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1 INLEDNING 

Detta inledande kapitel avser att ge läsaren en introduktion till det ämne 
som uppsatsen ska handla om, nämligen kundinvolverad produktutveckling. 
Syftet med kapitlet är att ge läsaren en bakgrund till vårt problem samt 
förklara varför detta forskningsområde är värt att undersökas.  

1.1 BAKGRUND  

När Mercedes-Benz introducerade sin nya S-klass i 
början av 90-talet blev försäljningen långt under den 
förtaget hade räknat med. Analyser visade efteråt att 
gapet mellan kundernas krav och den produkt som såldes 
var alldeles för stort.  
 
Den tyska industrin för maskinverktyg kan på ett enkelt 
sätt konkurrera med de nordamerikanska eller asiatiska 
producenterna när det gäller kvalité. Men alltför 
komplexa maskiner som erbjuder funktioner som 
kunderna inte vill ha, har hindrat de tyska företagen från 
att inta en dominerande marknadsposition.  

 
Enligt Butscher & Laker (2000), som exemplen är hämtade ifrån, beror 
företagens problem på att produktutvecklingen har utgått ifrån det som 
teknikerna har utvecklat istället för efter det som marknaden efterfrågar. 
Kundens åsikter tas in sent, om alls, i produktutvecklingsprocessen och 
används i så fall endast för att finjustera den nästan färdiga produkten. 
Författarna tillägger att det är långt ifrån företagen i exemplen som har 
dessa problem, utan tvärtom är det ett problem som delas av många företag 
och ibland av hela industrier.  
 
Företagens problem verkar grundas på att de inte har förstått vad kunden 
vill ha, eller att de inte har brytt sig om att ta reda på vad kunden 
efterfrågar. Det sistnämnda menar vi bland annat kan bero på en 
teknikdriven kultur, vilket innebär att teknik värderas högt när produkter 
ska utvecklas och att produktutvecklare inte vill lyssna på kunderna 
(Workman, 1993). En liknande term till teknikdriven är produktdriven som 
kan förklaras med att ett företag utvecklar produkter som en reaktion på 
konkurrenter, eller som en respons på att någon inom företaget har en idé 
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som i första hand möter företagets behov av marknadsandelar eller vinster. 
Skillnaden är en marknadsdriven organisation, vilken utmärks av att 
produktutvecklingen sker i överensstämmelse med vad kunden vill ha, 
behöver och är beredd att betala för (Koco, 1998) och flera författare menar 
att företag måste ha en kultur som fokuserar på kunden för att de ska kunna 
utveckla framgångsrika produkter (Slater & Narver, 1995; Griffin & 
Hauser, 1993). Kundfokus innebär enligt Slater & Narver (1995) att 
kontinuerligt samla in information om vilka behov som kunderna har och 
betydelsen av deras åsikt kan belysas med hjälp av Kärkkäinen, Piippo & 
Tuominen (2001:161) som säger följande; 
 

”Successful product development demands profound knowledge 
of customers and their needs.”  

 
Ekström & Karlsson (2001) menar i sin tur att betydelsen av att ta reda på 
vad kunderna efterfrågar har ökat med tiden och en av anledningarna är den 
ökade konkurrensen bland företag. En ytterligare orsak som författarna 
nämner är att produktcykler har blivit kortare och marknader mer mogna 
och mättade. Detta innebär att företag måste erbjuda produkter som kunder 
upplever har ett större värde än konkurrenternas produkter eller som har 
unika kvalitéer. Av ovanstående resonemang framgår att det finns 
anledningar till att ta reda på vad kunderna vill ha och frågan som vi ställer 
oss är hur det kan ske.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Ett vanligt sätt för att samla in kundinformation är genom 
marknadsundersökningar och många produktutvecklare förlitar sig på 
traditionellt material såsom enkäter eller telefonsamtal till kundtjänst 
(Ekström & Karlsson, 2001). Däremot menar ett flertal författare, däribland 
Leonard-Barton (1995) och Griffin & Hauser (1993), att denna typ av 
undersökningar inte ger relevant information för att ett företag ska kunna 
utveckla produkter efter kundernas behov. Finns det således ett bättre sätt 
för att få tillgång till kundernas kunskaper än genom 
marknadsundersökningar? Gardiner & Rothwell (1985 i Neale & 
Corkindale, 1998) poängterar att kunden själv bör vara mer aktiv och 
dessutom involverad i produktutvecklingsfasen. Denna åsikt delas av Pitta, 
Franzak & Prevel Katsanis (1996) som menar att företag måste veta vad 
kunderna vill ha och att denna kunskap bäst fås genom att involvera 
kunderna under produktutvecklingsprocessen. Det verkar således som att 
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det håller på att etableras en annorlunda syn på användningen av kunden, 
från att ha varit begränsad till att svara på frågor i 
marknadsundersökningar, till att även kunna involveras i 
produktutvecklingsprocessen. Wikström, Lundkvist & Beckérus (1998:12) 
anser att kunden inte längre är ett objekt utan ett subjekt och uttrycker den 
förändrade synen på kunden på följande vis; 
 

”Att kunderna inte bara har en plånbok med resurser att köpa 
en produkt utan även kunskaper om hur produkten kan 
utvecklas och förbättras innebär att en helt ny syn är på väg att 
etableras bland företag”. 

