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Abstrakt 

 
Titel: Kundens bidrag i innovationsprocessen – en studie om användande av kunder för att 
upptäcka latenta behov. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Robert Klein 
Handledare: Agneta Sundström 
Datum: 2014 06 
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för vilken kunskap kunder bidrar 
med i en innovationsprocess och att identifiera hur den kunskapen bidrar till att uppfylla 
kunders latenta behov. Forskningsområdet har tidigare beskrivit vilka resultat 
kundinvolvering i en innovationsprocess ger, men varit knapphändiga i beskrivningen av hur 
resultaten uppkommer. 
 
Metod: Utifrån en kvalitativ ansats, där en fallstudie genomförts, har observationer och 
intervjuer fångat de olika slag av kunskap som kunder bidrar med i innovationsprocessen, 
inom branschen för ortopedtekniska hjälpmedel. De data som insamlats har analyserats med 
grundad teori som utgångspunkt. Resultaten har bearbetats fram i flera steg där 
datamaterialet kategoriserats och berikats efter hand. 
 
Resultat & slutsats: Kundens kunskap kan indelas i marknadskunskap, specialistkunskap 
och vardagskunskap. Dessa kunskaper har alla betydelse för tillverkaren. Resultaten bidrar 
utöver klassificeringen av kundens kunskaper med en förklaringsmodell för hur dessa 
kunskaper används av en tillverkare för att upptäcka latenta behov.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Studien har genomförts i en bransch där kunderna kan 
förväntas ha en hög grad av specialistkunskap. Det vore därför intressant att undersöka hur 
kunder bidrar till tillverkares innovationsprocesser i en annan bransch. 
 
Uppsatsens bidrag: Kunskapen som denna studie bidrar med är användbar för den 
företagare som ämnar använda sina kunder vid utvecklandet av nya produkter och för den 
forskare som ämnar studera kundorientering och innovation. 
 
Nyckelord: Kundorientering, innovation, innovationsprocess, produktutveckling, latenta 
behov.  
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Abstract 

 
Title: The customer’s contribution to the innovation-process – a study of using customers to 
discover latent needs. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Robert Klein 
 
Supervisor: Agneta Sundström 
 
Date: 2014-06 
 
Aim: The purpose of this study is to gain enhanced understanding of what knowledge 
costumers contribute with in an innovation-process lead by a producer of goods, and how 
that knowledge is used to fulfill latent needs. The area of research has formerly described 
which results customer-involvement lead to, but have been scarce in describing how results 
are produced. 
 
Method: From a qualitative onset, a case-study collecting data through observations and 
interviews capturing customer knowledge contributions, and producer use of fetched 
knowledge has been conducted. Data has been analyzed using a grounded theory approach. 
Results have been processed in several steps in which material has been categorized and 
enriched continuously. 
 
Result & Conclusions: Customer-knowledge is broken down into market-knowledge, 
everyday-knowledge, and specialist-knowledge, which all are significant to a producer of 
goods. The results contribute with new knowledge concerning customer knowledge in an 
innovation-process, and in addition an explanatory model of how producers of goods use 
customer knowledge to discover latent needs.  

 
Suggestions for future research: The study has been conducted in an industry where 
customers can be expected to have a large degree of specialist-knowledge. Due to this 
circumstance it would be interesting to investigate how costumers contribute to the 
innovation-process in a different industry. 

 
Contribution of the thesis: The knowledge being provided in the thesis is of value to any 
producer of goods who aim to use its customers in new product development, and also to 
scholars intending to study customer-orientation and innovation.   
 
Key words: Customer-orientation, innovation, innovation-process, new product 
development, latent needs. 
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1 Inledning 
Kundorientering har enligt Salomo et al (2003) visat sig vara en avgörande faktor för att 

åstadkomma framgång vid utveckling av nya produkter (NPD). Matthing et al (2004) menar att 

användning av verbala tekniker som traditionellt föreslagits inom marknadsorienteringslitteratur 

(Kohli & Jaworski, 1990; Slater & Narver, 2000) såsom fokusgrupper och surveyundersökningar 

av kunder, ofta leder till små förbättringar istället för omvälvande innovationer. Den moderna 

kundorienterade organisationen är istället, enligt Matthing et al (2004), upptagen av att 

kontinuerligt samarbeta med och lära sig tillsammans med kunderna för att kunna tillgodose 

deras individuella dynamiska behov. Samarbete är, enligt Rocca och Snehota (2014), av ännu 

större vikt i ett B2B sammanhang då innovationen är av mer komplex karaktär och behöver 

marknadsföras i en specifik kontext. Salomo et al (2003) anser att den mest betydelsefulla 

kundorienterade marknadsinformationen uppnås genom nära samarbete med kunder, där 

kvalitativ information tolkas snarare än grundas på kvantitativ data. Detta kan bidra till en 

proaktiv hållning relativt kunden, som innebär att upptäcka och tillgodose kunders latenta behov 

(Narver et al, 2004) - på sätt som skapar svårigheter för konkurrenter att kopiera företagets 

erbjudanden (Matthing et al 2004) . 

 

Att göra kunden delaktig i innovationsprocessen är dock inte alltid till nytta vad gäller att skapa 

en mer avancerad innovationsnivå. Lau et al (2010) har kunnat se att samarbete med befintliga 

kunder visserligen leder till att skapa produkter som presterar bättre finansiellt, men att dessa 

gemensamt utvecklade produkter har låg innovationsgrad. Det är därför bättre för en tillverkare 

att söka nya och mer kvalificerade kunder att samarbeta med som kan bidra till 

produktutveckling (Lau et al, 2010). Helst ska dessa kunder enligt Lau et al och Slater et al 

(2010; 2004) kunna karaktäriseras som lead users, vilket refererar till von Hippel (1986) för att 

uppnå hög grad av innovativitet genom samarbete. 

 

Samarbete med rätt kunder kan alltså sägas vara en del av företagets övergripande strategi för att 

uppnå utveckling av framgångsrik innovation (Matthing et al, 2004, Salomo et al, 2003) genom 

upptäckande av latenta behov för ett kundorienterat företag. Kundens medverkan kan bidra till en 

ny produkt som presterar bättre både funktionellt och finansiellt, (Lau et al, 2010) samt uppnår 

en högre grad av innovation (von Hippel, 1986). Produktutvecklingsprocessens effektivitet kan 
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påverkas av kundens involvering i arbetet (Peterson et al, 2005). Dock är det relativt få studier 

inom forskningen som tagit upp hur kunder bidrar med kunskap som är värdeskapande för 

tillverkare samt för användare av produkter som ingår i en kvalificerad innovationsprocess 

(Blazevic & Lievens, 2007; Bogers et al, 2010).  

 

Kundinvolvering har påståtts ha olika grad av nytta vid de olika faser (Brockhoff, 2003; 

Koskinen & Vanharanta, 2002) som finns i innovationsprocessen (Gruner & Homburg, 2000), 

men även detta är något som behöver utforskas mer (Bendapudi & Leone, 2003; Blazevic & 

Lievens, 2007).  Blazevic och Lievens (2007) menar att det endast är i mellanfasen 

(produktutvecklingsfasen) av innovationsprocessen som företaget behöver ägna sig åt 

dubbelriktad kommunikation i relation till kunderna vilket implicit skulle innebära att 

kommunikation anses överflödig vid idégenererings- och utvärderingsfaserna. Att endast ägna 

sig åt dubbelriktad kommunikation vid produktutvecklingsfasen stämmer inte överens med hur 

ett nära samarbete mellan ett kundorienterat företag (Matthing et al, 2004) och dess 

affärspartners beskrivs (Vargo & Lusch, 2004). Därför ter det sig både lämpligt och viktigt att 

undersöka hur kunden bidrar till innovationsprocessen genom ett nära samarbete genom direkt 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte i innovationsprocessen. 

1.1 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för vilken kunskap kunden bidrar med i en 

innovationsprocess och att identifiera hur den kunskapen bidrar till att uppfylla kundens latenta 

behov.    

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

1. Vilken kunskap bidrar kunden med via direkt kommunikation i innovationsprocessen? 

2. Hur använder tillverkaren kundens kunskap för att utveckla produktinnovationer? 

3. Hur kan latenta behov hos kunden uppmärksammas genom att utgå från kundens 

kunskap? 
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1.3 Studiens genomförande och bidrag 
Studiens bidrag är att öka förståelsen för hur tillverkare av produkter kan använda kunders 

kunskap för att lyckas med produktinnovationer. Det sker genom att på nära håll studera hur ett 

företag inom branschen för ortopedtekniska produkter samarbetar med sina kunder för att 

utveckla nya produkter. Det företag som utvalts för undersökning har som mål att tillföra 

marknaden innovationer, och kan beskrivas vara kundorienterat. Företagets innovationer bygger i 

hög grad på VDs och produktutvecklarens expertis, men även på deras nära samarbeten med 

flera av företagets kunder. Studien bidrar till befintlig forskning som menar att kundsamarbete är 

en förutsättning för att åstadkomma innovation inom moderna organisationer (Salomo et al, 

2003). En berikning av kundens kunskapsbidrag har föreslagits vara nödvändig av flera författare 

(Bendapudi & Leone, 2003; Blazevic & Lievens, 2007). Studien ger också vägledning om hur 

tillverkaren utnyttjar kundens kunskap för att upptäcka latenta behov. Tillverkaren behöver både 

god förförståelse av kundens verklighet, och insamling av specifik kunskap från kunden för att 

göra en sådan upptäckt.  
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2 Teoretisk referensram 
I uppsatsens teorikapitel beskriver jag hur tidigare teori har behandlat ämnet innovation och 

kunders bidrag till innovationsprocessen. Jag inleder med ett förtydligande av begreppen 

innovation och innovativitet, och beskriver därefter hur litteraturen definierar kundinvolvering i 

en innovationsprocess, samt vilka fördelar och risker som finns med det. Jag återger också hur 

aktuell litteratur framställer innovationsprocessen och dess olika faser, samt vilken roll kunden 

föreslagits ha i processen. En redogörelse för litteraturens beskrivning av lead users sker, där det 

beskrivs att dessa utgörs av frekventa användare av vissa produkter och tjänster (von Hippel, 

1986) och utgör ett viktigt begrepp inom innovation (Bogers et al, 2010). Jag avslutar med att 

förklara kundens kunskapsbidrag i innovationsprocessens olika faser. 

 

2.1 Innovation och innovativitet 
Innovation omfattar alla områden där utrymme för förbättringar och förnyelse finns (Lau et al, 

2010), och sker ofta som en iterativ process där befintliga innovationer förbättras genom 

tilläggsinnovationer (Garcia & Calantone, 2002). Hult et al (2004) beskriver innovativitet som en 

organisations kapacitet att introducera nya produkter eller tjänster, nya produktionsprocesser 

eller administrativa system. 

 

Denna uppsats är enbart inriktad mot innovation av produkter. Produktinnovation motiveras av 

det ökade pris ett företag kan ta ut för sina produkter fram tills dess att en konkurrent funnit en 

bättre eller likvärdig produkt (Tang, 2006). Förmågan att producera innovativa produkter är 

mycket eftersträvansvärd för företagen, eftersom den kan leda till förbättrade finansiella 

prestationer (Hult et al, 2004; Slater et al, 2010). Produktinnovativitet är dock ett begrepp med 

många dimensioner, som behöver preciseras ytterligare för att företag ska kunna känna sig säkra 

på hur de ska hantera innovationsprocesser. Lau et al  (2010) menar att produktinnovativitet kan 

ses som ett mått på ett företags förmåga att introducera produkter som är nya på marknaden. 

Garcia och Calantone (2002) menar att innovativitet kan beskrivas genom graden av nyhet hos 

en produkt. Produkten kan exempelvis vara ny för kunderna, för produktionsföretaget, för 

marknaden, eller innebära en förbättring av en befintlig produkt. 

 

Slater et al (2010) menar att de mest innovativa företagen har både en hög grad av 
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marknadsorientering, för att erövra ny information, och en hög grad av entreprenörsanda, för att 

föra ut dessa innovationer på marknaden. 

 

2.2 Kundinvolvering i innovationsprocessen 
Kundinvolvering beskrivs på mångskiftande sätt inom aktuell litteratur som rör 

innovationsområdet och entydiga beskrivningar av vad kundinvolvering innebär saknas 

(Matthing et al, 2004). Kundinvolvering bör definieras som de aktioner som tas tillsammans med 

befintliga eller potentiella kunder för att upptäcka deras latenta behov (Matthing et al, 2004). 

Brockhoff (2003) anser att kunden kan ha fem olika grader av involvering i en 

innovationsprocess. Lägst  involvering förekommer då kunden inte är inbjuden, eller inte vill 

medverka i processen. Kunden kan också involveras något mer genom att ge råd, ytterligare mer 

genom att utöva svag kontroll genom att få godkänna utvecklingen vid delar av processen. I 

nästa steg av involveringsgrad blir kunden del av designteamet runt den nya produkten. Högst 

grad av involvering utövar kunden då den kan sägas ha beställt produkten, och helt och hållet 

styr dess egenskaper fram till slutlig produkt. 

2.2.1 Fördelar med kundinvolvering 
Kundinvolvering sägs leda till kortare produktutvecklingstid, bättre utbildning av kunder, 

förbättrade tjänster och produkter (Matthing et al, 2004), förenklad bedömning av 

produktionsvolym och lagerhållning (Koufteros et al, 2005), och ökad omsättning för nya 

produkter (Faems et al, 2005). Lau et al (2010), menar att det mest logiska sättet att mäta 

framgång för en ny produkt på är genom finansiella mått, även om produktkvalitet i form av 

kundnöjdhet, samt innovationsgrad också föreslagits som framgångsmått (Gruner & Homburg, 

2000). 

 

På senare år har forskare inom marknadsorientering funnit att det kan vara mer lönsamt att 

inhämta kvalitativ information från kunder än kvantitativ data (Salomo et al, 2003). Initiativ som 

syftar till marknadsorientering där information inhämtas genom att skanna marknaden kan mätas 

med hjälp av ett informationsverktyg kallat MARKOR som utformats av Narver och Slater 

(1990). Marknadsorientering har genom olika undersökningar visat sig ha mindre direkt 

påverkan på finansiell prestation på en B2B marknad än på en B2C marknad (Lee et al, 2008). 

