lead users antas existera inom den 
identifierade trenden. Det visade sig att styrkan i deras behov av att ha kontinuerliga 
kontrollmätningar skiljde sig från andra användare genom att vara starkare på det viset att de 
förväntade sig erhålla stor nytta av en lösning. Styrkan i deras behov i kombination med deras 
kunskap och erfarenheter ledde till att de utvecklade kontrollmätningstekniker som för 
närvarande inte finns på marknaden i någon större utsträckning (Franke et al. 2003; Herstatt & 
Lüthje 2004; Oberhauser et al. 2006). Samtidigt bör påpekas att sökandet efter lead users gav 
upphov till förvirring och därmed viss kritik mot teorin. Det har visat sig vara relativt 
komplicerat att identifiera lead users i praktiken, till skillnad från i teorin. Orsaken är att de 
användare som antas vara lead users även har vissa drag som återspeglar användarkategorier 
innovatörer respektive tidiga användare. Därmed uppstår frågetecken kring om en användare 
kan höra uteslutande till en enda användarkategori. Kriterierna för särskiljning skulle således 
kunna vara tydligare och flera. Om detta är typiskt för byggbranschen eller i allmänhet går 
dessvärre inte att besvara eftersom empiri för detta saknas.  
 
Lead users och andra branschexperter, med vilka samtal fördes, talade om en teknik som kan 
användas för kontinuerliga kontrollmätningar av byggnader; mätsensorer. Dessa kan användas 
för att kontinuerligt avläsa diverse egenskaper i en byggnad, som till exempel luftfuktighet, 
fuktighet i väggarna och ämnen i luften. Sensorerna kan överföra de uppmätta värdena till en 
dator i närheten, vilken i sin tur överför denna information via Internet till en server. 
Möjligheten erhålls då att koppla upp sig mot denna server från när som helst och var som 
helst. Metoden ansågs, av den respondent som tog upp denna, vara tids- och resursbesparande 
samtidigt som varierande kvalitén i mätningarna undviks, vilken annars uppstår när 
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mätningarna genomförs manuellt. Således visar denna undersökning på att det förekommer 
lead users inom trenden kontinuerliga kontrollmätningar samt att dessa faktiskt har såväl 
förslag som lösningar på hur detta skulle kunna gå till.  

5.1 Förslag till framtida uppsatsämnen 

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet av att kontinuerligt genomföra mätningar av en 
byggnads tillstånd har verifierats samt att rådet är att använda sig av sensorlösningar. Nästa 
steg torde rimligen vara att mer djupgående avgöra vilka egenskaper i en byggnad som är 
intressanta att mäta. Förslag som redan tagits upp är bland annat fukt, ventilation, 
elinstallationer, saker som utsätts för extrema temperaturer, egentligen allting som har någon 
form utav teknikvärde. Således är förslag till framtida forskning att ta reda på, i samråd med 
byggbranschen, exakt vilka egenskaper på en byggnad som är av intresse att mäta och vilka 
faktorer som då behöver tas i beaktande. 
 
Avslutningsvis bör det framhållas som redan framgått att denna nya mätteknik, mätsensorer, 
antas i första hand vara intressant för byggnader med särskilda behov. Men i takt med att 
behoven sprids antas dessa så småningom bli intressanta för vanliga småhusägare. Därmed 
kan det vara av intresse att såväl idag som i framtiden genomföra en attitydmätning för att ta 
reda på vad vanliga husägare känner inför denna nya teknik. Detta torde kunna ge en 
hänvisning om och eventuellt när det kan vara lämpligt att introducera denna teknik för 
vanliga husägare.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta lite kort om vad du gör på ditt jobb? 

Rikta in samtalet mot kontroller av XXX. Kanske: Jag skulle vilja få reda på lite mer 

kring översyn av XXX 

2. Har ni någon form av fortlöpande översyn om tillståndet på XXX och hur ser 

denna/dessa då ut? 

3. För genomförande av denna översyn, vilka metoder använder ni för närvarande – vad 

gör ni rent konkret? 