 
Fördelar med att involvera kunderna i produktutveckling är bland annat att 
det minskar risken att produkten ska misslyckas på marknaden eftersom 
kundernas behov tas i beaktande under processen. Dessutom kan 
utvecklingstiden och kostnader reduceras eftersom risken att behöva göra 
om produkten minskar. (Athaide, Meyers & Wilemon, 1996) Trots fördelar 
som dessa, visar studier att många företag idag kommunicerar lite med 
kunder i syfte att integrera deras idéer eller krav i utvecklingsprocessen 
(Tollin, 1999) och flertalet författare påpekar att det är svårt att integrera 
kunden vid produktutveckling (Leonard-Barton, 1995; Kärkkäinen, Piippo 
& Tuominen, 2001). Omvärderingen från objekt till subjekt, som 
Wikström, Lundkvist & Beckérus (1998) beskrev ovan, förutsätter enligt 
författarna att kunder har både kunskaper om produkten samt förmågan att 
artikulera dessa preferenser. Men kan kunden alltid uttrycka vad den 
efterfrågar och förstår företagen i sin tur alltid vad kunden menar? 
Cicantelli & Magidson (1993) menar att så inte är fallet, utan att de flesta 
kunder inte vet vad de vill ha och när de väl vet det, menar Mello (2002) att 
det kan vara svårt att artikulera. En intressant fråga som följer av 
ovanstående resonemang är enligt oss; Hur kan företag få tillgång till 
kundens kunskaper för att utveckla produkter efter deras efterfråga?  
 
Det är hög tid att närmare förklara vem kunden är. De kunder som vi är 
intresserade av är företagskunder som använder de köpta produkterna i sin 
egen produktion, vilket antingen kan vara som insatsvara i sin slutprodukt 
eller för användning vid sin produktion av en vara eller tjänst. Ett vanligt 
uttryck för att företag gör affärer med andra företag är enligt Norrbom 
(1999) Business to Business (B2B) och enligt författaren skiljer sig denna 
relation från den mellan företag och konsument. B2B förhållandet utmärks 
bland annat av att det finns ett fåtal köpare och säljare och att det är en nära 
relation mellan leverantör och kund (Norrbom, 1999). Vi menar att denna 
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relation är mycket betydelsefull för att kundinvolveringen ska fungera och 
författare påpekar att relationen med betydelsefulla kunder kan skadas om 
kundinvolveringen inte hanteras på rätt sätt (Campbell & Cooper, 1999). 
Campell & Cooper (1999) menar vidare att partnerskap med kunder vid 
produktutveckling inte automatiskt leder till framgång och det framgår från 
tidigare studier (Perks, 2000; Littler & Leverick, 1995) att kundinvolverad 
produktutveckling inte är oproblematiskt. Vi är därför även nyfikna på 
vilka förutsättningar som är väsentliga för att kundinvolveringen ska 
fungera. 
 
Ovanstående resonemang har föranlett vårt intresse och vår nyfikenhet att 
studera hur företag kan involvera kunderna vid produktutveckling för att få 
tillgång till deras kunskaper och syftet ser ut som följer;   
 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva hur företag kan få tillgång 
till kundernas kunskap vid kundinvolverad produktutveckling, samt att 
beskriva vilka förutsättningar som bör råda för att kundinvolveringen ska 
fungera.  

1.3 FÖRTYDLIGANDE 

Den uppmärksammade läsaren har observerat att vi har använt information 
och kunskap som synonymer. Vi ser det som att företagen vill få tillgång 
till kundernas kunskaper (förklaring kommer här nedan), medan författarna 
som vi har refererat till använder sig av både begreppet information och 
kunskap. Eftersom vi inte vill ändra författarnas språk (detsamma gäller för 
dem som vi har intervjuat) förekommer begreppen som synonymer i hela 
uppsatsen. För att förklara hur vi ser på skillnaden mellan information och 
kunskap tar vi hjälp av Stein (1996). Han menar att i en 
kommunikationsprocess sänder en individ, genom språk och handling, vad 
den uppfattar som kunskap. Mottagaren tar emellertid inte emot kunskap 
utan information och skapar sedan själv kunskap genom att bearbeta och 
tolka informationen. Från detta resonemang menar vi att kunden har 
kunskap, vilket syns i figuren nedan och är således det som företag vill få 
tillgång till, men att kunskapen däremot under vägen blir till information 
som mottagaren omvandlar till kunskap.   
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Figur 1.1: Interpersonell kommunikation 
Källa: Stein, 1996:34 

1.4 TIDIGARE STUDIER 

Det har redan gjorts ett antal undersökningar inom kundinvolverad 
produktutveckling och vi kommer här att redogöra för några av dem. En del 
forskare har redogjort för vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda 
för att kundinvolveringen ska bli framgångsrik. Studierna visar att 
framgångsrik involvering av kunder bland annat kännetecknas av att det 
finns ett förtroende mellan parterna (Perks, 2000; Littler & Leverick, 
1995), att båda parter vinner på samarbetet, att samarbetet uppfattas som 
viktigt (Littler & Leverick, 1995), att företag väljer rätt kunder samt att de 
känner till deras miljö (Athaide & Meyers & Wilemon, 1996). Andra har 
undersökt sambandet mellan kundinvolvering och framgångsrika 
produkter. Campbell & Cooper (1999) som gjorde en sådan studie kom 
fram till att produktutveckling med kunder, jämfört med utan 
kundinblandning, resulterade i produkter med fler fördelar samt i en högre 
kvalité på utvecklingsprocessen.   
 
Gruner & Homburg (2000) genomförde en liknande studie, men kom fram 
till att kundinvolveringens påverkan på produktens framgång berodde på 
vilket steg i utvecklingsprocessen som kunderna involverades i. Allra mest 
kunde kunderna bidra med under prototyptestningen och därefter under 
konceptutveckling, idégenerering och produktlansering. Däremot fann de 
inget positivt samband mellan kundinvolvering och framgångsrika 
produkter under projekt definition eller tillverkningsfasen. Forskarna tittade 
även på sambandet mellan kundernas egenskaper och framgångsrika 
produkter och kom fram till att önskvärda kunder att samarbeta med är så 
kallade lead users, finansiellt attraktiva kunder och de som har ett nära 
förhållande till företaget.   