Detta skulle kunna bero på att kundernas behov är mer komplexa på en B2B marknad (Rocca & 
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Snehota, 2014). Kunder kan enligt Kristensson et al (2008) genom involvering identifiera latenta 

behov via användning av produkter och prototyper i deras vanliga miljö. För att kundens bidrag 

ska bli värdefullt måste involveringen ske utifrån kundens perspektiv och med kundens behov i 

fokus (Kristensson et al, 2008). Enkel (2005) menar att de risker som finns med att involvera 

kunder i innovationsprocessen vägs upp av den större risk som uppstår då kunden lämnas utanför 

processen - att tillverka produkter som inte är marknadsorienterade.  

 

Det har visat sig att ett heterogent urval av kunder att samarbeta med, och en väl utarbetad 

strategi för kundinvolvering ger framgång avseende ekonomisk omsättning för nya produkter 

(Faems et al, 2005).  Ett heterogent urval av kunder förbättrar dessutom möjligheterna att skapa 

högre grad av innovation (Lau et al, 2010, Atuahene-Gima, 2007). Detta skulle kunna bero på att 

både bredden och djupet i marknadskunskap hos kunderna är avgörande för att lyckas skapa 

produktinnovationer (De Luca & Atuahene-Gima, 2007). Det är nödvändigt att skaffa sig både 

bred marknadskunskap om kundernas behov, och specifik produktrelaterad kunskap för att 

lyckas med en produktinnovation (De Luca & Atuahene-Gima, 2007). 

 

Parthasarthy och Hammond (2002) menar att det företag som inte själva har god förmåga att 

genom forskning och utveckling ta fram nya idéer till innovationer, kan kompensera i 

innovationsfrekvens för denna brist genom att ha en hög grad av integrering med externa parter 

såsom kunder, men även med leverantörer. Kundinvolvering i utvecklingsprocessen har också 

föreslagits bidra till att kunden känner sig närmare företaget, och får en större förståelse vid de 

tillfällen då problem uppstår (Blazevic & Lievens, 2007). Slater et al (2010) drar slutsatsen att 

samarbete med vissa kunder kan vara en del av vägen mot att finna nya framgångsrika 

innovationer. Dessa kunder skall i så fall bestå av lead users (Se rubrik 2.4) inom det aktuella 

affärsområdet. Salomo et al (2003) menar också att informellt umgänge med sina kunder utöver 

strukturerad kvalitativ forskning såsom djupintervjuer och fokusgrupper kan leda till starkare 

kundorientering, och utgör en förutsättning för att lyckas med produktutveckling. Detta därför att 

informell kommunikation som sker ansikte mot ansikte har en unik förmåga att förklara komplex 

information (Salomo et al, 2003). Att lyckas med kundsamarbete kräver också en decentraliserad 

organisation, eftersom beslutsfattande behöver ske snabbt (Slater et al, 2010). 
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Utöver det att kundinvolvering kan leda till en ökad marknadsorientering (Salomo et al, 2003) 

pekar Edvardsson et al (2008) på att graden av anpassning av produkter ofta är avgörande för 

vilken tillverkare som vinner ett avtal som leverantör till en kund. Företagets erbjudande ses 

enligt Edvardsson et al (2008) i grunden som en hygienfaktor, eftersom kunden bryr sig mest om 

huruvida leverantören ansträngt sig för att anpassa sin produkt till kunden. Detta skulle kunna 

betyda att kundinvolvering leder till ökad försäljning, oavsett produktens innovationsgrad. 

Eventuellt kan detta förklaras av att kunder som används i innovationsprocessen ofta fungerar 

som referenskunder (Enkel, 2005). 

2.2.2 Risker med kundinvolvering 
Resultatet av kundinvolvering i innovationsprocessen beskrivs inte enbart positivt i litteraturen. 

Marknadsorienteringsteori har traditionellt sett föreslagit att kunden bör ha en relativt passiv roll 

som produktutvecklare. Narver och Slater (1996) menar att en organisation som är customer-led, 

det vill säga ägnar stora resurser åt att lyssna på sina kunders nuvarande behov, riskerar att 

endast tillgodose kortsiktiga behov. Narver och Slater (1999) menar att det är omöjligt för 

kunden själv att kunna uttrycka sina latenta behov vilka är nödvändiga att känna till för att 

utveckla innovationer som är användbara över tid. I senare forskning har dock även Slater et al 

(2010) kommit fram till att samarbete med lead users kan bidra med information som kan leda 

till att upptäcka latenta behov. Köparen har enligt Narver och Slater (1999) enbart möjlighet att 

uttrycka sina önskemål om olika produkter på den förväntade nivån (expected product). Istället 

har företag föreslagits skanna marknaden ur ett bredare perspektiv, genom observationer och 

kvantitativ data (Kohli et al, 1993). Observationer sker av kunder, och i nästa led kundernas 

kunder för att finna framtida behov att uppfylla (Kohli et al, 1993). Det kan leda till utveckling 

av produkter med en högre nivå än den förväntade (augmented product) (Narver & Slater, 1999), 

vilket gör att företaget kan ta ut ett högre pris för sina produkter jämfört med konkurrenterna 

(Narver & Slater, 2000).  Persson (2010) ställer sig emellertid frågande till hur hög 

betalningsviljan kan bli för en produkt som kunden själv varit delaktig i att utveckla.   

 

Enkel (2005) menar att de specifika risker som är förknippade med kundinvolvering innefattar 

att kunden drar nytta av tillverkarens kunskaper för egen vinning, att beroende till kunden 

utvecklas, att man begränsar sig till tilläggsinnovationer istället för mer radikala lösningar, att 

tillverka produkter för nischmarknader, samt att missförstånd i kommunikationen kan leda till 
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felaktiga beslut. Missförstånd kan uppstå därför att information från kunder påståtts vara svårare 

att utvinna än att göra detsamma från sina leverantörer (Koskinen & Vanharanta, 2002). Detta på 

grund av att tekniskt komplex kunskap krävs för att kunna bidra till problemlösning (Koskinen & 

Vanharanta, 2002). Kristensson et al (2008) menar dock att den rädsla som funnits för att kunder 

har en för låg grad av tekniskt kunnande för att kunna bidra i en innovationsprocess är 

överdriven. Kundens kunskap skulle dock i vissa fall kunna sägas vara dold och behöver 

synliggöras för att bli värdefull (Koskinen & Vanharanta, 2002). Slater et al (2010) menar att det 

inte alltid  är säkert att kunden vet varför de har ett visst behov, eller hur de ska kunna beskriva 

behovet. Detta innebär att kundens behov kan grunda sig på subjektiva uppfattningar som inte är 

allmänt giltiga vilket påverkar produktens användbarhet. 

 

2.3 Kundens bidrag till innovationsprocessen 
Jag ska i detta kapitel återge kundens bidrag till en innovationsprocess. För att göra kapitlet 

begripligt sker först en beskrivning av hur litteraturen beskriver att en innovationsprocess går till. 

Därefter beskrivs kundens roll i innovationsprocessen, och det kunskapsmässiga bidrag som 

kunden lämnar till processen.  

2.3.1 Innovationsprocessen 
Cantisani (2006) menar att ett problem inom litteraturen på innovationsområdet är att 

innovationsprocessens olika steg beskrivs med skiftande termer av olika författare. Detta får till 

följd att det är svårt att diskutera processens olika delar (Cantisani, 2006). Brockhoff (2003) har 

beskrivit innovationsprocessen i följande sex steg: idégeneration, konceptutveckling, 

produktutveckling och ingenjörskap, prototyptester, förannonsering och marknadslansering.  

 

Figur 1. Innovationsprocessens faser. Egen, efter Brockhoff  (2003). 
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Koskinen och Vanharanta (2002) beskriver processen i sex liknande steg, men med skillnaden att 

beslutsfattande om utveckling och om produktion ersätter stegen konceptutveckling och 

förannonsering. Enligt Cantisani (2006) kan denna beskrivning av processen beskrivas ha ett 

pushperspektiv, där det tillverkande företaget initierar innovationsprocessen, ofta via sin 

forsknings- och utvecklingsavdelning. Cantisani (2006) menar att innovationsprocessen också 

kan beskrivas ur ett pull-perspektiv, där marknadens efterfrågan istället initierar processen.  

 

2.3.2 Kundens roll i innovationsprocessen 
Kunden kan enligt Blazevic och Lievens (2007) ha tre olika roller som samarbetspartner. Den 

första av dessa roller kallas för passiv användare. I denna roll bidrar kunden inte aktivt med 

kunskap utan kan istället observeras av företaget, som utvinner kunskap från den omedvetne 

kunden. En fördel men den kunskap som utvinns på detta sätt är att den kan antas vara 

representativ för många kunder. Den andra rollen som kunder kan anta är som aktiv informant. 

Här levererar kunden kunskap om olika problem som kan finnas med en vara eller tjänst, men de 

bidrar inte i övrigt till lösningen av problemet. Kundens motivation för detta är att de hoppas att 

informationen kan hjälpa företaget att tillhandahålla dem som kunder bättre tjänster. Den tredje 

rollen kunden kan anta är som dubbelriktad informant. Kunden är då delaktig även i att komma 

med förslag till lösningen av en viss produkt, utöver att peka på olika problem. Denna typ av 

samspel kan enligt Vargo och Lusch (2004) bidra till ett utökat lärande för 

leverantörsorganisationen, därför att kunden utöver skapandet av lösningar bidrar till skapandet 

av ny processinriktad kunskap (Blazevic & Lievens, 2007, Tang et al, 2006). 

 

2.3.3 Kundens kunskapsbidrag till innovationsprocessen 
Bogers et al (2010)  har funnit att kunden kan bidra med teknisk kunskap, och kunskap om hur 

marknaden fungerar. För att erhålla kunskap i de inledande och avslutande faserna behöver ett 

företag inte ägna sig åt dubbelriktad kommunikation med sina kunder enligt Blazevic och 

Lievens (2007). Istället kan företaget erhålla denna typ av information genom att observera 

kunderna, eller lyssna på olika klagomål. Det är enligt Blazevic och Lievens (2007) endast 

nödvändigt för ett företag att ägna sig åt dubbelriktad kommunikation med sina kunder i 

koncept- och produktutvecklingsfasen. De kunder som deltar i sådan kommunikation är ofta 

mycket insatta i hur företagets erbjudanden ser ut, och har en hög grad av teknisk kunskap 
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(Blazevic & Lievens, 2007). Gruner och Homburg (2000) har tvärtemot funnit att 

kundinvolvering i de inledande (idégenerering, och konceptutveckling) och avslutande 

(prototyptester och marknadslansering) faserna har positiv effekt på huruvida en ny produkt blir 

framgångsrik inom maskinindustrin. Dock har kundinvolvering ingen effekt i mellanfaserna 

(projektdefiniering och ingenjörskap) enligt Gruner och Homburg (2000). Nedan följer en 

sammanfattning av hur teorin beskriver kundens kunskapsbidrag i innovationsprocessens olika 

delar. Då omfattande kunskap saknas på detta område (Blazevic & Lievens, 2007, Bendapudi & 

Leone, 2003) och därför att innovationsprocessens olika delar beskrivs inkonsekvent i 

litteraturen (Cantisani, 2006) delas processen i denna beskrivning in i tre faser för att göra 

beskrivningen hanterbar. 

Idégenerering och tidig konceptutveckling 

I den initiala delen av innovationsprocessen kan kunden bidra genom att lämna spontana förslag 

eller klagomål (Brockhoff, 2003). Den information som tillverkaren får denna väg används för 

idégenerering ifall tillverkan själv har kunskap för att kunna bedöma om informationen är 

relevant eller inte. Kunden kan också observeras av en tillverkare (Blazevic & Lievens, 2007) för 

att latenta behov ska kunna upptäckas (Kristensson et al, 2008).  I konceptutvecklingsfasen kan 

kunden identifiera koncept ur användarens synvinkel, samt utvärdera tillverkarens olika förslag 

till nya koncept enligt Brockhoff (2003). 

Produktutveckling och prototyptester 

I design- och utvecklingsfasen kan kunden delta i utvecklingen genom att komma med sitt och 

användarens perspektiv (Brockhoff, 2003), samt genom att ge feedback till tillverkaren, som då 

får kunskap om huruvida de tar rätt beslut i processen (Blazevic & Lievens, 2007). Tester av 

prototyper är ett viktigt bidrag som kunden kan komma med (Brockhoff, 2003). Det kan vid 

produktutveckling och prototyptester vara en fördel att engagera olika slags kunder för att förstå 

hur den nya produkten verkar i olika miljöer (Kristensson et al, 2008, De Luca & Atuahene-

Gima, 2007). Det är också viktigt att erhålla feedback i rätt tid, eftersom företaget annars kan ta 

fel beslut (Blazevic & Lievens, 2007). Nödvändig kunskap i denna del av innovationsprocessen 

kan enligt Blazevic och Lievens (2007) endast utvinnas genom dubbelriktad kommunikation 

med kunder. Denna slags kommunikation är inte nödvändig i andra faser, eftersom företaget då 

istället kan observera sina kunder eller ta vara på deras klagomål (Blazevic & Lievens, 2007). 
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Förannonsering och marknadslansering 

Kunden kan i de senare faserna av innovationsprocessen tillhandahålla referenser (Brockhoff, 

2003). Vid förannonsering och marknadslansering kan kunden komma med feedback samt 

därefter komma med förslag utifrån de erfarenheter de har av produkten (Brockhoff, 2003). Dock 

är samarbete inte nödvändigt för att erhålla sådan information enligt Blazevic och Lievens 

(2007). Istället kan observation av kunder och klagomålshantering användas. 