4. Varför genomför ni denna översyn och hur viktig är denna? 

5. Metoder för denna översyn/kontroller att allt fungerar som det ska, har ni eller 

branschens utformat dem? 

6. Vid genomförandet, använder ni er av någon form av telekomteknik? 

7. Ser du några brister med befintliga kontrollmetoder; känner Du något behov av att 

dessa behöver utvecklas/förbättras? 

8. Är någon av bristerna mer framträdande än andra som du skulle vilja berätta lite mer 

ingående kring? 

9. Kan du tänka dig någon annan bransch som kan tänkas ha samma problem? 

10. Har ni gjort eller har planer på några förbättringar på dessa metoder, kan du beskriva 

dessa? Gör ni fortlöpande förbättringar av metoderna? Ni kanske har utvecklat helt 

nya lösningar? 

11. Vem utformar dessa? Någon som är anställd på företaget (kanske egen 

utvecklingsavdelning) eller en extern leverantör? 

12. Ser du några möjligheter till integrera telekomtjänster i dessa? 

13. Hur tror du att kontrollmetoderna kommer att utvecklas inom en period av 5-10 år? 

14. Skulle vi eventuellt kunna få återkomma till dig och ställa några frågor till? 

 



 - 31 -

 

Bilaga 2 
 
Respondent 1  
 
Respondent 1 arbetar med produktutvecklingsprocesser inom båtmotorbranschen. Han talade 
om att företaget använder sig av fortlöpande översyn under produktutvecklingen där 
produkterna kontrolleras i olika utvecklingsstadier. ”Vi har olika kontroller i olika 
utvecklingsstadier plus då en produktutvecklingsprocess som också är uppdelad i olika 
stadier med kontrollpunkter, så kallade gater.” Samtidigt kontrolleras även 
produktutvecklingsprocessen, som också är uppdelad i olika stadier. Det som kontrolleras är 
olika egenskaper hos produkter som då måste hålla en viss kvalitetsnivå; dessa kriterier har 
satts av företaget. ”Det vi kontrollerar är egenskaper hos produkten, naturligtvis, som ska 
vara uppnådda till en viss mognadsgrad”. Telekomtekniken används på det viset att det finns 
en checklista där varje aktiv deltagare som är engagerad i produktutvecklingsprocessen skall 
markera hur långt denne kommit i sin checkpunkt. ”vi har ett program…det är egentligen en 
stor jäkla checklista…där varje aktiv deltagare i projektet, det vill säga alltså som är 
engagerad med produktutveckling, skall markera i systemet vad man gjort, om man är färdig 
eller håller på och så vidare.” Just när det gäller telekomtekniken, gav respondenten förslag 
på hur denna skulle kunna användas än mer. För närvarande registreras ändringar i 
produktritningar i ”många” olika system, vilket då medför att sökandet efter ändringarna är 
tidskrävande. Ett sätt att förbigå detta är att få systemen att samverka, det vill säga att samla 
ihop informationen. Vidare sker ständiga förbättringar av exempelvis checklistan genom att 
lägga till och ändra kontrollfrågorna med syftet att öka tillförlitligheten. Avslutningsvis trodde 
respondenten att kontrollmetoderna i framtiden skulle öka, bli mer precisa samt att vissa 
områden skulle komma att kontrolleras mer i detalj.   
 