Sändare 
(kund) 

har 
kunskap 

Mottagare 
(företag) 
skapar 

kunskap 

 
Sprider kunskap 

 
   Mottager information 
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1.5 STUDIENS RELEVANS  

Det finns redan flertalet utvecklade modeller för hur kunderna praktiskt kan 
involveras i produktutvecklingsprocessen, såsom consumer idealized 
design (Ciccantelli & Magidson, 1993), beta test (Dolan & Matthews, 
1993), fokusgrupper (Pitta & Franzak, 1997) och lead user metoden (von 
Hippel, 1984). Det vi däremot tycker fattas är en närmare beskrivning av 
hur företag får tillgång till kundernas kunskaper, vilket får stöd av 
Kärkkäinen, Piippo & Tuominen (2001) som menar att det fattas metoder 
för att ta reda på kundernas behov samt information om hur dessa metoder 
ska användas. Eftersom vi anser att det är grundläggande att företag förstår 
den kunskap som de får av kunderna för att kunna utveckla produkter efter 
deras önskemål, menar vi att denna uppsats är av relevans och att den kan 
bidra med förståelse för hur det kan gå till. Andra delen av vårt syfte, vad 
som krävs för att kundinvolveringen ska fungera, finns det visserligen 
redan ett antal teorier om. Däremot har alla författare inte testat sina teorier 
empiriskt (tex Perks, 2000) och vår förhoppning är att kunna bidra med 
ytterligare förståelse kring dessa faktorer samt med faktorer som författarna 
inte nämner.  
 
Vi menar att vår studie kan vara av intresse för företag som involverar 
kunder vid produktutveckling eftersom de, genom att bli uppmärksammade 
på hur andra företag arbetar, kan uppmuntras att reflektera över sin egen 
process och vilka styrkor och eventuella svagheter som den innehåller. 
Uppsatsen kan även ha ett intresse för företag som ännu inte involverar sina 
kunder i utvecklingsprocessen eftersom de kan få information om vad de 
bör tänka på för att få det att fungera. Till sist vänder sig uppsatsen till 
övriga som är intresserade av ämnet.  

1.6 LÄSANVISNINGAR 

I det inledande kapitel har vi gett läsaren en introduktion till ämnet som 
uppsatsen behandlar samt att vi har förklarat syftet med uppsatsen. I nästa 
kapitel, metoden, förklarar vi vår syn på verkligheten och kunskap, 
beskriver undersökningens utformning samt redogör för vår datainsamling. 
I empirin presenteras den information som vi har samlat in genom 
intervjuer, vilket följs av referensramen som består av teorier och modeller 
som vi anser är relevanta för vårt undersökningsområde. I analysen tolkar 
och förklarar vi empirin med hjälp av dessa teorier. I det sista kapitlet som 
utgör resultatet av vår undersökning, vill vi sammanfatta det vi har kommit 
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fram till samt ge förslag på ämnen som kan vara intressanta för framtida 
forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.2: Läsanvisningar 
Källa: Egen konstruktion 
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2 METOD 

Syftet med kapitlet är att tydliggöra vilka faktorer som har påverkat oss 
under arbetet med uppsatsen samt ge läsaren en möjlighet att följa med i 
våra tankegångar och resonemang. Dessutom presenterar vi 
undersökningens utformning och vår datainsamling. 

För att kunna förklara och förstå verkligheten menar Arbnor & Bjerke 
(1994) att vi måste göra vissa antaganden om hur den är beskaffad och ser 
ut. Varje människa bär med sig vissa grundläggande föreställningar om hur 
hennes omvärld ser ut och om hennes roll i denna omvärld. Vidare anser 
författarna att våra grundläggande föreställningar påverkar dels hur vi ser 
på problem, dels hur vi ser på existerande och tillgänglig teknikapparat 
samt på kunskapandet. Vi menar i vår tur att individens syn på verkligheten 
och kunskap påverkar ur vilket perspektiv som ett objekt eller fenomen 
studeras och vi vill därför i avsnitt 2.1 redogöra för hur vi ser på 
verkligheten och kunskap. Det får i sin tur inverkan på undersökningens 
utformning (2.2) och datainsamling (2.3). Kapitlet avslutas därefter med 
metodreflektion (2.4).  

2.1 VERKLIGHET OCH KUNSKAP 

Inom kundinvolverad produktutvecklings finns det många aspekter att 
studera och vi har efter intresse och där vi har funnit att det fattas 
teoribildning, valt ut två aspekter, nämligen hur företag kan få tillgång till 
kundernas kunskaper samt vilka förutsättningar som behöver vara 
uppfyllda för att kundinvolveringen ska fungera. Att välja ut aspekter att 
studera kan belysas av Lantz (1993) som menar att det inte är möjligt på ett 
professionellt sätt att undersöka ett problem i alla dess aspekter. Således går 
vi ut i den verklighet som vi ska studera med ett antal föreställningar eller 
kunskaper om kundinvolverad produktutveckling och vårt mål är att bidra 
med kunskap om undersökningsområdet där det idag fattas teorier. Det kan 
ses utifrån Lantz (1993) som menar att det inte är möjligt att närma sig det 
som ska undersökas helt blankt. Att forskaren har valt ut de aspekter som 
ska undersökas kallar samma författare för en tentativ modell och vårt 
arbetssätt medför att vi har begränsat den verklighet inom kundinvolverad 
produktutveckling som respondenterna beskriver. Jacobsen (2002) menar 
att det är omöjligt att tänka sig en objektiv kunskap om samhället, vilket 
beror på att det vi ser är beroende av vad vi är intresserade av och vad vi 
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har lärt oss att se. Vårt val av de aspekter som vi studerar är troligtvis även 
utvalda på det sätt som författaren refererar till och vårt urval kan även leda 
till att vi missar aspekter inom kundinvolverad produktutveckling. Däremot 
vill vi inom dessa två aspekter ha respondenternas syn på problemet och 
försöker närma oss dessa utan att styra respondenterna. Deras svar tolkar vi 
sedan med befintliga teorier och sannolikt även omedvetet med vår 
förförståelse.  
 