2.4 Lead users 
Von Hippel (1986) har introducerat begreppet lead user, som kan beskrivas vara de användare 

som har stora behov av vissa produkter och lösningar därför att de förbrukar mer än andra av en 

viss vara eller tjänst. Von Hippel (1986) menar att dessa användares behov kommer att utvecklas 

till allmänhetens behov i framtiden, därför att lead users tidigare utvecklar mer avancerade 

behov. I det aktuella fallet i denna uppsats kan de kunder som bidrar till fokusföretagets 

innovationer sägas vara lead users. De är dock inte slutanvändare av produkterna, vilket istället 

de patienter som slutligen nyttjar produkterna är. Bogers (2010) benämner denna typ av 

användare intermediate user, eller mellanhandsanvändare. Dessa användare utgör också ett slag 

av lead users enligt Bogers et al (2010). Von Hippel (2007) menar också att användare kan skapa 

innovationer helt på egen hand, utan samarbete med en tillverkare. Detta leder dock till mindre 

avancerade lösningar än om ett samarbete med en tillverkare funnits, eftersom användaren då 

enbart ser till sitt eget behov (Von Hippel, 2005). 

2.5 Sammanfattning av teorikapitel 
Kundinvolvering har inom litteraturen föreslagits definieras som de aktioner som tas tillsammans 

med befintliga eller potentiella kunder för att upptäcka deras latenta behov (Matthing et al, 

2004). Involvering av kunder sägs leda till en rad positiva resultat som exempelvis förbättrade 

produkter (Matthing et al, 2004) och ökad omsättning för nya produkter (Faems et al, 2005). För 

att dessa resultat ska kunna uppnås behöver tillverkaren samarbeta med ett heterogent urval av 

kunder (Faems et al, 2005), som kan beskrivas som lead users (Bogers et al, 2010). 

Kundinvolvering har också påståtts kunna genomföras med olika grader av intensitet (Brockhoff, 

2003). Dock är det i låg grad utrett vilka mer specifika kunskaper som kunden respektive 

tillverkaren bidrar med i en innovationsprocess (Bogers et al, 2010) och det är dessutom inte 

utrett på vilket sätt som samarbetet inom innovationsprocessen påverkar parternas relation 

(Bogers et al , 2010.) 
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Flera författare (Enkel, 2005, Narver & Slater, 1996; 1999) har pekat på att det finns risker med 

att involvera sina kunder i en innovationsprocess. Dessa har bland annat att göra med risken att 

bli customer-led (Narver & Slater, 1996), eller att bli beroende av kunden (Enkel, 2005).  

Kunders bidrag har också föreslagits vara mindre viktigt i vissa delar av innovationsprocessen 

(Gruner & Homburg, 2000). Utifrån Brockhoffs (2003) beskrivning av innovationsprocessens 

olika delar ter det sig inte säkert att samma kund ska användas som samarbetspartner genom alla 

faser av innovationsprocessen då olika kunder har olika slags kunskaper (De Luca & Atuahene-

Gima, Bendapudi & Leone, 2003). Bendapudi och Leone samt Blazevic och Lievens (2003, 

2007) menar också att kundens påverkan i olika faser av innovationsprocessen inte är tillräckligt 

utforskad. Litteraturen kan alltså ännu inte ge svar på hur en tillverkare av produkter bör utöva 

sin kundinvolvering för att nå de goda resultat som litteraturen beskriver, och hur man bör 

undvika att agera, för att inte riskera de negativa aspekter som kundinvolvering kan medföra. 

Förhoppningen är att denna uppsats tar ett steg mot en sådan förklaring genom att beskriva 

kunskapen som kunden har med sig in i en innovationsprocess, och hur en tillverkare av 

produkter använder sig av den. 

 

Figur 2. Sammanfattning av litteraturens beskrivning av kundinvolveringens komponenter i 

innovationsprocessen. Egen 
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver vilket angreppssätt jag valt att använda för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Jag har valt att angripa problemet genom att på nära håll studera ett fall, som jag insamlat 

kvalitativ data från. Denna data har insamlats med aktuell litteratur på innovationsområdet som 

vägledning, och analyserats med metoder som är föreslagna inom litteraturen. Etiska 

ställningstaganden har gjorts under hela datainsamlings- och analysprocessen.  

3.1 Ansats 
Målet med denna studie är att nå en större förståelse för ett fenomen. För detta ändamål är en 

kvalitativ ansats lämplig enligt Bryman och Bell (2013, s. 86). Den kvalitativa ansatsen har 

använts för att beskriva kunden som deltagare i innovationsprocessen av flera författare 

(Blazevic & Lievens, 2007) då  informationen som söks i forskning är komplex och inte på 

förhand konkret. Området som studeras kan sägas ligga på en för deltagarna abstrakt nivå, vilket 

gör att de tänkbara responser som kan förekomma är svåra att förutsäga. Dessa faktorer försvårar 

en kvantitativ ansats enligt Bryman (2012, s. 130-131). De forskningsfrågor som ställts upp för 

att uppfylla syftet med denna uppsats kan sägas vara intresserade av att beskriva och förklara 

vilket gör en kvalitativ ansats där data analyseras med hjälp av grundad teori lämplig (Corbin & 

Strauss, 1990). Det är delar av en process (Brockhoff, 2003) som studeras. Den kvalitativa 

ansatsen ger också möjlighet att synliggöra reaktioner och tolkningar av ett visst samspel i en 

process, och hur perspektiv förändras till följd av det (Bryman, 2012, s. 82). 

3.2. Forskningsdesign - fallstudie 
Målet med denna uppsats är att fylla ett gap inom befintlig teori med ny kunskap, vilket gör 

fallstudien lämplig som design (Eisenhardt, 1989). Fallstudien kan också konfirmera en 

uppkommande teori, eller komma med en alternativ förklaring till ett fenomen (Eisenhardt, 

1989). Kristensson et al (2008) har använt sig av fallstudiedesignen med anledning av att en stark 

teoretisk bakgrund till området som undersöks saknats, vilket också kan sägas vara fallet med 

kundens kunskapsbidrag och upptäckandet av latenta behov i innovationsprocessen. Yin (2006, s. 

125) menar också att en styrka med fallstudiedesignen ligger i möjligheten att använda flera 

informationskällor som data för att beskriva en företeelse på djupet. Detta har tidigare gjorts för 

att beskriva relationen mellan kund och tillverkare i innovationsprocessen, (Blazevic & Lievens, 

2007) med resultat som beskriver kundens olika roller och bidrag. Den viktigaste fördel som 

användandet av olika källor kan bidra med är samstämmighet i undersökningen. Detta ställer 
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dock krav på att forskaren kan analysera de olika data som insamlas enligt Yin (2006). 

3.3 Urval 
Två slag av urval har behövts göras för att kunna uppfylla studiens syfte. I första hand har ett 

urval av undersökningsföretag gjorts utifrån kriterierna att företaget är innovativt och engagerar 

sina kunder i den innovativa processen. När valet av företag gjorts återstod att välja rätt 

respondenter från urvalsföretaget och dess kunder. De personer som ansågs ha mest relevant 

kunskap och erfarenhet för att kunna besvara forskningsfrågorna utvaldes.  

3.3.1 Val av undersökningsföretag 
För att lyckas med målet för denna uppsats studeras ett företag på nära håll. Valet av företag har 

gjorts utifrån kriterierna att det ska ha som mål att tillföra sin marknad innovationer, och att det 

engagerar sina kunder i den innovativa processen. Det val av företag som gjorts kan sägas vara 

ett målstyrt urval (Bryman & Bell, 2013,s. 452). Urvalsmetoden utgör ett icke-sannolikhetsurval 

vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till en population. Dock handlar det inte om ett 

bekvämlighetsurval utan om ett strategiskt urval relevant för att studera det kunskapsutbyte som 

utgör målet för uppsatsen. 

 

 I denna studie utgår jag därför från hur ett företag och dess kunder inom branschen för 

ortopedtekniska hjälpmedel kan illustrera kundens bidrag till innovationsprocessen. Företaget i 

fråga har som huvudansvariga för organisationens innovativa processer en produktutvecklare, 

och VD. De har mångårig erfarenhet av att verka såväl som leverantör som kund i branschen. 

Företagets innovationer bygger i hög grad på VDs och produktutvecklarens expertis, men även 

på deras nära samarbeten med flera av företagets kunder. Företagets säljare har till uppgift att 

uppfatta befintliga och framtida kunders behov på marknaden och att förmedla dessa internt i 

företaget. Kunderna består av olika vårdkliniker inom landstinget, men finns även inom den 

privata vårdsektorn, samt består i viss mån av hjälpmedelsbutiker och vårdgrossister. I många 

fall är kunderna som företaget samarbetar med högt specialiserade vilket medför att de har en 

hög grad av tekniskt kunnande. 

 

3.3.2 Val av intervjupersoner och produktutvecklingsprojekt 
Urval av intervjupersoner och observationer av möten i studien kan liksom valet av företag sägas 

guidats av befintlig teori, samt av begrepp som genererats vid den inledande dataanalysen vilket 
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är nödvändigt vid användning av grundad teori (Corbin & Strauss, 1990). Förfarandet kallas ofta 

för teoretiskt urval (Eisenhardt, 1989). De intervjupersoner och de personer som observerats i 

studien har alla gemensamt att de kan beskrivas som lead users av vissa av det utvalda företagets 

produkter. De har också alla varit involverade i aktiviteter som är kopplade till något eller några 

produktutvecklingsprojekt, i samarbete med exempelföretaget eller någon av deras konkurrenter. 

Då det visat sig vara viktigt att en samarbetspartner i en innovationsprocess kan beskrivas som 

en lead user har detta också varit ett kriterium för att inkluderas som intervjuperson. För att finna 

rätt intervjupersoner har information hämtats från undersökningsföretagets VD och 

produktutvecklare. Dessa har god kunskap om vilka produktutvecklingsprojekt som kunder 

deltagit i, samt vilka som kan vara villiga att medverka vid intervjuer och observationer. Här 

följer en beskrivning av de projekt som studerats i studien, och vilka intervjupersoner som 

deltagit i dessa:  

 

• Utveckling av kompressionsplagg och gördlar i samarbete med en privat 

plastikkirurgklinik. Detta projekt innebär utveckling av produkter som är helt nya för 

företaget, och delvis nya på marknaden. I projektet har företagets VD, samt kunderna 

med kodnamn K2  och K7 deltagit.  

 

• Utveckling av ett axelförband i samarbete med en ortopedklinik och dess sjukgymnaster 

på ett större sjukhus. Projektet innebär en större uppgradering av en befintlig produkt.  I 

detta projekt har undersökningspersonerna VD och produktutvecklaren samt kunderna 

K4, K5, och K6.  

 

• Utveckling genom förbättringar av en befintlig hållningsväst. Detta är ett något mindre 

projekt där en produkt förbättras genom nya material vilket delvis ger en förbättrad 

funktion och estetik. I detta projekt har VD och kunderna K8 och K9 deltagit.  
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För att göra de olika respondenternas bidrag överskådligt har följande tabell skapats där O 

innebär deltagande vid en observation, och I innebär deltagande i en intervju: 

  Hållningsväst Gördelsortiment Axelförband 

 Generell 

intervju 

K1        I 

K2    OI     

K3        I 

K4      OI   

K5      O   

K6      O   

K7      O   

K8  O       

K9 O       

VD O O O I 

Produktutvecklare       I 

Försäljningschefen       I 

FOU - personen       I 

Tabell 1. Respondenternas bidrag till datainsamlingen. Egen 

 

 

Kunderna K2 och K4 har intervjuats efter att observationerna dokumenterats och analyserats för 

att kunna få förtydliganden och erhålla feedback på de fynd som gjorts vid observationerna. 

Utöver de tre nämnda innovationsprojekten har intervjuer gjorts med två kunder som deltagit i 

andra produktutvecklingsprojekt vid tidigare tillfällen, K1 och K3. Projekten har skett dels i 

samarbete med undersökningsföretaget, och dels med andra företag. Anledningen till att dessa 

personer intervjuades var att få en något större bredd i undersökningen, genom att inte begränsa 

studien till tre pågående projekt. För att få en mer fullständig bild av tillverkarens syn på 

kundens bidrag i innovationsprocessen intervjuades utöver VD och produktutvecklaren även 

deras försäljningschef och deras forskningsansvariga medarbetare (i fortsättningen benämnd 

Fou-personen). Försäljningschefen valdes för att denne har ansvar för att insamla information 

från kunder till VD och produktutvecklare via företagets fältsäljare, vilket skulle kunna vid 

liknas ett sätt att skanna marknaden (Kohli & Jaworski, 1993). Fou-personen valdes som 

deltagare av anledningen att den personen är den som utöver forskningsansvaret tar hand om 

klagomål från kunder, vilket har visat sig vara ett viktigt sätt att generera nya idéer till 

utvecklingsprojekt på (Brockhoff, 2003).  
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3.4 Datainsamling 
Två olika datainsamlingsmetoder användes i uppsatsen. Deltagande observation och 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att två olika metoder användes är att bättre förklara 

det fenomen som kundens bidrag till innovationsprocessen och tillverkarens användning av 

kundens kunskap (Eisenhardt, 1989). För att undvika att influeras allt för mycket av en enskild 

undersökningsperson och för att tidigt nå en heltäckande bild av kunder och tillverkares 

kunskapsutbyte (Bryman, 2012, s. 59) inleddes datainsamlingen med observationer av 

produktutvecklingsmöten där flera personer deltog. Insamling av data inriktades i den senare 

delen av studien på att berika och fördjupa de områden som funnits i den inledande empiriska 

analysen. Att justera sina eftersökningar av data för att kunna nå mer specifik kunskap är 

speciellt användbart då målet är att beskriva ett tidigare relativt outforskat område (Kristensson 

et al, 2008). Tillvägagångssättet är nödvändigt vid användning av grundad teori (Corbin & 

Strauss, 1990) samt vid fallstudier (Eisenhardt, 1989) därför att analysen av data startar redan då 

data samlas in. 