Respondent 2  
 
Respondent nummer 2 arbetar på ett större båtmotorföretag inom after sales-avdelningen. Han 
har bland annat hand om reparationer, diagnostikmetoder och verktyg för felsökning. 
Företaget använder sig av en fortlöpande översyn, dock anser han att denna skulle kunna 
utvecklas ytterligare. För närvarande är de främst reaktiva genom att de diagnosticerar motorn 
först när ett fel har uppstått, dock önskar de istället övergå till mer förebyggande åtgärder. 
Diagnosticeringen görs alltså först när kunden önskar och sker på det viset att det finns ett 
antal sensorer i motorn som skickar information till en styrenhet, som även denna befinner sig 
i motorn. Informationen, som förövrigt av respondenten benämns för ”footprint” kan avse 
antalet timmar en motor har varit igång, hur belastningen har sett ut under en tid, vilka 
felkoder som har uppstått etcetera. Till denna styrenhet kopplar företaget sedan in en PDA 
(Personal Digital Assistant), varpå informationen tankas över. Till de förebyggande 
åtgärderna räknas underhållsschema som talar om när en kund bör lämna in motorn för att se 
vilken kondition den befinner sig i samt förövrigt underhåll, för att denna då skall kunna 
fungera optimalt. Schemat baseras sig på ett antal tester som företaget genomfört där de kört 
motorn under olika förhållanden och sett ungefär när en komponent blir försliten. En annan 
tanke är att hoppa över fasta serviceintervaller och istället ha ett system som talar om när 
diverse förslitningskomponenter är i behov av att bytas; när motorn är i behov av underhåll. 
Innebörden är alltså att genomföra ett underhåll när behovet verkligen finns, och inte 
dessförinnan. Vidare kan nämnas att företaget självt utvecklat diagnosverktygen och 
diagnosmetoderna, dock ställs även krav på leverantörerna vilkas komponenter de använder 
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sig av. Exempelvis förutsätts att styrenheten skall ha en viss funktionalitet och en standard 
som sedan anpassas till den specifika tillämpningen.   
 
Respondent 3  
 
Respondent nummer tre arbetar som kvalitetssamordnare vid ett större byggföretag. Enligt 
honom förekommer kontroller, men dessa görs visuellt och genom provtagningar. Dock har 
de upptäckt möjligheten till vidareutveckling av kontrollmätningar till att vara elektroniska 
med sensorer istället för att göra dem som idag, det vill säga manuellt. Det är ett annat företag 
som utvecklat denna teknik, men respondentens företag har varit med om ett projekt som 
innefattar denna. Tekniken möjliggör att skicka informationen trådlöst från sensorerna på 
byggarbetsplatsen till en dator på kontoret. ”Finns det möjligheter till att integrera system 
som fortlöpande mäter tillståndet?” (intervjuaren) ”Ja, det är klart att det gör ju det i takt med 
att datorer växer fram. Såklart att det finns mer och mer möjligheter. Och vi jobbar ju ihop 
med XXX nu, och det är ju elektronisk mätning som då skickas från arbetsplatser av olika 
ställen, där mätarna sitter inbyggda väggarna i betongen och skickas då till en dator på 
kontoret och kan där läsas av.” ”Det är en provverksamhet.” Potentialen med detta är att när 
sensorer väl har installerats i exempelvis väggar, så sköter det sig självt; informationen 
skickas fortlöpande och det är ingen som behöver gå till själva byggnaden för att genomföra 
en kontrollmätning. ”När det väl ger sina signaler, så får du ju bra värden.” På detta viset blir 
det alltså lättare och mindre tidskrävande att följa upp tillståndet i en byggnad. ”Det är 
praktiskt att ha en direkt mätning utan att ha folk som går runt och borrar ner i betong…” 
Mätningar på det här sättet är vad respondenten trodde skulle bli standard i framtiden. Han 
trodde att kontrollmetoderna skulle komma att digitaliseras på det viset att det kommer att 
finnas sensorer i hus som då skickar signaler till någon slags central inne i huset. Dessa kan då 
användas för att mäta fukt, värme, ventilation, belastningen på känsliga punkter i ett hus 
etcetera. Respondenten såg vidare den mänskliga faktorn som en påverkande del när det 
kommer till manuella mätningar. Olika personer utför mätningar på olika sätt, vilket i sin tur 
leder till varierande kvalitet. Avslutningsvis kan nämnas att företaget ifråga använder sig av 
såväl egenutvecklade kontrollmetoder som av andra företag utvecklade. Exempelvis, när det 
kommer till mätning av fukt, anlitas certifierad personal, medan de själva mäter andra 
egenskaper, för vilka de utvecklat kontrollmetoderna själva. 
 