Vi delar Jacobsens (2002) uppfattning att utgångspunkten är att all kunskap 
är subjektiv men att det finns situationer där flera individer uppfattar 
samma fenomen på liknande sätt. Vår förhoppning är att finna kunskap som 
delas av flera respondenter för att kunna beskriva hur företag får tillgång 
till kundernas kunskaper och vilka förutsättningar som bör råda för att 
kundinvolveringen ska fungera. Jacobsen (2002) menar att ju fler som är 
eniga om hur ett fenomen ser ut eller kan förklaras, desto större är 
sannolikheten att detta är en ”sann” beskrivning. Med detta menar vi inte 
att vi söker en objektiv sanning utan snarare som ovanstående författare 
benämner det, enighet mellan individer, vilket vi i vår tur ser som att hitta 
mönster bland respondenternas svar. 
 
Vi skrev ovan att vi omedvetet tolkar empirin med vår förförståelse och 
därför är det viktigt att redogöra för hur den ser ut. Vår åsikt är att vi alla 
bär med oss ett bagage av erfarenheter och kunskap, vilket innebär att vi 
aldrig möter något helt förutsättningslöst. Istället präglar detta bagage till 
stor del vårt vetenskapliga synsätt och hur vi tolkar olika situationer och 
människor. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) har alla individer en 
överordnad föreställningsram som innehåller ett antal medvetna eller 
omedvetna antagande om hur verkligheten är beskaffad. Vidare menar 
författarna att föreställningsramen sätter gränser för vad individen ser, 
tänker och hur den agerar. Vår förförståelse inför undersökningen grundar 
sig bland annat på de kunskaper som vi har fått under vår utbildning vid 
Linköpings universitet samt de kurser som vi har läst utomlands. Det är 
däremot svårt att urskilja vilka och på vilket sätt som dessa kunskaper har 
påverkat skrivandet av denna uppsats. Ett undantag är de kunskaper och 
erfarenheter som vi bär med oss från skrivandet av vår c-uppsats, vilken 
behandlar kunskapsöverföring mellan två bolag (Brattström & Wennberg, 
2002). Därifrån fick vi med oss en förförståelse för kunskap och 
kunskapsöverföring och till viss del har vi även kunnat använda det 
materialet i referensramen till denna uppsats.  
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2.2 UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING 

Vårt syfte är att beskriva hur företag kan få tillgång till kundernas 
kunskaper vid kundinvolverad produktutveckling samt vilka förutsättningar 
som bör råda för att kundinvolveringen ska fungera, vilket sker genom att 
vi samlar in erfarenheter och information från anställda på företag som 
medverkar i denna process. Eftersom vi utgår ifrån företagets syn på denna 
problematik, har vi ett induktivt angreppssätt. En deduktiv metod skulle 
innebära att vi empiriskt testar hypoteser som formats utifrån teorier (Patel 
& Davidson, 1994), vilket enligt oss skulle medföra risken att det är våra 
utvalda hypoteser som kommer fram i uppsatsen, istället för företagens 
åsikter. Våra intervjuer, det vill säga vår empiri, kommer att beskrivas med 
hjälp av befintliga teorier och förhoppningsvis utmynna i nya teorier.  
 
Kundinvolverad produktutveckling är ett fenomen som är möjligt att 
studera ur olika perspektiv. Vi har som vi tidigare nämnt valt att 
koncentrera oss på två perspektiv, nämligen hur företag kan förstå 
kundernas kunskaper samt vilka förutsättningar som behöver vara 
uppfyllda för att kundinvolveringen ska fungera. Eftersom det kan antas att 
företag arbetar med sina kunder på skilda sätt, har vi valt att göra intervjuer 
vid sex olika företag för att på så vis få tillgång till en så rik och varierad 
information som möjligt. Undersökningen kan därmed beskrivas ha 
fallstudieliknande egenskaper, vilket enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1999) kännetecknas av att ett fåtal fall såsom företag, branscher eller 
beslut väljs ut och undersöks ur ett antal aspekter på djupet.  
 
I vår studie försöker vi beskriva kundinvolverad produktutveckling, vilket 
kräver att vi sätter oss in i hur de anställda tänker och agerar i de olika 
situationer där de möter kunden. Därför är det viktigt för oss att vi låter 
företagen dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Detta kan vi inte nå 
genom att använda oss av den kvantitativa metoden vars syfte är att mäta 
och därigenom förklara fenomen (Holme & Solvang, 2001). Vi menar 
istället att den kvalitativa metoden, som karakteriseras av att insamlingen 
av information sker nära den verklighet forskaren vill undersöka, är 
lämpligast för vår undersökning. Den kvalitativa undersökningen sker 
genom att forskaren observerar fenomenet inifrån, vilket ofta sker med 
hjälp av djupintervjuer (Holme & Solvang, 2001). Djupintervjuer gav oss 
möjlighet att ställa frågor som kunde kompletteras med en förklaring i den 
mån det behövdes, samt följas upp med följdfrågor. Vidare ansåg vi att det 
var nödvändigt att upprätta ett förtroende mellan oss som intervjuade och 
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respondenten, vilket beror på att produktutveckling är ett känsligt ämne för 
företag. Detta förtroende uppstår lättare i en situation inom vilka människor 
möts och för en diskussion, än genom utskickade frågeformulär, vilket är 
ytterligare en anledning till att en kvalitativ studie är att föredra.   

2.3 DATAINSAMLING 

Efter att ha presenterat hur vi ser på vetenskap och kunskap samt 
undersökningens utformning ska vi nu gå vidare med att beskriva vår 
insamling av data. Avsnittet består av två delar, urval av företag samt 
genomförande av intervjuerna. 

2.3.1 Urval 

En viktig aspekt är att välja ut rätt objekt att intervjua, eftersom de är en 
avgörande del av undersökningen. Därför bör urvalet inte ske slumpmässigt 
utan övervägas noga och ske utifrån medvetet formulerade kriterier (Holme 
& Solvang, 2001). Vi har valt ut våra fallföretag på tre grunder, de skulle 
medvetet involvera kunder i syftet att utveckla produkter, deras kunder 
skulle vara andra företag och organisationer och företagen skulle vara 
spridda mellan branscher. Första kriteriet, att de medvetet involverar 
kunderna vid produktutveckling, innebär enligt oss att kunden bidrar med 
mer än att endast svara på enkätundersökningar. Företag från olika 
branscher menar vi kan bidra till en mer varierad bild av hur företag 
involverar kunderna vid sin produktutveckling och därigenom får tillgång 
till kundernas kunskaper. Det tredje kriteriet var att företagen hade 
företagskunder, eftersom vi antog att det skulle vara ett djupare samarbete 
med dessa kunder än med den enskilde konsumenten. Enligt Lekvall & 
Wahlbin (2001) kan vårt urval ses som ett bedömningsurval, vilket betyder 
att forskaren väljer ut undersökningsobjekt efter vissa kriterier som på 
förhand kan bedömas vara intressanta för undersökningen.  
 