3.4.1 Deltagande observation 
För att få möjlighet att på nära håll studera vilket kunskapsbidrag kunden lämnar i 

innovationsprocessen användes deltagande observation som datakälla. Observationerna har skett 

av tre produktutvecklingsmöten mellan tillverkaren och kunden. I dessa möten observerades det 

kunskapsutbyte som skedde mellan tillverkaren och kunderna, både i form av explicit 

kommunikation och genom underförstådda drag. Deltagande observation är en bra metod för att  

studera samspelet mellan deltagarna i kund- och exempelföretaget för att uppfatta det 

kunskapsutbyte som sker på ett heltäckande och djupgående sätt (Bryman, 2012, s. 59). Metoden 

har tidigare använts av Kristensson et al (2008) i syfte att studera kunskapsutbyte mellan kund 

och tillverkare. Produktutvecklingsmötena som studerats varade i 30-90 minuter och skedde hos 

kundföretaget, i ett stängt rum dit endast berörda personer från kundföretaget och tillverkaren 

bjudits in. Mötena dokumenterades genom bandinspelning, som sedan transkriberades. 

Fältanteckningar gjordes också i form av provisoriska noteringar vilket förespråkats vid 

observationer (Kristensson et al, 2008). Vid observationerna antogs rollen som Bryman och Bell 

(2013, s. 447) benämner “fullständig observatör”. Detta innebar att min roll i första hand var som 

passiv observatör av de processer som skedde. 
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3.4.2 Intervjuer 
Fyra intervjuer med medarbetare från tillverkaren och fyra intervjuer med kunder genomfördes 

för att samla in data för att besvara forskningsfrågeställningarna, och för att komplettera data 

från observationerna (Bryman, 2012, s. 59). Målet med intervjuerna var att erhålla förtydligande 

och fördjupande uppgifter från både tillverkare och kund avseende de teman som funnits vid 

analys av data från observationerna. Förfarandet kan också ge en ökad validitet till data från 

observationerna (Blazevic & Lievens, 2007). Intervjuerna gav möjlighet att få de enskilda 

parternas individuella uppfattningar om det kunskapsutbyte som sker genom samarbetet mellan 

tillverkare och kund (Bryman & Bell, 2013, s. 502). En intervjuguide med frågor hämtade från 

tidigare litteratur användes vid intervjuerna. Guiden beskrivs under rubriken operationalisering 

nedan. Frågorna sågs som ett stöd för intervjun snarare än som ett strikt intervjuunderlag, i 

enlighet med vad som är lämpligt för en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 

502). 

 3.5 Operationalisering 
För att undersöka kundens kunskapsbidrag via intervjuer med tillverkaren och de kunder som 

tillverkaren samarbetar med, användes ett intervjuunderlag där frågorna hämtats från tidigare 

litteratur som beskriver kundens bidrag i innovationsprocessen. Att utgå från tidigare litteratur 

för att utforma begrepp är lämpligt för att skapa en förförståelse av ett fenomen, och för att 

kunna möjliggöra för respondenter att förstå vilken slags information som forskaren är ute efter 

(Bryman & Bell, 2013, s. 163). Att söka data utan tidigare förförståelse för ämnesområdet 

försvårar dessutom arbetet med att urskilja de data som är relevanta för att besvara 

forskningsfrågorna (Eisenhardt, 1989). Intervjuunderlaget användes i uppsatsen också som 

teoretisk grund för att jämföra med de initiala fynd som gjordes via observationer. 

 

Relevanta områden att täcka in i intervjuer, som har som syfte att ta reda på kundens bidrag till 

innovationsprocessen, är enligt Blazevic och Lievens (2007) 1: kundens roll i 

kunskapsbyggandet, 2: på vilket sätt företaget hanterar kundens kunskap, 3: hur kundens 

kunskap bidrar till innovation, 4: hur kunden bedömer den färdiga produkten. Dessa områden 

skulle kunna anses täcka in de ämnen som avses studeras i denna uppsats. För att få en mer 

heltäckande bild av kundmedverkan och för att inte riskera att gå miste om något kundbidrag 

användes även intervjufrågor hämtade från två andra studier. Lau et al (2010) har studerat både 
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leverantörsföretags och kunders bidrag till innovationsprocessen för en tillverkare, medan 

Petersen et al (2005) studerat leverantörers bidrag. De frågor som hämtas från Petersen (2005) 

översätts således till att omfatta samarbete med kunder istället för med leverantörer. Petersen 

(2005) och Lau et al (2010) har haft som syfte att studera ifall kunders medverkan bidrar till en 

bättre prestation för en ny produkt, snarare än att fokusera på hur detta sker, varför frågorna 

anpassats till att uppfylla syftet för denna uppsats.  
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3.5.1 Intervjuguide 
Frågorna nedan användes som underlag till intervjuerna. Frågor i de senare intervjuer som gjorts 

berörde utöver underlagets innehåll också frågor som syftade till att få bekräftelse på information 

som härrör den inledande dataanalysen. Dessa frågor berör dock alla på ett eller annat sätt 

frågorna som redan fanns i guiden, men fick en mer fördjupad karaktär. 

Begrepp Referens Fråga Vad frågan svarar på 

Kundens roll 
   

Blazevic & Lievens 
(2007) 
   

Vilken roll har kunden i 
kunskapsbyggandet? Aktiv eller 
passiv förmedlare av kunskap? 
   

Kundens nivå av aktivitet 
   

Informationsdelning Lau et al (2010) 
   

Vilken information delas mellan 
parterna? Produktionsplan, 
lagerhållningsinformation, teknisk 
information, marknadsrelaterad 
information.    

Slag av information som delas
  

Designprestation Peterson et al (2005), 
Lau et al (2010), 
Blazevic & Lievens 
(2007) 

Ledde kundmedverkan till en bättre, 
eller mer funktionell design av den 
färdiga produkten  

Designkvalitet   
    

Tillverkarens 
kunskapsanvändning 

Blazevic & Lievens 
(2007) 
 

Hur använder tillverkaren kundens 
kunskap i innovationsprocessen? 

Implementering av kundens 
kunskap 

Processeffektivitet 
   
   

Peterson et al (2005) Hur leder kundmedverkan till bättre 
och snabbare problemlösning i 
designprocessen? 

Problemlösning och samarbete 
  

Finansiell prestation 
   

Peterson et al (2005) 
   

Hur leder kundmedverkan till 
förbättrad finansiell prestation? 
   

Finansiell prestation 
   

Processeffektivitet Peterson et al (2005)
  

Leder kundens  medverkan till mer 
realistiska mål för projektet? 

Målsättning 
   
  

Gemensam utveckling 
med kund 
   

Lau et a (2010) 
   

Deltar kunden  i design, 
produktutveckling (engineering), eller 
produktion? 
 

Grad av involvering och fas för 
involvering. 
   

Produktinnovativitet Lau et al (2010) 
Blazevic & Lievens 
(2007)   

Hur ny är produkten? Hur påverkar 
kundmedverkan innovationsgraden? 

Grad av innovation.  

Tabell 2. Intervjuguide. Egen 
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3.6 Analys av data 
Text från transkriberade intervjuer och observationer är vad som utgör data i denna 

undersökning. Data analyserades med hjälp av grundad teori. Metoden går enligt Corbin och 

Strauss (1990) ut på att kodifiera sina data, sortera dessa i kategorier, (Bryman & Bell, 2013,s. 

581) och i nästa steg isolera dessa observationer, och söka berika dem mer specifikt i nästa 

omgång av datainsamling (Miles & Huberman, 1994, s. 9). Kodningen är vad som utgör grunden 

för analysen inom grundad teori. Den kan ske genom öppen kodning, axiell kodning och selektiv 

kodning (Corbin & Strauss, 1990). Den öppna kodningen sker genom att data bryts ner i sina 

beståndsdelar, och jämförs med varandra för skapande av kategorier. Vid axiell kodning jämförs 

kategorier med varandra, och med sin ursprungsdata för att tydliggöra kategorierna (Corbin & 

Strauss, 1990). I den selektiva kodningen berikas de befintliga kategorierna.   

 

Blazevic och Lievens (2007)  beskriver kodningen till kategorier som en iterativ process, som 

leder till generaliseringar vilka beskriver det studerade området något mer heltäckande (Miles & 

Huberman, 1994, s. 9). Dessa generaliseringar konfronteras sedan med befintlig teori inom 

området för kundmedverkan i innovationsprocessen (Mils & Huberman, 1994, s. 9). Först då kan 

forskningsresultatet sägas bidra till befintlig teori (Blazevic & Lievens, 2007). 

 

Öppen kodning skedde i denna analys genom att markera nyckelord i texten, vilka senare gavs 

namn, eller koder. Alla koder samlades sedan i ett dokument och jämfördes med varandra. De 

koder som hade teman som liknar varandra fördes samman och gavs olika rubriker för att bilda 

kategorier. Exempelvis tog kategorin specialistkunskap form genom att kundens kunskap om 

olika diagnoser först uppmärksammades i materialet. Denna typ av kunskap visade sig höra 

samman med kunskap om användarna av produkternas behov, vilket i ett första skede var något 

som hypotiserades som en möjlighet i analysen. Sambandet mellan koderna som bildade 

kategorin specialistkunskap stärktes genom att flera koder ofta uppstod i nära anslutning till 

varandra i datamaterialet både vid intervjuer och observationer. Corbin och Strauss (1990) 

beskriver att en kategori för att vara giltig behöver kunna föras tillbaka till sitt eget sammanhang, 

vilket kontrollerades genom eftersökningen i datamaterialet efter att koder antagits höra samman 

och bilda en kategori.   
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För att underlätta den fortsatta analysen fördes kategorierna sedan in i en rollorienterad matris 

(Miles & Huberman, 1994, s. 126) där det åskådliggjordes vilka respondenter som uttalat sig 

inom olika kategorier (se bilaga 2). För att matrisformen skulle bli hanterbar rent storleksmässigt 

valde jag att redovisa hur många av det totala antalet koder i varje kategori som varje 

undersökningsperson berört i det empiriska materialet, istället för att redovisa kod för kod vilket 

skulle lett till en mindre överskådlig matris. Detta gör att räkning utgör en del av dataanalysen, 

vilket är ett sätt att uppskatta signifikansen hos olika kategorier och koder i en kvalitativ analys 

(Miles & Huberman, 1994, s. 252). Alla koder, samt vilken undersökningsperson som berört 

varje unik kod finns tillgängligt i den kodlista som användes för den inledande analysen, varför 

analysen kan följas steg för steg av den som har för avsikt att granska analysen (se bilaga 1).  

 

Valet att använda en matrisform i dataanalysen har gjorts då min uppfattning är att modellen ger 

en tydlig struktur över dataanalysen, vilket enligt Miles och Huberman (1994, s. 123) underlättar 

analytisk progression genom att data kan överblickas i sin helhet. Detta innebar för mig att jag 

kunde jämföra olika respondenters svar med varandra, och se vilka respondenter som ansåg en 

viss kategori av koder vara en viktig del av kunders bidrag till innovationsprocessen. Med hjälp 

av kodlistan i ett första steg, och matrisen i ett andra steg skedde vad som kan beskrivas som 

axiell kodning när kategorier slogs samman och i andra fall delades upp beroende på olika fynd i 

insamlat datamaterial. Likaså skedde selektiv kodning via berikning av kategorierna genom 

fortsatt datainsamling. I den slutliga empiriska analysen jämfördes befintlig litteratur med de 

empiriska resultaten vilket enligt Corbin och Strauss (1990) leder till utveckling av teori. 

Koppling till teori är också nödvändigt för att göra uppsatsens fynd giltiga i ett något mer 

generellt sammanhang (Miles & Huberman 1994, s. 9).  

 

3.7 Kvalitetsmått 
För att en fallstudie ska kunna sägas vara av hög kvalitet behöver fyra principer följas enligt Yin 

(2013, s. 163). Analysen behöver visa att man som forskare tagit hänsyn till samtliga data och 

belägg. Analysen ska också inriktas på samtliga rivaliserande tolkningar. Dock skall fokus läggas 

på den viktigaste aspekten av fallstudien. Dessutom skall forskaren använda sig av tidigare 

expertkunskap. Följandet av dessa fyra principer förenklas i uppsatsen genom valet att använda 

sig av en strukturerad dataanalysmetod, där all data och olika tolkningar av densamma synliggörs 
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i flera steg. Dessutom möjliggör valet att använda ett intervjuunderlag att tidigt i processen ta 

hänsyn till tidigare expertkunskap.  

 

Validitetsbegreppet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och de 

metoder som används mäter det de är avsedda att mäta (Fejes & Thornberg, 2012). Inom 

kvalitativ forskning utgör begreppen rigorösitet, trovärdighet, och tillförlitlighet alternativ till 

validitetsbegreppet (Fejes & Thornberg, 2012). Kortfattat kan uppfyllande av validitetsbegreppet 

sägas kräva noggrannhet, systematik och kritisk analys (Fejes & Thornberg, 2012, s. 218). Detta 

har beaktats vid undersökningens datainsamling, operationalisering och vid slutlig analys. I 

analysen har detta skett inte minst genom vad Corbin och Strauss (1990) benämner selektiv 

kodning, där vissa kategorier exkluderats eller slagits samman med andra kategorier därför att de 

inte innehållit tillräcklig förklaring av de fenomen som ingått. Miles och Huberman (1994,s. 279) 

menar att validitet inom kvalitativ forskning också handlar om att välja bland rivaliserande 

förklaringar, vilket skett som en del av den systematiska analys som kodningen utgjort på flera 

nivåer i uppsatsen. Omsorg har också lagts om att tydligt beskriva hur olika fenomen leder till 

olika konsekvenser, vilket enligt Corbin och Strauss (1990) är det sätt på vilket en grundad 

teoretisk analys kan bidra till förklaring av ett fenomen. Detta leder också till förståelse för 

varför en viss förklaring valts framför en annan.  