Respondent 4  
 
Denna respondent arbetar vid ett stort byggföretag som produktionscoach; han fungerar som 
stöd och hjälp till arbetsplatser när det gäller arbetsmiljö, utbildning etcetera. Enligt honom 
använder sig företaget av ett antal egenutformade kontroller som ska se till att de uppnår de 
krav som ställs på dem. Vilka kontroller som användas varierar mellan byggarbetsplatser 
beroende på vad för något som byggs. Det är platschefen på byggarbetsplatsen som avgör 
vilka punkter som är relevanta och som då bör kontrolleras. Den största bristen vid 
genomförandet av dessa är den så kallade mänskliga faktorn; kvalitén på kontrollerna varierar 
beroende på vem som utför dem. Idag är det svårt att ha en generell mall att utgå från vid 
utformandet av kontroller. Dock trodde respondenten att det i framtiden skulle finnas en 
databas i vilken det är möjligt att hitta och hämta aktiviteter och metoder i sina grundkoncept; 
krav från myndigheter, kunder, miljömässiga krav etcetera. Förövrigt ansåg respondenten att 
det fanns behov av att ha kontroller på en byggnad efter det att den färdigställts. Detta är 
särskilt viktigt på byggnader som är installationstäta, det vill säga har mycket elledningar, 
ventilationssystem etcetera. Avslutningsvis bör nämnas att respondenten inte visste om det 
fanns metoder för att göra fortlöpande fuktmätningar.  



 - 33 -

 
Respondent 5  
 
Respondent nummer 5 arbetar som platschef vid ett större byggföretag. Han uppgav att det 
inte förekommer någon fortlöpande översyn under själva byggnationerna, dock lämnas fem 
års garantitid, varför kontroller genomförs under byggnationen samtidigt som en besiktning 
genomförs vid byggets färdigställande. ”Vi sätter ju upp garantitider.  Det går ju mer och mer 
mot att vi ska lämna fem års garantitid på allt vi gör.” Eventuellt förekommer det även en 
besiktning under garantitiden. ”Och när ett bygge är färdigt så görs det ju en besiktning, och 
ibland så görs det ju en fortlöpande besiktning också.” Vissa kontrollmetoder som genomförs 
är utformade i samråd mellan företaget och andra organisationer, medan vissa endast är 
egenutformade. För närvarande brukas inte någon telekomteknik. Dock ser respondenten 
vikten av att använda sig av denna under garantitiden och senare även under fastighetens hela 
livstid. Detta kan då innebära att bygga in ett system som skulle kunna skicka information 
genom sensorer om exempelvis fuktpåverkan, hur ventilationen fungerar, ångtryck etcetera. 
”Det är ju i så fall under den här garantitiden som vi kan implementera (telekomtekniken) och 
sen är det ju egentligen den som äger fastigheten, som skulle vara intresserad av…det är ju i 
så fall om man bygger in ett system som man kan använda under hela tiden som fastigheten 
används.” ”man förhindrar ju mycket skador…kan man då se att det är någonting som 
händer och som man kan hindra innan det går för långt.” Tanken är att förhindra skador som 
kan uppstå från att bli ”alldeles för omfattande och därmed kostsamma”. Respondenten 
ifråga kände inte till om det finns någon sådan teknik idag, dock visste han om att det finns 
övervakningssystem för ventilation och värmeförbrukning där det är möjligt att koppla upp 
sig, sitta vid en datorskärm och övervaka denna. Avslutningsvis såg han tydliga behov för 
detta eftersom byggnationen i sig tar mycket tid i anspråk, vilket gör att ett 
övervakningssystem skulle fungera som tidsbesparande.  
 