Vi valde ut sex företag att intervjua och eftersom de har bett om att vara 
anonyma, vilket beror på att de inte vill att information om deras 
produktutveckling ska spridas till utomstående, kan vi inte namnge dem. 
Däremot har vi fått tillåtelse att nämna inom vilka branscher de är 
verksamma, vilka är telekommunikations-, medicinteknik-, industri-, 
värmeväxlar-, verktygs- och hygienindustrin. I uppsatsen kommer vi att 
namnge de efter respektive industri, det vill säga Hygienföretaget, 
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Telekomföretaget, Industriföretaget, Verktygsföretaget, Värmeväxlar-
företaget samt Medtechföretaget. Här nedan följer lite kort information om 
företagen.  
 

•  Antalet anställda inom respektive bolag varierar från runt 60 till 
17.000. Medtechföretaget, Telekomföretaget och Industriföretaget 
har mellan 60 och 600 anställda och Verktygsföretaget, 
Värmeväxlarföretaget och Hygienföretaget mellan 2.000 och 17.000 
anställda. 

•  Samtliga företag har en egen R&D avdelning inom vilka 30 till 500 
personer arbetar.  

•  Den geografiska huvudmarknaden är för samtliga företag Europa 
eller USA 

2.3.2 Intervjuernas genomförande 

Totalt intervjuades elva personer på sex företag. I Medtechföretaget 
intervjuades två personer var för sig och likaså i Värmeväxlarföretaget och 
i Verktygsföretaget. I Telekomföretaget genomfördes en intervju med en 
person och i två av företagen skedde intervjuerna i grupp, närmare bestämt 
med två intervjupersoner i Hygienföretaget respektive Industriföretaget. 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats och 
majoriteten av intervjuerna varade omkring 70 minuter, varav den kortaste 
cirka en timme och den längsta drygt två timmar. Intervjuerna genomfördes 
under en tidsperiod av fem veckor med ett par dagar eller veckors 
mellanrum. Vi upplevde det som en stor fördel att intervjuerna var 
utspridda i tiden eftersom vi då fick möjlighet att reflektera över den 
information som vi fick, samt vår intervjuteknik. Det som vi framför allt 
blev bättre på ju fler intervjuer vi gjorde, var att aktivt lyssna, snabbt 
reflektera över det som sades och därifrån ställa öppna följdfrågor. 
 
Vi inledde alla intervjuer med att beskriva syftet med uppsatsen, 
uppläggningen av intervjun och hur lång tid intervjun beräknades att ta. 
Dessutom tog vi upp frågor som rörde bandspelare och anonymitet. Vi hade 
förberett en intervjuguide (bilaga), vars syfte var att underlätta för oss att 
hålla oss till de undersökningsområden som vi ville få svar inom. 
Intervjuguiden utformades efter de övergripande områdena hur kunderna 
involveras, hur företag kan få tillgång till kundernas kunskaper samt vilka 
förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att kundinvolveringen ska 
fungera. Under intervjun koncentrerade sig en av oss på att föra intervjun 
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mot de olika ämnesområdena, medan den andre fokuserade på att ställa 
följdfrågor och efter halva intervjun bytte vi roller. Samma intervjuguide 
användes vid samtliga intervjuer, men eftersom vi använde oss av en 
semistandardiserad metod, vilket innebär att vissa frågor ges till alla 
respondenter och är förutbestämda, medan andra frågor bara ges till vissa 
personer, var vi flexibla i användandet av den. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Vi använde således inte intervjuguiden som en mall som vi följde till punkt 
och pricka, utan den användes mer som ett stöd under intervjuerna. Vissa 
respondenter pratade mycket och fritt, vilket medförde att vi inte ställde 
alla frågor som vi hade i intervjuguiden eftersom en del frågor besvarades 
spontant av respondenten utan att vi ställt dem till denne. Eftersom 
företagen använder kunderna på skilda sätt vid produktutveckling medförde 
det att en del frågor, som dock inte var förutbestämda, bara ställdes till 
vissa respondenter. Det innebar i sin tur att den information vi har fått av 
respondenterna varierar mellan intervjuerna. Vissa respondenter kunde 
bidra med mycket information om en särskild del av vårt problemområde, 
medan en annan respondent kunde ge mer information om andra aspekter. 
Som vi nämnde ovan var detta även anledningen till att vi valde ut företag 
från skilda branscher.    
 
Eftersom vi vill ha fram den intervjuades bild av kundinvolverad 
produktutveckling ville vi att svaren skulle komma så spontant och fritt 
som möjligt från den intervjuade. Det kan liknas vid en ostrukturerad 
intervju, vilket enligt Patel & Davidson (1994) kännetecknas av att 
respondenten ges maximalt utrymme till att formulera svar. I våra 
intervjuer innebar det att vi hellre ställde följdfrågor för att respondenten 
skulle utveckla sina tankar, än att avbryta dessa funderingar och gå exakt 
efter intervjuguiden. Vi var även noga med att våra frågor var öppna samt 
att vi gav de tid till att tänka och reflektera.  