 

På grund av begränsat urval tenderar den externa validiteten vara svår att bedöma i kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Genom jämförelse med befintlig teori kan den 

kvalitativa forskningens resultat dock bli giltiga i ett mer generellt sammanhang (Miles & 

Huberman, 1994, s. 279, Corbin & Strauss, 1990). Reliabilitet är svår att uppnå på grund av 

svårigheten att replikera en social situation. För att möjliggöra replikation i möjligaste mån har 

noggranna beskrivningar skett av den miljö och det sammanhang där observationer och 

intervjuer gjorts i denna studie. Miles & Huberman (1994, s. 278) menar också att 

reliabilitetsbegreppet kan översättas med objektivitet inom kvalitativ forskning. Objektivitet 

inbegriper huruvida de resultat forskningen leder till har sitt ursprung hos forskaren, eller hos de 

personer som utgör källor till datainsamling. För att uppnå objektivitet används så stor tydlighet 

avseende redovisning av datainsamlingen och dataanalysen som möjligt i uppsatsen. Dessutom 

har de resultat som funnits vid den inledande analysens observationer bekräftats av två 
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undersökningspersoner som ingått vid observationerna vid senare intervjuer. Detta skulle kunna 

beskrivas som en form av respondentvalidering (Miles & Huberman, 1994, s. 275) vilket syftar 

till att få bekräftelse av sina resultat.  

 

3.8 Metoddiskussion 
En möjlig svaghet med denna uppsats är att data insamlats, tolkats och analyserats av en person. 

Detta skulle kunna öka risken för att analysen inte utsätts för kritisk prövning i samma 

utsträckning som ifall antalet författare varit flera (Corbin & Strauss, 1990). Istället för 

diskussioner med en forskarkollega har dock diskussioner om tänkbara tolkningar av data istället 

skett med intervjupersonerna, främst K2 och K4 från kundsidan, och alla respondenter från 

tillverkarens sida, varför data vridits och vänts på åt olika håll. Detta innebär att befintliga teorier 

i möjligaste mån också utvecklats och verifierats i största möjliga utsträckning under studiens 

gång (Corbin & Strauss, 1990). En utmaning i analysen har varit att begränsa inkluderingen av 

data. Detta arbete har guidats av de forskningsfrågor som ställts upp och av studiens syfte. Ett 

antal andra intressanta uppslag har funnits utöver de resultat som presenterats i denna rapport. 

Eftersom det faller utanför studiens syfte att beskriva andra fenomen än de som rör kunders 

kunskapsbidrag och tillverkarens användning av dessa har sådana data inte redovisats. Analysen 

av dem har avslutats efter den inledande öppna kodningen.  

 

3.9 Etiska ställningstaganden 
Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar fyra forskningsetiska huvudprinciper användas: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer har lett till ett antal överväganden i denna studie.  Eftersom studien utförts hos ett fåtal 

kundföretag, där vissa av kundföretagen har få anställda har jag valt att inte utlämna namnen på 

arbetsplatserna där data inhämtats. Detta för att undvika att peka ut någon av de personer som 

deltar. Resultatet av denna studie skulle kunna avslöja företagets arbetsmetoder för dess 

konkurrenter, varför jag valt att även hålla företaget anonymt. Valet att undanhålla kundföretagen 

och tillverkaren har gjorts i enlighet med konfidentialitestskravet (Codex, 2014, s. 12), vilket 

betyder att de kunder som deltar i studien får anonymitet. Informationskravet har tillgodosetts 

genom att muntlig och skriftlig information om studiens syfte och respondenternas roll i studien 

lämnats (Codex, 2014 s. 7). Då informationen lämnats har alla undersökningspersoner gett 
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samtycke till att medverka. Respondenterna har också haft bestämmanderätt angående under 

vilka förutsättningar och i vilken utsträckning de vill delta i studien. Min information till 

deltagarna fick också konsekvensen att nyttjandekravet kunde tillgodoses (Codex, 2014 s. 14). 
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4 Empiri 
Empiriavsnittet i denna uppsats har som mål att på ett objektivt sätt beskriva de fynd som gjorts 

genom analysen av intervjuer och observationer. Då analysen gjorts kontinuerligt ända sedan 

datainsamlingens start är det svårt att redovisa empirin helt utan analytiska förtecken. Därför 

kommer delar av innehållet i empiriavsnittet att kunna uppfattas som analys. Målet är att det i 

den empiriska redovisningen tydligt ska framgå vilken information som är hämtad från 

respondenternas utsagor, och vad som är uttryck för min analys av dessa.  

 

Jag har funnit att kunder bidrar med tre olika slag av kunskap i innovationsprocessen. Jag har 

valt att kalla dem för vardagskunskap, specialistkunskap och marknadskunskap. De tre slagen av 

kunskap har kunder förvärvat sig dels genom utbildning för att kunna uppnå sin yrkesstatus, och 

dels genom erfarenheter från det arbete som kunden utför på daglig basis. Tillverkaren är förstås 

inte medveten om att de eftersöker kunders vardagskunskap, marknadskunskap och 

specialistkunskap. I materialet har istället funnits att tillverkarens mål med att använda sig av 

kunder som samarbetspartners i ett första steg är att utvinna information om kundernas behov, 

och att ta hjälp av kundens kunskap för att kunna skapa lösningar som uppfyller dessa behov. För 

att lyckas med det krävs att kunden har tillgång till alla tre kunskapstyper. Tillverkaren vill i 

nästa steg utvinna information om kundens problem, för att hitta ett möjligt latent behov att 

uppfylla. Överföringen av kunders kunskap till tillverkaren sker i hela innovationsprocessen 

genom direkt kommunikation. 
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Figur 3. Sammanfattning av kundens kunskap och tillverkarens användning av den i innovationsprocessen. 

Egen. 

 

De tre slag av kunskap jag funnit att kunder bidrar med i en innovationsprocess har vissa 

gemensamma drag, men skiljer sig i det stora hela markant från varandra. Vardagskunskapen rör 

kundens egna upplevelser med ortopedtekniska produkter medan specialistkunskapen utgör den 

kunskap som rör arbetet med patienter. Marknadskunskapen rör kunskap om marknaden i 

allmänhet, och kunskap om olika detaljer och attribut hos produkter. Tillverkaren använder sig av 

de olika slagen av kunskaper för att få behovsinformation och feedback på sina lösningar. 

Tillverkaren ägnar sig dessutom åt kontinuerlig insamling av kunskap, även om inte just den 

specifika kunskapen som insamlas behöver användas i nuet.  

 

Behovsinformationen som tillverkaren insamlar från kunders bank av vardagskunskap, 

specialistkunskap och marknadskunskap kan indelas i två nivåer. Den första av dessa nivåer rör 

globala behov, exempelvis vilken funktion man behöver hos en produkt för att den ska vara 
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ändamålsenlig. Ett exempel på ett sådant behov kan vara att man behöver kunna öppna ett 

axelförband från två håll för att den ska kunna användas till en viss diagnos, information som 

hämtas från kundens bank av specialistkunskap. Den andra nivån av information rör detaljer 

kring behovet såsom hur många produkter kunden har behov av, och vid vilka tidpunkter 

användning sker information som kunden vanligtvis lämnar via sin bank av vardagskunskap. 

Kunder verkar framförallt bidra till tillverkarens skapande av tilläggsinnovationer och av 

innovationer som är nya för företaget genom att bidra med information om just dessa behov.  

 

När det gäller de lösningar som skapas för att tillfredsställa kundernas behov lämnar kunder 

också information avseende två olika nivåer. Till respektive nivå bidrar kunder genom att komma 

med egna förslag och genom att delge feedback till tillverkaren. Den första nivån avser kundens 

involvering i att skapa en bättre helhetslösning. Helhetslösningen kan beskrivas som den 

funktion hos produkten som är tänkt att uppfylla kundens och patientens behov. Kunder bidrar 

till processen genom att ge feedback bestående av vardagskunskap och specialistkunskap på 

tillverkarens förslag till helhetslösningar, och kommer dessutom med egna förslag till lösningar. 

Utöver bidrag till helhetslösningen, kommer kunder också med feedback och förslag till 

detaljförbättringar, som förbättrar vissa delfunktioner hos produkten. Gränsdragningen mellan 

detalj- och helhetslösning kan beskrivas enligt en gråskala som inte är helt tydlig, men 

uppdelningen har varit tydlig nog i materialet för att omnämnas i redovisningen.  Tillverkaren 

verkar enligt intervjuerna i studien uppfatta kundens feedback bestående av vardags- och 

specialistkunskap som de viktigaste bidragen till lösningar. De exempel på förslag som kunden 

lämnar vid exempelvis observationer har inte uppmärksammats av tillverkaren i någon högre 

grad vid intervjuer. 
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4.1 Kundens kunskapsbidrag och tillverkarens användning av den i 
innovationsprocessen 

Tillverkaren samlar in alltså in tre typer av kunskap från sina kunder. Insamlingen sker på olika 

sätt och med olika mål för de olika slagen av kunskap. De tre slagen av kunskap har olika 

betydelse för tillverkaren i olika faser av innovationsprocessen. Här beskriver jag i detalj hur 

utbytet av kunskap sker, och hur tillverkaren använder sig av kundernas kunskap. 

4.1.1 Marknadskunskap 
Marknadskunskap är vad som gör att kunder kan bidra med marknadsrelaterad kunskap till 

tillverkaren. Denna kunskap innefattar information om en rad olika marknadsrelaterade områden 

såsom marknadens storlek, konkurrenters produkter, och deras prissättning. Produktkunskapen 

som marknadskunskapen innefattar rör främst breda drag hos produkterna, exempelvis vilken 

tillverkare som producerar olika kategorier av produkter medan den djupare produktkunskapen 

om olika funktioner hör till vardagskunskapen. Marknadskunskapen innefattar också information 

om hur produkter normalt distribueras på marknaden, exempelvis ifall kunder brukar hålla egna 

lager av produkterna, eller ifall de enbart köper in vid behov. Den lösning som kunden använder 

sig av idag för att uppfylla sitt nuvarande behov är ofta ett sätt för tillverkaren att erhålla 

information om lösningar som konkurrenter valt, vilket kan leda till utveckling av produkter som 

är nya för företaget. Dessutom ger information om kundens nuvarande lösningar tillverkaren 

information om konkurrenters produkter som bonus. Tillverkaren får i vissa fall också tillgång 

till prisinformation om konkurrenters produkter. För att kunden ska vara villig att dela med sig av 

information om konkurrenters produkter är det dock nödvändigt att tillverkaren har en bra 

relation till kunden. 

 

Vissa enstaka kunder har också en god översikt över vilka produkter som finns på marknaden, 

och kan därför uppfatta olika marknadsgap. Tillverkarens produktutvecklare har själv arbetat 

som kund i branschen, och berättar om ett exempel på hur ett sådant marknadsgap gav upphov 

till en ny produkt.  

 

”jag visste att jag hade en produkt som funkar bra på en diagnos, och sen så såg jag att det 

fanns ingenting på marknaden för en annan” 

Produktutvecklaren 
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Figur 4. Sammanfattning av tillverkarens användning av kundens marknadskunskap. Egen 

 

Kunden lämnar via marknadskunskapen information som har att göra med detaljer kring 

behovet. Sådan information berör alla tre slagen av kunders kunskap, men marknadskunskap 

verkar utgöra största delen av vad som förmedlas för att tillverkaren ska kunna förstå detaljer 

kring behovet. Exempel på sådana detaljer kan vara hur ofta behovet uppstår, vilket jag i mitt 

material valt att benämna behovsvolym. Kunden lämnar information om behovsvolym genom att 

berätta om hur många patienter som behöver den enskilda produkten som utvecklas. Denna 

information är av stor vikt för tillverkaren att få av affärsmässiga skäl, eftersom det är olönsamt 

att tillverka en produkt med låg behovsvolym. 

 

I studien har jag uppfattat att behovsrelaterad kunskap insamlas av tillverkaren från flera olika 

kunder, detta är dock något som bara en av kunderna i studien uppfattat. Flera av 

intervjupersonerna från tillverkaren anser att det är nödvändigt att använda sig av flera kunder 

för att få en bra uppfattning om kunders behov då risken annars är att man uppfattat behovet på 

fel sätt, eller att man lyssnat på en kund som har åsikter som inte är representativa för ett större 

antal kunder.  

 

”Och så hör man det från några stycken och så börjar man fundera… Man får ta en allmän 

känsla från många enheter” 

VD 

 

Min tolkning av insamlingen av kunskap från flera kunder är att den sker av både 

vardagskunskap, specialistkunskap och marknadskunskap. Dock verkar det vara så att 
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marknadskunskap i hög utsträckning samlas in kontinuerligt från flera kunder, medan de andra 

två typerna av kunskap samlas in från flera kunder inom ramen för en viss innovationsprocess.  

 

Att flera olika kunder används av tillverkaren i innovationsprocessen är något som endast få av 

kundrespondenterna uppfattat vilket troligen inte är så konstigt eftersom tillverkaren inte verkar 

ha någon vinning i att kommunicera detta till kunderna. 

  

4.1.2 Vardagskunskap 
Vardagskunskapen är ett slag av kunskap som kunden förvärvar genom sitt arbete. 

Kunskapsområdet består av kundens upplevelser av arbetet med tillverkarens produkter och de 

funktioner som produkterna har. Det är ett arbete som sker i form av både utprovningar av 

produkter till patienter, och översyn av produkter när patienter kommer på återbesök. Kunskapen 

kan kortfattat beskrivas som ett slag av kunskap som rör den praktiska användningen av 

tillverkarens produkter och ger då den överförs till tillverkaren en nyttig inblick i kundens 

vardag. 

 

”kunden är ju den som ser produkten i det rätta sammanhanget och förstår hur produkten ska 

användas i verkligheten” FOU personen 
 

Vardagskunskapen är en kunskap som kunden inte haft som utpräglat mål att skaffa sig. Den har 

istället kommit som en bonus genom arbetet. Min tolkning är att vardagskunskapen för 

tillverkaren är nödvändig att utvinna från kunder, eftersom det är just kunskap och erfarenhet 

från många användare över lång tid som behövs för att kunna vara säker på att man tillverkar 

produkter med rätt egenskaper och funktioner. Kundens erfarenhet ger tillverkaren en ny och 

viktig synvinkel på de produkter som finns på marknaden, och på de kundbehov som 

produkterna är tänkta att tillfredsställa. Tillverkaren har ingen möjlighet att nå kunskap om 

kundens behov på annat sätt än genom att få information från kunder som dessa hämtar från sin 

bank av vardagskunskap. 
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Figur 5. Sammanfattning av tillverkarens användning av kundens vardagskunskap. Egen.  