Respondent 6  
 
Denna respondent arbetar som platschef vid ett större byggföretag. Enligt honom förekommer 
det inte någon översyn av byggnaderna efter det att de färdigställts. Dock finns det 
kontrollplaner under byggnationerna som tar upp vad som är av betydelse att mäta. ”Under 
själva byggnationen har vi en viss kontrollplan som tittar på vad som ska kollas upp. Vi går 
igenom varje objekt, hur den nu ser ut, och ser vilka kontrollpunkter som är relevanta. Men 
efter själva byggnationen finns inget sånt.” Kontrollerna, vilka utformats av såväl företaget 
självt som i samråd med andra organisationer, genomförs okulärt och med apparater. Vad som 
kontrolleras och kvalitén på dessa mätningar varierar beroende på objektet ifråga och vem 
som utför mätningarna. Således är den mänskliga faktorn en brist. ”Det är alltså mer den 
mänskliga faktorn som är en brist?” (intervjuaren) ”Ja, precis”. Telekomtekniken används för 
att följa upp de saker som företaget gör. Nya, unika ”grejer” som någon kommer på, på olika 
projekt på olika platser förs in i en databas, ett så kallat plank, så att alla inom företaget får 
tillgång till denna information. Bristen med detta är åter igen den mänskliga faktorn där 
personalen inte använder denna teknik i så hög utsträckning som önskas. Vidare såg 
respondenten behovet av att kunna följa upp olika objekt i tiden, som till exempel hur väl en 
fasad håller sig. Andra saker som kan kontrolleras är inomhusmiljön, ventilation, fukt, ytskikt 
etcetera. Avslutningsvis känner respondenten till att det finns vissa mätverktyg som skulle 
kunna användas för att fortlöpande följa upp en byggnads tillstånd, dock vet han ej om dessa 
brukas på det viset.  
 
Respondent 7  
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Respondent nummer sju arbetar som förvaltare vid ett av universiteten i Sverige och har 
ansvaret för totalt 67 000 m2. Enligt dennes uppgifter så använder sig universitetet av en 
kontinuerlig databevakning av ventilation, temperatur, koldioxid, relativ luftfuktighet 
utomhus, dock ej inomhus etcetera. ”Har ni någon form av kontinuerlig mätning av tillståndet 
på byggnaden?” (intervjuaren). ”Ja, det är ju helkontinuerligt det.” Mätningar görs genom ett 
antal sensorer som finns placerade runtom i olika lokaler i universitetet men även utomhus. 
”Ja, det är ett antal givare som är placerade…” Informationen från dessa skickas vidare till 
en central enhet i byggnaden. Utifall att en av sensorerna uppmäter värden som överstiger en 
tillåten gräns så går ett larm genom en minicall ut till ansvarig person. ”Är det en sån kategori 
att det är ett viktigt larm, går det ut till en minicall.” Dessa mätningar görs i förebyggande 
syfte. Exempelvis finns giftskåp och dragskåp i en del av universitetet. Där är det avgörande 
att ventilationen är ständigt igång; skulle den stoppas kan det bli livshotande konsekvenser, 
varför övervakning av ventilationen görs dygnet runt. ”…där får ju inte ventilationen stoppas, 
för där är ju giftskåp, och där är dragskåp, och det kan spoliera forskning, och det är ju ett 
lagkrav att ventilationen måste gå dygnet runt…” Respondenten talar vidare om att han kan 
tänka sig att ha fuktmätare. Han berättade om att avloppen till handfaten vid något tillfälle 
täppts till med pappershanddukar samtidigt som vattnet slagits på och lämnats för att rinna, 
vilket lett till ”oerhörda följder”. Vidare berättar han att de kontrollmetoder som används har 
utformats inom organisationen. Telekomtekniken används för att överföra data, dock tror 
respondenten att den i framtiden kommer att användas i än högre utsträckning. För närvarande 
är en av bristerna att respondenten är bunden till de maskiner som finns i huvudbyggnaden. 
Dock trodde han att utvecklingen i framtiden skulle te sig som så att det kommer att bli 
möjligt att kan koppla upp sig från var som helst och när som helst i världen till en server på 
anläggningen och då avläsa den information som sensorerna skickar. Denna teknik finns 
enligt honom redan idag, dock har den ännu inte integrerats. Avslutningsvis trodde han att 
även mobiltelefoner skulle komma att användas i högre utsträckning; ”att du sköter väldigt 
mycket via den” (mobiltelefonen).  
 