2.4 METODREFLEKTION 

”Fullständig objektivitet är inte möjligt, men största möjliga 
saklighet bör eftersträvas. Saklighet innebär bl a att utredare 
bör redovisa sina antaganden och perspektiv öppet och 
tydligt.” (Lundahl & Skärvad, 1999:75) 

 
Genom uppsatsen har vi som Lundahl & Skärvad (1995) rekommenderar, 
försökt att klargöra våra resonemang så klart som möjligt för att låta läsaren 
ta del av vårt tankesätt och hur vi genomförde studien. Vi har förklarat 
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varför vi har tagit de val som vi har gjort, vilket gör det möjligt för läsaren 
att själv bedöma våra resultat och slutsatser. Vi menar att det höjer 
uppsatsens trovärdighet genom att vi är medvetna om vår syn på vetenskap 
samt metod och har redovisat det i uppsatsen. Vi är även medvetna om att 
vår tolkning av empiri och teori kan ha påverkats av våra erfarenheter, 
åsikter och värderingar och därför har vi valt att redogöra för vår 
förförståelse i uppsatsen. 
 
Våra intervjuer kan kritiseras i avseendet att det är möjligt att vi endast fått 
tillfälle att intervjua de som är positivt inställda till kundinvolverad 
produktutveckling och att vi därför missat viktiga aspekter av fenomenet. 
Vi anser dock att fördelarna överväger såsom att vi fick tillfälle att prata 
med människor som ville dela med sig av sina erfarenheter och som 
dessutom var intresserade av att förbättra sitt arbete. Vi upplevde att vi fick 
mycket bra respons på våra frågeområden, trots att produktutveckling kan 
vara ett känsligt område för företag.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat vår undersökning är risken att 
intervjueffekter uppstår, vilket innebär att intervjuaren påverkar 
respondenten på ett sätt så att svaren blir missvisande (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Vi har dock varit medvetna om den här risken och har försökt att 
inte ställa ledande frågor, eller värdera givna svar genom ansiktsuttryck och 
uttalanden. Genom att förlägga intervjuerna till respondenternas företag, en 
för respondenterna välbekant miljö där de känner sig väl till mods, menar 
vi även att undersökningen inte har påverkats av en distraherande miljö. 
Vid två tillfällen skedde intervjuerna i grupp bestående av två personer från 
samma företag. Vi menar att det kan finnas en risk för gruppåverkan, det 
vill säga att personerna påverkar varandra på ett sådant sätt att endast den 
ena personen kommer till tals eller att endast en persons åsikter avspeglas. 
Vi har försökt undvika gruppåverkan genom att vara noga med att söka 
ögonkontakt med båda respondenterna samt att ge dem extra mycket tid att 
svara på våra frågor.  
 
För att kunna beskriva kundinvolverad produktutveckling är det viktigt att 
förstå produkten, vilket vi inte minst blev varse om under intervjuerna. Hos 
de företag vars produkter vi enkelt kunde förstå, var det också lättare att få 
en bild av hur kunderna involverades och hur de kunde få tillgång till deras 
kunskaper, eftersom vi kunde tänka oss in i hur produkten används. 
Majoriteten av företagen har tekniska produkter, vilket medförde att det 
ibland var svårt för oss att förstå produkterna eftersom vi saknar en teknisk 
bakgrund. Detta underlättades dock av att vi hos några företag fick se 
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produkterna och hur de kan användas. Vid någon enstaka intervju var det 
svårt att förstå vissa tekniska termer och resonemang och för att försäkra 
oss om att vi har uppfattat respondenterna korrekt, har vi skickat ut 
samtliga utskrivna intervjuer för genomläsning till respektive respondent. 
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) innebär validitet att mätmetoden 
verkligen mäter den egenskap som är avsedd att mätas och det har vi 
försökt uppnå genom att skicka ut intervjuerna för att minska risken för 
feltolkningar. 
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3 EMPIRI 

Syftet med detta kapitel är att presentera den empiriska data som vi har 
samlat in genom intervjuer med sex olika företag.  

Kapitlet kommer att inledas med en redogörelse för hur företagen 
involverar kunderna under produktutvecklingsprocessen och hur de 
därigenom får tillgång till kundernas kunskaper. Kapitlet avslutas med de 
förutsättningar som respondenterna anser bör finnas för att 
kundinvolveringen ska fungera. Som vi har nämnt tidigare är företagen 
anonyma och vi kommer att benämna dem efter respektive industri, 
närmare bestämt Hygienföretaget, Telekomföretaget, Industriföretaget, 
Verktygsföretaget, Värmeväxlarföretaget samt Medtechföretaget. 
 
Innan vi presenterar hur företagen får tillgång till kundernas kunskaper, vill 
vi med hjälp av citat från några respondenter visa vad de anser är syftet 
med kundinvolverad produktutveckling. 
 

”Syftet är att göra en så bra produkt som möjligt och det vet 
kunderna bäst helt enkelt.” (Medtechföretaget) 

 
”Främsta anledningen är att vi säkerhetsställer att vi utvecklar 
rätt produkt. Vi vet att åtminstone en kund tycker att den är bra. 
Om det är en större eller en kompetent kund så vet vi, inte med 
hundra procents säkerhet, men sannolikheten ökar dramatiskt 
att vi träffar rätt.”  (Värmeväxlarföretaget) 

 
”Syftet är att få en så säljbar produkt som möjligt och att kunna 
ge kunden så mycket värde som möjligt, till minsta möjliga 
kostnader för oss. Det handlar om att tjäna pengar till slut. 
Plockar vi upp kunders behov bättre än någon annan har vi 
möjlighet att tjäna mer pengar än någon annan.” 
(Verktygsföretaget) 

 
”Utvecklar man något utan att ha kontakt med kunden då 
klarar man sig inte på marknaden.” (Hygienföretaget) 
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3.1 KUNSKAPER OM KUNDERNAS EFTERFRÅGA 

Industriföretaget berättar att de tar in kundernas krav på två sätt. Det första 
är att de får direkta krav från kunder, vilket företaget liknar vid 
kundorderutveckling. Kundkravet används till utvecklingen av en viss 
funktionalitet på produkten och innebär därför anpassningar av en befintlig 
produkt. När det däremot handlar om att ta fram en helt ny generation av 
produkter, tar de in åsikter från flera kunder och kundsegment. De krav 
företaget får från kunder kommer däremot inte direkt ifrån kunderna. 
 