 
 

Kundens vardagskunskap bidrar alltså till att tillverkaren kan förstå hur deras produkter används 

av personalen som applicerar produkterna, samt om vilka problem som kan finnas för personalen 

i arbetet med detta. Ett exempel på produktrelaterad information som kunden bidrar med 

illustreras genom följande citat:  

 

”vi fick dem att förstå vad vi vill med produkterna och att vi måste kunna öppna och stänga flera 

ggr per dag och det är ju det vi sett på alla axelprodukter att det inte håller för att träna”  

(K4). 

 

Den produktrelaterade kunskap som kunden förvärvat som en del av vardagskunskapen leder till 

att tillverkaren kan utveckla produkter med de funktioner som just kunden önskar. I vissa fall 

leder kundens kunskap också till att befintliga produkter får utökade användningsområden 

genom mindre anpassningar för att kunna tillfredsställa fler användares behov. Kundens 

vardagskunskap, vanan att arbeta med produkter, gör att tillverkaren kan förstå varför behovet av 

olika funktioner existerar.  
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Utöver att bidra till tillverkarens behovsförståelse innebär vardagskunskapen att kunder kan 

komma med olika förslag på hur de önskar att en produkt ska fungera för att tillfredsställa deras 

egna behov. Dessa förslag kan sägas röra både lösningen i sin helhet och olika detaljer som rör 

delfunktioner hos produkten. I det empiriska materialet i denna studie framträder dessa förslag 

vid observationerna som gjorts. Dessa förslag är möjliga för kunden att ge på grund av den 

produktkunskap som kunden själv har förvärvat genom sitt vardagliga arbete.  

 

”sen har jag personligen använt många förband under mina år som sjukgymnast här och man 

har sett många olika så att det när man får en produkt så snappar man väl upp hur andra 

fungerat och jag kan väl kanske framföra synpunkter; skulle man inte kunna göra så här?” 

K4 
 

Kundens förslag till helhetslösningar eller detaljösningar har i materialet inte framträtt som 

betydande för tillverkaren. Istället är tillverkaren mer intresserad av att få feedback från kundens 

bank av vardagskunskap för att kunna förstå ifall den lösning man själv skapat uppfyller kundens 

eget behov.  

 

”Man kan ställa ledande frågor så att du får en bekräftelse, så använder du absolut kunden.” 
VD 
 
 

Detta sker både tidigt i innovationsprocessen som feedback på idéer, och senare i 

innovationsprocessen för att förbättra produkter. Detta sker ofta i samband med att kunden testat 

prototyper av en ny produkt. Tillverkaren vill både ha feedback från kunden både om hur de 

själva som utprovare av produkterna, och om hur patienterna upplever produktens funktion med 

de lösningar som tillverkaren själv uppfunnit genom att förstå kundens behov. De vill alltså ta del 

både av kundens vardagskunskap, och deras specialistkunskap:  

 

Tillverkaren är också intresserad av att förstå orsakerna till kundens behov. De härstammar ofta 

från problem med de lösningar som finns på marknaden. Detta ger upphov till en känsla av 

irritation, eller missnöje hos kunden. Det är inte alltid som kunden själv kan peka i vilken 

riktning som tillverkaren behöver gå för att lösa dessa problem. Problemen som finns rör ofta att 

kunden upptäcker att en funktion saknas eller är bristfällig hos produkten vid utprovning eller vid 
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uppföljning med patienter vilket jag valt att kalla för att ett funktionsproblem upptäckts. 

Funktionsproblemet medför att patientens vård inte blir så bra som den skulle kunna vara med en 

produkt med bättre funktion och kan beskrivas av kunden på grund av dess vardagskunskap. 

Arbetet med produkter ger möjlighet att beskriva problem som både kunder och patienter 

upplever. Citatet nedan beskriver ett funktionsproblem som kunden uppmärksammat med en viss 

produkt:  

 

”Då satt ju förbandet lite si och så när de kom tillbaka efter en vecka till mottagningen, och ibland så satt 

den bra men det höll inte” 

K4 

 

4.1.3 Specialistkunskap 
Då kunderna i denna fallstudie i de flesta fall arbetar inom sjukvården är mycket av den unika 

kunskap som kunderna har kopplad till hur användarna av produkterna, alltså patienterna, bör 

behandlas. Detta ställer i sin tur olika funktionella krav på de produkter man vill använda. En 

aspekt av specialistkunskapen är att den är unik för olika kundgrupper. Kunderna har delvis 

skaffat sig denna kunskap genom sin utbildning, men också genom ett långvarigt lärande i 

arbetslivet. Den kund som arbetar med en viss grupp av användare förvärvar specifik kunskap 

om just denna grupp av användare, och som bonus kunskap om de olika produkter som används 

som del i behandlingen. Kunskapen gör att kunden kan berätta om hur ofta en viss funktion hos 

produkten behöver användas för att patientens vård ska bli optimal, och om hur länge behovet av 

produkten varar. Detta hjälper tillverkaren att förstå vilka krav som ställs på de material som 

produkten består av.  

 

”Framförallt så kanske vi har den här frakturkunskapen, vi vet vad för frakturer det är …Det är 

klart att har man som jag jobbat i 14 år med ortopedi så har man ju sett några frakturer och jag 

har sett några axelförband också så att… Man vet vad man kan välja till vilken typ av fraktur” 

K4 
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Figur 6. Sammanfattning av tillverkarens användning av kunders specialistkunskap. Egen. 

 

Den unika aspekten av kundens kunskap, samt att kunden har ett stort antal patienter är viktiga 

parametrar att ta hänsyn till när tillverkaren väljer samarbetspartner för ett visst 

utvecklingsprojekt. Detta är nödvändigt för att få tillgång till tillräckligt djup kunskap inom det 

område där produkten som utvecklas hör hemma.  

 

Specialistkunskapen innefattar också det faktum att kunderna i branschen har en nära kontakt 

med användarna eller patienterna, vilket gör att de förstår de slutliga användarnas personliga 

behov och kan beskriva dessa för tillverkaren utöver sina egna. Tillverkaren får genom sina 

kunders specialistkunskap samlad information om hur patienter önskar att de produkter de 

använder ska fungera. En av orsakerna till att tillverkaren behöver utvinna information med 

ursprung i specialistkunskap från kunder, är för att kunna förstå vad jag valt att kalla för det 

globala behovet. Detta är det grundläggande behov som kunder och patienter har vid ett visst 

tillstånd. Behovet rör den funktion man vill att produkten som är den del av patientens 

behandling ska ha. Exempelvis behöver patienter som genomgått en bukplastikoperation 

kompression runt operationssåret. 

 

”Det är kompressionen vi vill åt … Just för bukplastikerna vill man ha så hårt som möjligt, 

mycket stramare kompression” 
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K2 

 

Dessutom behöver tillverkaren få information om användarnas, det vill säga patienternas, behov 

från kunderna, för att tillverka produkterna med rätt funktioner till rätt användare. 

Användarbehoven alltså utgör en del av vad kunden kan lämna information om genom sin 

specialistkunskap. 

 

”Först i början tycker de det är jättejobbigt och pinsamt att ha den delen (öppningsbar gren på 

gördel) men sen tycker de det är så skönt” 

K2 

 

För vissa produkter räcker det med en typ av lösning för att uppfylla kundens behov, medan det i 

andra fall krävs modifikationer för olika användargrupper. Kundens specialistkunskap gör också 

att tillverkaren får information om begränsningar för kundens och användarens behov av olika 

funktioner för olika patientgrupper. Det leder till att tillverkaren kan skapa produkter med olika 

funktioner för olika användare. Kunden kan också medvetandegöra tillverkaren om olika 

områden där ett tilläggsinnovationsbehov finns. Behovet kan röra exempelvis att fler höjder eller 

storlekar av en viss produkt vore önskvärt för att täcka in alla användares behov.  

 

Kunder har vid intervjuer nämnt att de tror användares lösningar kan vara värdefulla, vilket utgör 

en del av specialistkunskapen. Utöver det har kunder inte angivit att de tror sig kunna komma 

med lösningen på att uppfylla sina egna behov av nya produkter.  Från tillverkarens sida har 

kundens betydelse för framtagandet av lösningen, eller uppfyllandet av behovet inte heller 

framhållits i materialet. Tillverkarens produktutvecklare är av uppfattningen att det är 

tillverkaren, och inte kunden, som kommer med lösningar. Det är vanligare förekommande i det 

empiriska materialet, både från kundernas och tillverkarens håll, att kunder kommer med 

feedback som utgår från specialistkunskap på tillverkarens helhetslösning. Detta sker genom att 

lämna synpunkter på förslag till lösningar som tillverkaren ger relativt tidigt i 

innovationsprocessen, både då det gäller en helt ny produkt och vid tilläggsinnovationer. 

 

Genom sin specialistkunskap bidrar kunden också till att tillverkaren får förståelse för olika 
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användarproblem, problem som användare av produkterna upplever. Dessa problem skiljer sig 

från funktionsproblemen genom att de utgör ett problem främst för användaren av produkterna, 

och inte för kunderna själva. Tillverkaren får förståelse för dessa problem genom att kunden talar 

om för tillverkaren hur patienten upplever produkten, och berättar om olika egenskaper som 

försvårar användning av produkten för patienterna 

 

”de är lite orörliga (efter operation), och då blir de ännu mer orörliga med gördeln… och 

många blir ju jättevarmt att gå i” 
K2 

 

4.1.4 Kunskapsanvändning för uppfyllande av latenta behov 
Funktionsproblem och användarproblem når tillverkaren genom att kunder överfört sin 

vardagskunskap och specialistkunskap till tillverkaren. Detta sker både genom klagomål till 

företagets reklamationsavdelning, men också genom att företaget aktivt söker feedback på sina 

produkter från kunder. Företaget använder sig av denna information från kunderna eftersom de 

anser att den kan utgöra grund för produktutveckling.  

 

”Antingen är det något tillfälligt fel, nåt fabrikationsfel, eller så är det faktiskt att det inte riktigt 

fungerar i verkligheten....Och om det då är tillräckligt många som tycker samma sak så för vi det 

vidare till produktutvecklingsavdelningen”  

Fou personen 
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Figur 7. Sammanfattning av kunskapsanvändning för uppfyllande av latenta behov. Egen 

 
 
Min tolkning är att tillverkaren använder vardagskunskap och specialistkunskap för att förstå 

användarproblem och funktionsproblem hos produkter. Denna förståelse är nödvändig för att de 

ska kunna skapa en lösning med bättre funktion för kunder och användare jämfört med vad som 

tidigare varit tillgängligt på marknaden. Att kunna upptäcka behov hos kunder kräver att 

tillverkaren har en egen kunskapsbank av insamlad marknadskunskap, vardagskunskap och 

specialistkunskap som kan anslutas till kundens kunskap. Tillverkaren utnyttjar därmed sin egen 

kunskapsbank för att komma åt kundens kunskap, som ger vägledning om ett behov som 

antingen är känt eller okänt för kunden.  

 

”du måste själv vara påläst för att veta vad du ska ställa för frågor, som med allt annat 

egentligen, för det är inte så att kunden säger nåt. De vet inte vad som är nyckeln för dig, utan 

du måste liksom ha en… du måste vara påläst och veta vad du gör för att kunna utnyttja deras 

bank av erfarenhet eller behov. Få fram behoven så det är en symbios. Det är inte så att kunden 

lägger fram ett papper, har du tänkt på det här?” 

VD 

 

Tillverkaren är alltså medveten om att kunden i många fall saknar förmåga att bidra med 
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information om vad de faktiskt behöver för att komma till rätta med det problem de upplever. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det i det empiriska materialet tydligt framkommit 

att tillverkaren låter kunden vara mer delaktig i att ge feedback på tillverkarens lösningar, än i att 

komma med förslag på egna. I de fall där kunden genom överföring av vardagskunskap eller 

specialistkunskap uttryckt ett problem, men inte kunnat bidra till lösningen av det, använder 

tillverkaren sin egen kunskap för att omvandla kundens problem till en produkt som uppfyller ett 

behov kunden inte visste att den hade.  

 

”Kunden var med från allra första början, men… De kunde inte säga vad de ville ha 

…Man kan säga att de hade ett latent behov, som de inte kunde sätta ord på, en gördel som 

passar alla” 
VD 
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5 Analys och diskussion 
Jag fortsätter i detta avsnitt med en analys av vad de empiriska data som framkommit i studien 

ger för bidrag till befintlig teori. Tillverkarens användning av kunders unika kunskaper, som 

presenterats i empiriavsnittet, jämförs här med befintlig teori för att kunna uppnå en förståelse 

för hur tillverkare av produkter använder sina kunders kunskap för att åstadkomma innovationer 

och uppfyllande av latenta behov i ett större sammanhang än det som denna uppsats är skriven i. 

Jämförelsen mellan empiri och teori sker delvis genom en argumentation som tar tidigare 

forskning i anspråk. Genom jämförelse mellan mina resultat och befintlig teori är förhoppningen 

att kunna bidra till en ökad förståelse för hur kunders kunskap kan användas i en 

innovationsprocess. 