Respondent 8  
 
Denna respondent arbetar vid ett forskningsinstitut i Sverige, där han utvecklar 
sensorlösningar. Hans kompetens är egentligen inom magnetiska sensorer, men hans intresse 
har lett in honom mot att utveckla trådlös sensornätverk. Han har utvecklat ett ”trådlöst 
sensornätverk för att mäta byggfukt kontinuerligt”. ”Jag utvecklar ju sensorlösningar…”, 
”Min, min kompetens annars är inom framförallt inom magnetiska sensorer…” Tekniken 
fungerar som så att vid exempelvis fuktmätning i betong, så borras sensorer in i själva 
betongplattan varpå de mäter fuktgraden och avger sedan data. ”Så som mätning sker idag så 
åker man ju ut och, ett par gånger, kanske en gång i veckan eller så, och mäter av 
sensorerna.” Detta forskningsinstitut har alltså istället vidareutvecklat sensorerna så att dessa 
nu kan skicka datan trådlöst, exempelvis en gång i timmen, till en dator tiotal meter bort. 
Datan skickas sedan vidare genom Internet från datorn till en server på forskningsinstitutet. 
Det är då möjligt att koppla upp sig mot denna server från varsomhelst och närsomhelst. En 
fördel med denna nya teknik är alltså att det blir billigare genom att ”man behöver inte ha nån 
som åker ut och mäter” samt att det blir möjligt att göra prognoser och trender, något som 
enligt respondenten är svårt idag; när informationen samlas in endast en gång per vecka. 
Vidare kan sägas att hur ofta sensorerna skickar datan är en avvägningsfråga med hänsyn 
tagen till batteritiden. Telekomtekniken används för att överföra data. För denna 
dataöverföring använder sig respondenten av en ”ganska” ny radiostandard framtagen för just 
sensorer; ZigBee. Det som är intressant med denna radiostandard är att fokus ligger på att den 
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ska vara strömsnål och billig, då datamängden som skickas från sensorerna är liten. 
Avslutningsvis trodde respondenten att kontrollmetoderna i framtiden skulle bli billigare samt 
att mjukvaran för dataöverföring skulle bli mer ”stabil”. 
 
Respondent 9  
 
Respondent nummer 9 arbetar inom ett välkänt byggföretag som kvalitetschef för Sverige-
regionen. Företaget använder sig av kontroller under själva byggnationen, dock ej efteråt. 
Vilka kontroller som är relevanta avgörs från fall till fall. Dock finns det vissa generella krav 
som myndigheterna ställer, som företaget måste leva upp till. En av orsakerna till att de 
använder sig av kontroller är att de önskar säkerställa god kvalité på sina produkter, för att ha 
nöjda kunder. Den mest framträdande bristen med befintliga kontroller var den så kallade 
mänskliga faktorn. ”Olika personer genomför mätningar olika, och därmed blir kvalitén 
varierande.” Ett sätt att försöka minska detta problem är att utföra dessa aktiviteter 
(kontrollmätningar) under styrda förhållanden för att därmed minska variationen. ”Ett sätt att 
försöka minska variationen som uppstår på grund av människa vore ju att försöka ta fram ett 
mer konsekvent sätt att göra kontrollerna på”. Företaget har ”ständig översyn av systemens 
lämplighet”, vilket innebär att de ständigt söker förbättra kontrollmetoderna. Avslutningsvis 
trodde respondenten att utvecklingen skulle te sig som så att högre krav skulle komma att 
ställas på leverantörer; ”se till att våra leverantörer uppnår våra krav”.  
 
Respondent 10  
 
Denna respondent arbetar vid ett större byggföretag som projektchef. Enligt henne utförs inte 
någon fortlöpande översyn under byggnationen och om det sedan kan bli tal om det efteråt är 
en fråga för fastighetsförvaltarna. ”Nej, inte under byggnationen, men vi använder oss såklart 
av kontroller från fall till fall. Men sen, när köpet är klart och garantitiden gått ut, är det upp 
till fastighetsförvaltarna” Vilka kontroller som används under byggnationen avgörs från fall 
till fall. Vidare kan kontroller användas för att mäta fukt, om ventilation fungerar som den 
ska, för allt som har någon form av teknikvärde, för temperaturkänsliga saker, elinstallationer 
etcetera. Hon trodde avslutningsvis att sensorer skulle komma att användas i högre 
utsträckning i framtiden. Hon såg även möjligheten till att skicka ut larm till en viss person 
utifall att någon kritisk händelse registreras. 
 
 