”Säljaren rapporterar till säljbolagen, säljbolagen rapporterar 
till oss och vi rapporterar till utvecklarna. Informationen blir 
filtrerad under vägen.” (Industriföretaget) 

 
Respondenten menar att det är svårt att få in ofärgade kundkrav och 
ytterligare ett problem med att få kundbehov genom säljbolagen, är enligt 
samma respondent att kundens underliggande behov snabbt översätts till en 
funktion eller teknisk lösning. Problemet med lösningen är att den inte 
alltid är optimal eller det som kunden verkligen vill ha. För att lösa 
problemet med filtrerad information vill företaget i framtiden involvera 
slutkunderna mer, vilket ska ske i ett tidigt skede under 
produktutvecklingen. Syftet är att det ska vara lättare för företaget att 
implementera kundernas åsikter och tankar samt att de ska kunna skapa sig 
en bild av slutkundernas krav och inte bara den filtrerade versionen.  
 
Även på Verktygsföretaget sitter säljbolagen som ett filter mot 
produktbolagen. Företaget har möten med stora kunder där de får säga vad 
de behöver för produkter, men det är ofta en säljare som är ansvarig för 
mötet. Vidare får företaget ofta in idéer från säljare; 
 

”Säljarna är bra på att snappa upp saker och talar om för oss 
att det här tycker kunden om.” (Verktygsföretaget) 

 
Värmeväxlarföretaget hade i sin tur detta problem förut, det vill säga att 
informationen gick genom flera olika avdelningar innan den kom till 
utvecklaren. Tidigare var det marknadsavdelningen som skrev 
specifikationen, vilken de skapade genom att prata med säljare som i sin tur 
hade fått information från kunderna.  
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”Så det gick från kund till säljare och från säljare gick det till 
marknadsavdelningen. Från marknadsavdelningen gick det hit 
till R&D som utvecklar det. Då är risken att det blir mycket 
missförstånd.” (Värmeväxlarföretaget) 

 
Problemet med att det ofta kunde bli fel och missförstånd när 
informationen skulle gå igenom många led, löste företaget med att det nu är 
utvecklarna själva som tar in information från kunderna och skriver 
specifikationen. Specifikationen innehåller teknisk fakta om produkten och 
när den är färdig får kunden dessutom läsa igenom den för att se att 
utvecklarna verkligen har förstått deras behov. Den ena respondenten på 
företaget sitter en del och jobbar ute hos kunderna för att förstå deras 
problem, eller egentligen deras behov, som respondenten påpekar. 
Anledningen att han, som utvecklare sitter ute hos kunden och inte en 
säljare, är att säljare inte har en teknisk bakgrund, tillräckligt djup 
förståelse för produkten eller förståelsen för företagets utvecklingsprocess. 
Därför har säljaren svårt för att föra djupare tekniska diskussioner med 
kunden och få fram den information som utvecklaren behöver. Företaget 
diskuterar nu även med en av kunderna om att försöka sätta upp ett kontor 
hos dem, där säljaren kan sitta en gång i veckan. Det skulle nämligen 
innebära att kunden kan gå in till honom så fort de har ett behov och är det 
ett viktigt behov kan säljaren i sin tur kontakta utvecklaren. Det vore även 
bra om en utvecklare kunde vara där ungefär varannan vecka. Fördelen är 
att det blir lätt för kunden att träffa företaget, vilket kan ske över en kopp 
kaffe och behöver inte alltid vara ett seriöst möte. Det bidrar enligt 
respondenten till att skapa en relation som är så viktig. Dessutom kan 
kunden spontant komma och lämna information om till exempel problem 
som plötsligt har kommit upp. De jobbar stegvis med att försöka komma 
närmre och närmre kunden, tillägger respondenten.  
 
Telekom- och Medtechföretaget får in krav från kunderna när de är ute på 
kundbesök. Telekomföretaget besöker kunderna vid säljmöten medan 
Medtechföretaget har en policy som säger att alla måste vara ute och träffa 
kunder minst tre gånger om året, annars får de inte löneförhöjning. Vid 
dessa besök frågar de inte något speciellt utan tar in så mycket information 
det går.  
 

”Vid sådana tillfällen när man är ute hos kunden, när man 
pratar mycket med kunden samt när de ringer direkt till oss 
kommer det in förändringsförslag.” (Medtechföretaget) 

 



Empiri 

19 

Vid säljbesöken berättar Telekomföretaget om fördelarna med sin produkt, 
men lyssnar även på vad kunden behöver. På så vis får Telekomföretaget 
reda på kundernas krav, men det största värdet med att besöka kunder är 
enligt respondenten att lyssna och lära sig vilka problem som kunden har. 
All informationen som de får av kunderna dokumenteras och skrivs ner i ett 
datasystem. Även Medtechföretaget dokumenterar det som kommer in från 
kunderna. Det sker med hjälp av en kravdatabas och de förslag som skrivs 
in i databasen kommer alltid ifrån en kund eller ett kundbehov. En av 
respondenterna på företaget tycker däremot inte att det räcker att samla 
informationen i databaser utan skulle gärna se att även andra kanaler 
användes, till exempel vore det bra att muntligen få framföra information 
från kunder på utvecklingsmöten. Ytterligare ett sätt som företaget 
använder sig av för att få in information från kunder är genom 
användarmöten som anordnas en gång per år. Till användarmötena kommer 
två representanter från varje kundföretag eller geografisk region. Kunderna 
får information om vad som har hänt under föregående år och vad som 
kommer att hända nästkommande år. De får även lämna in förslag, 
antingen ändringsförslag eller helt nya förslag, som de vill se i den nya 
produkten. Förslagen lämnas antingen före användarmötet, på en enkät som 
alla kunder får ut, eller under mötet. Därefter får de rösta på förslagen och 
beroende på hur stort deras företag är får de olika antal röster. Många 
företag tycker ganska lika och har pratat ihop sig innan röstningen för att få 
fler röstandelar. De förslag som får mest röster är garanterade att komma 
med vid nästa produktlansering och respondenten menar att 
användarmötena är mycket uppskattade av kunderna.  