Tre typer av kunskap med vilka kunder bidrar till en tillverkares innovationsprocess har kunnat 

urskiljas i denna studie. Tillverkaren använder sig av kunders vardagskunskap, specialistkunskap 

och marknadskunskap för att skapa produkter som uppfyller kunders behov. Ingen av 

kunskapstyperna är överflödig i innovationsprocessen, men olika typer av kunskap har dock 

olika betydelse för tillverkaren. Kortfattat behöver tillverkaren få tillgång till vardagskunskap för 

att förstå kundens egna behov, specialistkunskap för att veta vilken funktion en produkt behöver 

ha för att uppfylla vårdbehovet och patientens behov, och marknadskunskap för att kunna förstå 

ifall idén är lämplig att genomföra och potentiellt lönsam. Användningen av kunders kunskaper 

som uppfattats i denna studie, kan enligt min tolkning bidra med en förklaringsmodell till hur 

kundinvolvering bör ske, för att uppnå de goda resultat som nämnts i tidigare litteratur (Lau et al, 

2010; Faems et al, 2005; De Luca & Atuahene-Gima, 2007). Modellen beskriver också hur en 

tillverkare av produkter bör agera för att undvika att drabbas av de risker som finns beskrivna i 

litteraturen (Narver & Slater, 1996; Enkel, 2005). 
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Figur 8. Sammanfattning av kundens kunskap och tillverkarens användning av den som bidrag till befintlig 

teori. Egen 
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5.1. Marknadskunskap 
Kunden har enligt insamlad data i denna studie en kunskapstyp jag beskriver som 

marknadsrelaterad vilket innefattar kunskap om konkurrenters produkter och pris på dessa, samt 

om marknaden generellt. Allt detta är viktig information att få för tillverkaren då de ska ta beslut 

om huruvida de ska gå vidare med en idé till en ny produkt, i innovationsprocessens inledande 

fas (Brockhoff, 2003), eller till och med före en innovationsprocess har startat. De 

produktrelaterade kunskaper som marknadskunskapen innefattar tolkar jag som bred. Det kan 

exempelvis röra olika detaljer hos produkter som kunden har vetskap om, men saknar djup 

erfarenhet av att arbeta med. Detta skiljer denna produktrelaterade kunskap från den 

produktrelaterade kunskap som innefattas i kundens vardagskunskap.  

 

5.1.1 Tillverkarens användning av marknadskunskap 
Utan tillgång till marknadsinformation kan tillverkaren inte veta ifall den skapar en produkt som 

någon kommer att vilja köpa. Min tolkning av tillverkarens användning av kundens 

marknadskunskap kan liknas vid hur Kohli & Jaworski (1993) beskriver att marknadsorienterade 

företag skannar marknaden, både avseende kunders behov och konkurrenters erbjudanden. I 

denna studie har det visat sig att tillverkaren använder sina kunder i enskild kommunikation för 

att få information om konkurrenter, och om hur marknaden fungerar i både stort och smått. Detta 

kunskapsutbyte stämmer väl överens med hur flera författare (Salomo et al, 2003, Matthing et al, 

2004) beskrivit att moderna marknadsorienterade företag arbetar för att skaffa sig en bred 

informationsbas. Att flera kunder används vid insamling av marknadskunskap skulle kunna vara 

ett tecken på att marknadskunskapen utgör vad som kan karaktäriseras som bred kunskap (De 

Luca & Atuahene-Gima, 2007), vilket är nödvändigt för att lyckas med en produktinnovation 

både avseende ekonomisk omsättning och innovationsgrad (Lau et al, 2010). Det är enligt 

Salomo et al (2003) kvalitativ information som tillverkaren behöver, i högre grad än kvantitativ, 

vilket också verkar vara fallet här då tillverkaren ägnar sig åt ett aktivt informationsutbyte med 

sina kunder istället för att samla in data via exempelvis enkäter.  

 

Ett förhållande som är skiljer sig inom B2B jämfört med B2C är att slutkonsumenter av 

produkter och tjänster inom B2B mer sällan vet hur de ska lösa sina problem (Persson, 2010). 

Detta överensstämmer troligen mycket väl med slutanvändare inom branschen för 
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ortopedtekniska hjälpmedel, då slutanvändarna består av patienter. Tillverkaren samlar därför 

kontinuerligt in marknadskunskap från sina kunder för att upptäcka nya behov på ett generellt 

plan, vilka sedan kan undersökas närmre genom erhållande av specialistkunskap och i viss mån 

vardagskunskap. Insamlingen av marknadskunskap förenklar bedömningen av inom vilka 

områden det kan finnas behov av innovationer. I vissa fall kan kunders marknadskunskap leda 

till utveckling av helt nya produkter, då kunden uppfattat ett gap på marknaden. Ett sådant 

initiativ behöver dock troligen komma från kunden, och verkar inte vara vanligt förekommande.  

 

5.1.2 Marknadskunskapens roll i upptäckandet av latenta behov 
För att lyckas uppfylla ett latent behov behöver tillverkaren få tillgång till mer än bara 

information som leder till kundens uttryckta behov. Genom insamlande av marknadskunskap har 

kunden tillgång till en bred kunskapsbas om kunders behov, och om konkurrenters erbjudanden 

(Narver & Slater, 2000). Denna kunskapsbas utgör en del av tillverkarens förförståelse av 

kundens behov och skulle kunna beskrivas vara ett sätt att arbeta proaktivt på, vilket är 

nödvändigt för att upptäcka latenta behov (Narver et al, 2004). Tillverkaren använder sig av sin 

insamlade marknadskunskap för att ställa relevanta frågor till kunder, för att få fram det behov 

kunden kan uttrycka. Då marknadskunskapen är ett slag av bred kunskap som tillverkaren 

kontinuerligt insamlar, är det inte realistiskt att tro att kunders lösningsförslag baserade på 

marknadskunskap (konkurrenters lösningar), är något som kommer tillverkaren till nytta. 

Marknadskunskapens roll är att bli kontinuerligt insamlad, inte specifikt insamlad. 

 

5.2 Vardagskunskap 
Den kunskap som jag valt att kalla för vardagskunskap kan sägas röra kunskap om de rutiner och 

processer i vilka kunder använder olika ortopedtekniska produkter i behandlingen av sina 

patienter. Kunskapen skulle kunna beskrivas som en del av det De Luca och Atuahene-Gima 

(2007) beskriver som produktrelaterad kunskap. Det slag av kunskap som vardagskunskapen 

utgör har beskrivits vara av praktisk art, och leder till att innehavaren av kunskapen kan ta olika 

genvägar i arbetet (Swart & Kinnie, 2003). Genvägarna skapar ett värde för innehavaren genom 

minskad arbetsbörda, och ett värde för kunskapsinnehavarens kunder genom en mer följsam och 

kontrollerad service (Swart & Kinnie, 2003). Lam (2000) menar att den kunskap som kan sägas 

röra talanger, rutiner, know-how och olika arbetstekniker inte är enkel att kodifiera och uttrycka. 
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Kunskapen kan därför beskrivas vara dold (Swart & Kinne, 2003), och det skulle kunna vara en 

anledning till att nära samarbete med informell kommunikation föreslagits vara nödvändig i 

innovationsprocessen (Salomo et al, 2003). Denna slags kommunikation ger möjlighet att utbyta 

information av hög komplexitetsgrad (Salomo et al, 2003). 

 

5.2.1 Tillverkarens användning av vardagskunskap 
I denna studie har vardagskunskapen framträtt både vid observationer och vid intervjuer. 

Tillverkaren verkar vara beroende av att få tillgång till denna kunskap från kunden för att kunna 

få feedback på sina idéer från kunder som är vana att arbeta med tillverkarens eller konkurrenters 

produkter. Vardagskunskapen utgör därför en viktig ingrediens i innovationsprocessens inledande 

fas för att förstå kundens egna behov, och för att kunna ge feedback på tillverkarens lösningar 

utifrån kundens eget perspektiv i mellanfasen. Den produktkunskap som kundens 

vardagskunskap medför är enligt min tolkning djup. Den rör kundens upplevelse av de 

funktioner som olika produkter är avsedda att fylla, vilka kunden har erfarenhet av. Djup 

kunskap är enligt Atuahene-Gima (2007) en förutsättning utöver bred kunskap för att kunna 

skapa innovationer. Lam (2000) menar att erfarenhetsbaserad kunskap endast kan 

medvetandegöras genom sociala nätverk och i det sammanhang där kunskapen hör hemma. Detta 

skulle alltså kunna vara en förklaring till varför tillverkaren anser att det är nödvändigt att ha en 

förförståelse av kundens kunskap för att kunna tillgodogöra sig den information som kunden i 

avseende att tillverkaren ska kunna förstå dess behov.  

5.2.2. Vardagskunskapens roll i upptäckandet av latenta behov. 
Vardagskunskap möjliggör också beskrivning av kundens funktionsproblem, vilket utgör en del 

av att kunna upptäcka latenta behov. Genom att fråga om orsaker till varför kundens behov 

existerar kan tillverkaren via kundens vardagskunskap få reda på vilka problem kunder har i sin 

vardag när de ska behandla sina patienter.  Förståelsen av detta funktionsproblem är vad som 

tillsammans med insamling av specialistkunskap möjliggör att utveckla en produkt som uppfyller 

ett latent behov, vilket beskrivs mer ingående under rubrik 5.3.2.  

 

En risk med att låta kundens vardagskunskap ta för stor plats i innovationsprocessen skulle 

kunna vara att det leder till mindre innovativa lösningar då erfarenhetsbaserad kunskap påstås 

leda till att man försöker lösa problem på samma sätt som man löst dem tidigare (Sanin et al, 
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2009). Enkel (2005) påstår att en risk med kundinvolvering är att tillverkaren når en lägre 

innovationsgrad med sina produkter. Kundens erfarenhetsbaserade vardagskunskap skulle kunna 

leda till att lösningar som redan finns på marknaden föreslås och innovationsgraden skulle 

därmed bli lägre. En annan anledning till att vardagskunskapen ensam inte leder till framgångsrik 

innovation är att den ger uttryck för kundens egna behov, men inte för de slutliga användarnas. 

Det är inte säkert att en kunds vardagskunskap är generell för andra kunder, eftersom den är 

erfarenhetsbaserad (Swart & Kinnie, 2003) och i hög grad rör kundens egen upplevelse. Det är 

troligt att en tillverkare kan utnyttja kundens vardagskunskap för att erhålla feedback på sina 

idéer. Tillverkaren behöver dock vara noggrann i att inte använda sig av förslag baserade på 

enbart vardagskunskap från kunder och att insamlad feedback inte enbart består av 

vardagskunskap. Användning av förslag från kunder baserade på vardagskunskap skulle kunna 

leda till en hållning som liknar det att vara customer-led (Narver & Slater, 1996).  

5.3 Specialistkunskap 
I det empiriska materialet har också funnits en typ av kunskap som jag kallar för 

specialistkunskap. Den rör kundens kunskap om hur olika patienter bör behandlas och om hur 

användares behov ser ut. Aspekten som rör kunders kunskap om hur patienter bör behandlas 

skulle kunna liknas vid hur andra författare beskrivit teknisk kunskap som kundbidrag vid 

innovation (Bogers et al, 2010). Tillverkaren vill gärna erhålla denna kunskap från vad som kan 

beskrivas som en lead user (von Hippel, 1986).  Swart och Kinnie (2003) menar att även 

specialistkunskap kan vara svår att förmedla, eftersom den är delvis erfarenhetsbaserad, även om 

mycket av kunskapen är medvetet inlärd med rationella grunder. Förmedling av kunskapen 

kräver enligt Swart och Kinnie (2003) nära samarbete, och en förförståelse hos mottagaren för att 

ett utbyte av kunskapen ska kunna ske, vilket också tillverkaren i denna studie uppmärksammat.  

 

Inom medicin, till vilket det ortopedtekniska området hör, har det visat sig att läkare som har en 

högre grad av specialistkunskap är mer insiktsfulla avseende alla aspekter som rör patienternas 

behandling (Harrold & Field, 1999). I min studie har det visat sig att specialistkunskapen som 

olika användargrupper eller patientkategorier är unik för olika kunder, beroende på vilken 

patientgrupp som kunden arbetar mest frekvent med. Fyndet bekräftas av Harrold och Field 

(1999) som menar att en hög grad av specialistkunskap finns hos de personalkategorier som 

arbetar med en eller ett fåtal patientgrupper. Kundens intresse för den aktuella patientgruppen gör 
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att de snabbare än andra inom branschen skaffar sig den senaste kunskapen inom det aktuella 

vårdområdet och leder till en både bred och djup kunskapsbas om patientgruppen hos 

vårdpersonalen (Harrold & Field, 1999).  

 

För att en tillverkare ska få tillgång till den senaste kunskapen är det alltså nödvändigt att välja 

en kund med specialistkunskap inom rätt område för samarbete kring utveckling av en produkt. 

Den djupa kunskapen som kunden har är enligt Luca och Atuahene-Gima (2007) nödvändig för 

att skapa en innovation uppfyller målgruppens uttalade och outtalade behov och verkar kräva 

nära samarbete med öppen kommunikation för att kunna överföras i min studie, likväl som enligt 

litteraturen (Salomo et al, 2003, Swart & Kinnie, 2003). Utbytet av djup specialistkunskap verkar 

ske i vad Brockhoff (2003) beskriver som produktutvecklings- och prototyptestfaserna via 

feedback från kunden på tillverkarens lösningar, men i vissa fall även tidigt i 

innovationsprocessen då tillverkaren behöver feedback på sin idé.  

5.3.1 Tillverkarens användning av specialistkunskap 
Då graden av komplexitet hos olika lösningar på marknaden för ortopedtekniska hjälpmedel 

liksom på andra B2B marknader (Persson, 2010) är för hög för att patienterna ska kunna förstå 

och uttrycka sina egna behov är kundernas specialistkunskap en förutsättning för att produkter 

som tillfredsställer patienternas behov ska kunna utvecklas. Att erhålla kunders specialistkunskap 

är enligt min tolkning också en förutsättning för att utveckla produkter som inte endast leds av 

kundens egna önskemål (vardagskunskap), utan av de slutliga användarnas funktionsbehov, 

vilket de inte själva känner till. Jag menar att tillgången till specialistkunskap genom en kund 

som är en lead user är en förutsättning för att lyckas skapa produkter som kan beskrivas ha en 

funktion på en högre nivå än den förväntade hos kunder och användare, vilket leder till ett 

överlägset kundvärde (Narver & Slater, 1999), i detta fall både för kunder och patienter. Att 

använda sig av kundens specialistkunskap i högre grad än av vardagskunskap bör därför vara en 

förutsättning för att lyckas skapa produkter med en högre innovationsgrad och ett högre 

kundvärde. Därför är det viktigt för en tillverkare av produkter att urskilja vilken av 

informationen man får från kunden som är ett uttryck för specialistkunskap och vad som 

uttrycker vardagskunskap.  

 

Det har i tidigare forskning föreslagits att kunders bidrag i innovationsprocessens mellersta faser 
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skulle vara överflödigt (Gruner & Homburg, 2000). Då kunders bidrag i mellanfaserna av 

innovationsprocessen enligt denna studies resultat framförallt består av feedback där 

specialistkunskap, och i viss mån vardagskunskap förmedlas, blir kundens bidrag inte lika synligt 

som i den inledande fasen. Det beror på att färre kunder behöver användas, och eventuellt för att 

marknadskunskapens betydelse verkar mindre här. Kunder intar en mer passiv roll som lämnare 

av sina synpunkter på produktens funktion för uppfyllandet av sitt eget och användarens behov 

än i den inledande fasen där kunders fulla spektrum av kunskap insamlas. I 

 

 Gruner och Homburgs studie (2000) har kundinvolveringen bedömts som hög ifall tillverkare 

haft kontakt med flera kunder under lång tid och med hög frekvens oavsett fas i 

innovationsprocessen. Dessa företags produkter har inte påverkats av kundinvolvering i 

mellanfasen av innovationsprocessen i Gruner och Homburgs studie (2000). Min studie visar 

emellertid, i enlighet med Blazevic och Lievens (2007) resultat, att det är svårt för ett företag att 

nå djup kunskap som specialistkunskap avseende en produkt som man utvecklar på annat sätt än 

genom kundinvolvering där informell kommunikation sker ansikte mot ansikte (Salomo et al, 

2003). Dock är det inte troligt att denna involvering behöver vara av hög frekvens, duration eller 

med flera olika kunder i just produktutvecklingsfasen vilket varit de kriterier som Gruner och 

Homburg (2000) använt för att bedöma kundinvolveringens resultat. Istället pekar resultatet i 

min studie på att tillverkaren behöver få feedback främst i form av specialistkunskap, och även 

en portion vardagskunskap från en kund som utgör en lead user (von Hippel, 1986) i denna fas 

för att resultatet ska bli lyckat.  

5.3.2 Specialistkunskapens roll i upptäckandet av latenta behov 
Kunder kan genom att de har specialistkunskap berätta om vilka problem deras patienter 

upplever med de behandlingar som är tillgängliga i nuet. Det är dessa problem, tillsammans med 

de kundupplevda funktionsproblemen, som tillverkaren är intresserad av att lösa för sin kund. 

Genom att tillverkaren har en förförståelse av kundens arbete, och dessutom egen kunskap som 

rör produktion och olika material (Lau et al, 2010, Bogers et al, 2010), kan tillverkaren se en 

lösning som inte kunden ser. Detta har tidigare beskrivits som att se ett möjligt kundvärde som är 

okänt för kunden (Narver et al, 2004). Förutsättningen för det är att tillverkaren lyckas förstå 

kunden på ett grundläggande plan genom att ha samlat tillräckligt med vardagskunskap, 

specialistkunskap och marknadskunskap enligt min tolkning. Tillverkaren får därefter hitta sitt 
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förslag till lösning av kundens latenta behov, och återkomma för att få kundens 

specialistkunskapsfeedback på ifall kundens idé löser problemet. Det är därför möjligen mer 

korrekt att tala om att tillverkaren hittar en latent lösning, snarare än ett latent behov. Behovet 

existerar enligt min tolkning inte förrän lösningen gör det. Endast ett problem existerar före 

lösningen kommer till. Hur upptäckandet av ett latent behov, eller en latent lösning kommer till, 

påverkas troligen av hur hög grad av mognad som den undersökta marknaden har. Med hög grad 

av mognad finns fler produkter tillgängliga, varför det blir svårare att finna en produkt som är 

helt ny för marknaden (Garcia & Calantone, 2002). Troligen är detta en förklaring till varför 

innovationsprocesser på marknaden för ortopedtekniska hjälpmedel ofta initieras via 

tillverkarens förståelse av kunders problem. 



Robert Klein Brax 
Examensarbete VT 2014 

49 
 

6 Slutsatser 
Denna studie bidrar med ny teori avseende kundens kunskapsbidrag i innovationsprocessen. Det 

som är nytt är att kundens kunskap kan indelas i vad jag betecknar som vardagskunskap, 

specialistkunskap och marknadskunskap. Tidigare studier har beskrivit vilket resultat en 

tillverkare av produkter får genom kundinvolvering (Matthing et al, 2004; Koufteros et al, 2005; 

Faems et al, 2005; Lau et al 2010), samt vilka risker som finns med kundinvolvering (Narver & 

Slater, 1996; Slater et al, 2010; Enkel, 2005; Kristensson et al, 2008). Betydligt färre studier har 

beskrivit vilken kunskap det är som en tillverkare av produkter behöver erhålla från sina kunder 

för att lyckas skapa produktinnovationer (Brockhoff, 2003). Att kunder bidrar med kunskap som 

de själva skaffat sig i sin vardag är i sig ingen revolutionerande nyhet. Däremot är det tydligt att 

en tillverkare av produkter svårligen kan skaffa sig denna kunskap på annat sätt än genom 

samarbete med sina kunder, eftersom kunders kunskap härstammar från deras vardagliga arbete.  

6.1 Bidrag till management och framtida forskning 
Förhoppningen är att detta arbete kan fungera som vägledning till tillverkare av produkter i hur 

de kan använda sina kunder för att nå framgång i utvecklingen av nya produkter. Mitt arbete 

föreslår i likhet med Lau et al (2010) att det är lönsamt att lyssna på många kunders behov i de 

tidiga faserna av innovationsprocessen. I mellanfasen av innovationsprocessen verkar det 

viktigare att lyssna noga på en eller ett fåtal kunniga kunder för att nå framgång i sin 

innovationsprocess vilket bekräftar tidigare författares fynd (Blazevic & Lievens, 2007). Detta 

bidrar till att motsäga Gruner och Homburgs (2007) teori om att kundinvolvering i mellanfasen 

av innovationsprocessen är resultatlös. Det är dock nödvändigt att veta vilket slag av kundens 

kunskap som är värt att ta extra hänsyn till i de olika faserna.  

 

Utöver kunskapstillskottet som kan ge förståelse för hur kunder bidrar till tillverkarens förståelse 

av deras behov och skapandet av lösningar som uppfyller dessa, bidrar uppsatsen med en teori 

kring hur en tillverkare upptäcker kunders latenta behov med hjälp av sin egen och kundernas 

kunskap. I ett första steg behöver tillverkaren skapa sig en förståelse för kunders uttryckta behov 

via insamling av marknadskunskap, vardagskunskap och specialistkunskap. När väl tillverkaren 

förstått de uttryckta behoven kan tillverkaren ställa frågor om orsakerna till att dessa behov finns. 

Dessa frågor leder i nästa steg till kundens underliggande problem. Tillsammans med 

tillverkarens egen kunskap är dessa problem vad som vägleder tillverkaren mot att upptäcka 
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kundens latenta behov. Genom att berätta om sina problem, och sina uttalade behov, medverkar 

kunden till vad Matthing et al (2004) kallar för ett samarbete som leder till upptäckande av 

latenta behov. För framtida forskning vore det intressant att på ett fördjupande plan beskriva 

processen genom vilken latenta behov upptäcks. Den föreslagna förklaringsmodellen skulle 

exempelvis kunna valideras genom formulering av ett antal hypoteser som testas.  

 

6.2 Studiens begränsningar 
Denna studie har genomförts inom en bransch vilket skulle kunna utgöra en begränsande faktor. 

Branschen för ortopedtekniska hjälpmedel har utgjort den empiriska miljön i denna fallstudie. 

Branschen har som egenskap att många av kunderna bedriver sin verksamhet inom sjukvården 

och kan delvis sägas bestå av B2B (kunder inom privat vårdsektor) och delvis av B2G (kunder 

inom offentlig sektor). De personer som utgör kunder har en hög grad av specialisering. 

Eventuellt är specialiseringen högre här än i andra branscher, vilket gör att kunders 

specialistkunskap får en större betydelse. Det vore därför intressant att pröva denna studies 

resultat i en bransch där slutanvändare istället är vanliga konsumenter för att se om resultaten 

kan upprepas.  

 

Att studien genomförts som en enskild fallstudie är möjligen också en källa till varför dess 

resultat blir mindre generaliserbart än ifall flera fall ingått. Resursbegränsningar i form av tid 

orsaken till att fler fall inte kunnat inkluderas. Dessutom har studien genomförts av en person, 

vilket skulle kunna bidra till att tolkningen av de empiriska i mindre grad utsätts för kritisk 

prövning (Corbin & Strauss, 1990). Åtgärder i form av respondentvalidering har dock vidtagits 

för att minska denna risk.  
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Bilaga 1. Kodlista 
Kundkunskap 
 
Vardagskunskap 
Produktrelaterad,     acp, otg, acpi 
Användarinformation     acp, MX, TH, TC,MM, TCa 
Användarkunskap     acp, Prutv, Förs, Plå, Mmi, FOU, otg, acpi 
Funktionsinformation     acp 
Kundkunskap, diagnos    acp, Mm, My, Prutv 
Användaravgränsning     acp, Förs 
Användningsförklaring    Mm 
Handhavandeinformation    Tca 
Praktisk kunskap     Th,  
Tilläggsanvändning produkt    Mm, Förs 
 
Marknadsrelaterad kunskap 
Distributionsinformation    acp, ote, VD 
Prisinformation konkurrent    acp, Prutv, VD, plå 
Konkurrentproduktinformation   Acp, Prutv, VD, Plå, Mmi, Fou, otg, acpi 
Nuvarande lösningar     acp, Vd, mm, Prutv, my, mx, acpi 
Nuvarande lösningsfunktion    acp, Prutv, VD, mm, my, plå, mx 
Marknadsgap      acp, VD, Prutv, acpi 
Prisfeedback tillverkare    acp, Vd, mm 
Marknadskunskap     acp, Vd, Prutv 
Historiekunskap     mm 
 
 
Behov 
 
Globala egenskaper 
Användarbehov     otl, my, Vd, acp, acpi 
Funktionsbehov     acp, Prutv, Vd, Plå, mmi, otg, acpi 
Flerproduktsbehov     acp, MMi, acpi 
Global lösning     acp, acpi 
Behovsbegränsning     acp, Vd, MMi 
Funktion för olika grupper personal, anv  Plå, Förs Fou 
Tilläggsinnovationsbehov    acp, otg, otl, Mm, My, Vd, Prutv, acpi 
 
Detaljerade egenskaper 
Behovsfrekvens     VD, acp, mm 
Behovsduration     acp, mm 
Estetiskt behov     acp, Vd, mm, Prutv 
Behovsspann      acp, mm 
Behovsvolym      acp, ote, Prutv, Förs, Plå, Fou, otg 
Baskrav funktion     acp, Vd 
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B 
 

Behovstidpunkt     My, Prutv, Fou 
Behovsdetalj      acp 
 
 
Flerkundsanvändning 
Kunskapsinsamling flera olika   VD, Prutv 
Komfortbehov      VD 
Behov från klagomål      VD, Prutv, Mmi, Fou 
Hitta små viktiga saker    VD 
Samla överallt, signallyssning   VD, Prutv 
Behovsbekräftelse     VD 
Kunskapsutvinning     VD 
Kundidé      Prutv 
Probleminformation     Prutv 
 
Behovsorsaker 
 
Användarproblem     acp, acå Mm, mmi, VD, Prutv, acpi 
Funktionsproblem     acp, acå mm, my, VD, Prutv, mmi, Fou, acpi 
 
 
Lösning 
 
Helhetslösning 
Lösningsbeställning     acp, mm 
Lösningsvolym      otl 
Lösningsvidd      acp 
Lösningsförslag     acp,acå, mm, Prutv 
Lösningsproblem     acp 
Funktionsinformation     ote, otl 
Lösningsmotsättning     acp 
Behovslösningsmatchning    acp 
Lösningspreferens     mm 
Användarlösning     Acp, otg?  Plå, acpi 
 
Helhetslösningsfeedback 
Användarperspektivsfeedback   acp, Förs, Acpi 
Kontingensfeedback     acp, Mm 
Funktionsfeedback     acp, MMi, Fou, otg, Acpi 
Lösningsfeedback     acp, Prutv, VD, acå, MM, MMi, otg 
Lösningsproblem feedback    acp, acå 
Produktfeedback inkl begränsning   acp, mm, PLå 
Produktbegränsningsfeedback   acp 
Prototypfeedback     acp, Prutv 
Estetisk feedback     ote, MM,MY, Fou 
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C 
 

Detaljlösningar 
Detaljlösningsbidrag     acp, mmi, mm, my, acå, acpi 
Detaljfunktionbidrag     acp, acå 
Lösningsdetalj      acp, mm 
Detaljlösningsfrekvens    acp 
 
Detaljlösningsfeedback 
Produktdetaljfeedback   acp, th, Prutv, Förs, mm, my, Vd, Fou, Mmi,  
Detaljlösningsfeedback    acp, Mm, my, Vd, Prutv, ote, otl, Mmi, Fou, 
otg, ACPI 
 

Bilaga 2. Resultatmatris 
Kundintervjuer Observationer Tillverkare

K1 K2I K3 K4I K4 K5 K6 K2 K7 K8 K9 VD Pr utv Förs FOU

Kundkunskap Vardagskunskap 20% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Specialistkunskap 25% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 100% 25% 75% 75% 25%

Marknadsrelaterad kunskap 22% 33% 33% 11% 44% 22% 22% 89%  11% 89% 67%   11%

Användning kunskap

Globala egenskaper 29% 71% 29% 43% 14% 29% 86% 29% 57% 29% 14%

Detaljerade egenskaper 13% 13% 50% 13% 88% 13% 38% 38% 13% 25%

Flerkundsanvändning 11% 78% 56% 11%

Behovsorsaker användar- och funktionsproblem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

Detaljlösningar 25% 25% 50% 25% 100% 50%  

Detaljlösningsfeedback 50% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 100%

Helhetslösning 10% 10% 10% 33% 60% 10% 20% 10%  10%

Helhetslösningsfeedback 25% 33% 11% 22% 44% 11% 89% 22% 11% 11% 22% 11% 22%

Behov

Lösning

 