3.1.1 Lösningar vs behov 

Flertalet respondenter påtalar att det är bättre att ta reda på kundernas 
behov än att få lösningar ifrån dem. 
 

”Jag tror att det är viktigt att få behoven, vad kunden vill göra 
istället för att få de tekniska lösningarna. Tekniska lösningar 
brukar ofta vara begränsade till vad kunden sett eller hört. Om 
man istället utgår ifrån behoven…kan man bygga en lösning 
som är ännu bättre.” (Industriföretaget) 
 
”Kunden ser bara de produkter som vi har idag och förstår inte 
tillräckligt hur vi kan trolla med produkterna för att få dem att 
bli något annat. Därför kan vi bara försöka förstå deras behov 
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och sedan försöka omvandla det till en produkt.” 
(Värmeväxlarföretaget) 

 
Verktygsföretaget anser att nackdelen med att kunden kommer med 
lösningar kan vara att kunden inte känner till de tekniska förutsättningarna 
eller vad det till exempel kostar att utveckla en produkt. Hygienföretaget 
menar att kundernas lösningar oftast inte fungerar, vilket enligt 
respondenterna beror på att kunderna inte tänker i tekniska termer.  
 

”Kunden tänker inte i de tekniska termerna. De tänker mer i 
problem och då löser de det på ett sätt som inte kan översättas 
tekniskt.” (Hygienföretaget) 

 
Det medför i sin tur att utvecklarna måste hitta problemet som kunden 
upplever och därefter omvandla det till tekniska termer. När det sedan finns 
en prototyp kan kunden prova produkten och ge feedback om det var en 
sådan lösning som de hade tänkt sig. Respondenten på 
Värmeväxlarföretaget menar som föregående respondent, att kunderna ofta 
har en lösning, men att denna lösning inte är det bästa sättet att utveckla 
produkten på. Han menar även att det kan vara svårt att säga till en kund att 
den inte kan det här med värmeväxlare, utan att det är företaget som är 
specialister på produkten. Det kan vara känsligt att säga det till kunden och 
respondenten menar att det bästa är att få kunden att själv inse att deras 
lösning inte är den bästa. Det gäller att få kunden att tänka att 
”Värmeväxlarföretaget kommer och hjälper oss” istället för ”Vad är det för 
besserwisser på Värmeväxlarföretaget som struntade i vårt förslag och 
använde sitt eget”. Respondenten tar ett exempel på en kund som hade ett 
förslag och där Värmeväxlarföretaget, istället för att säga att kundens 
förslag var dåligt, räknade ut materialkostnaderna och på så vis fick kunden 
att inse att deras förslag använde mycket mer material.  

3.1.2 Förstå kundens kunskaper 

När Medtechföretaget har fått in krav från kunder tolkas dessa i ett 
användningsfall, vilket innebär att de från användarens perspektiv beskriver 
hur produkten kommer att se ut när den är färdig. Användarfallet godkänns 
sedan av den som har beställt utvecklingen, vilket är produktchefen. Detta 
steg är mycket viktigt menar respondenten eftersom det är lätt att feltolka 
kraven. Det beror på att det är svårt att få ner på ett par rader hur produkten 
ska fungera och respondenten anser att de har undvikit missförstånd genom 
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användarfallen, eftersom det är en konkret tolkning av kundens krav. 
Dokumentet visas inte för kunderna utan de får höra informationen 
muntligen. Kunderna får även möjlighet att säga vad de tycker om 
produkten, vilket sker genom att de får se en prototyp och komma med 
feedback om det var en sådan produkt de hade tänkt sig. Om det är en 
mindre utveckling sker det inte alltid genom prototypvisning utan det kan 
räcka att de ringer upp kunden och frågar.   
 
Även Industriföretaget tar in kunden för att se om konceptet stämmer 
överens med kundens krav. Det koncept som företaget håller på att utveckla 
nu har varit hos kunder under ett par omgångar med syftet att få acceptans 
för sina tankar och stämma av att de är på rätt väg. Däremot påpekar 
respondenten att det är svårt att få förståelse och acceptans för ett koncept 
av kunder. Anledningen är att det är svårt att förmedla hur produkten 
kommer att bli i slutändan, vilket beror på att produkten inte är tillräckligt 
konkret.  
 

”Det räcker inte att ha koncept och förslag på CAD-ritningar 
eller presenterade i form av animeringar. Många gånger så är 
det hands-on och känna hur det är att montera och demontera, 
det ger en annan förståelse. Det är svårt att verkligen få den 
visualiseringen i ett tidigt skede.“ (Industriföretaget) 

 
Medan majoriteten av respondenterna betonar vikten av att ta reda på 
kundernas behov påpekar de samtidigt att de inte alltid förstår vad kunden 
menar eller dennes behov. Värmeväxlarföretaget menar att det är mycket 
sällan som det är klart vad kunden efterfrågar och att de flera gånger har 
tagit fram en produktspecifikation där det sedan har visat sig att det inte var 
det som marknaden ville ha. En orsak är att det finns olika åsikter hos 
kunden om vilken produkt de vill ha. Det försöker företaget lösa genom att 
prata med kunden och dessutom med flera olika källor.  
 

”Pratar du bara med teknikerna så har de inte den här 
marknadskänslan och de förstår inte hur viktigt det är att ha ett 
extremt lågt pris utan de kanske fokuserar mer på lång 
livslängd… Men pratar du bara med marknadssidan så säger 
de hur extremt billig den måste vara och hade det varit en 
produkt utefter det, hade du inte förstått de viktiga tekniska 
bitarna. ” (Värmeväxlarföretaget) 
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Det kan även vara så att alla man pratar med vet att det behövs något, men 
ingen vet riktigt vad det är som behövs, tillägger respondenten. Då får man 
försöka prata med olika källor hos kunden och därefter lägga fram ett 
förslag för kunden och fråga vad de tycker om det. Därefter kan det behöva 
göras några ändringar och på detta sätt kan kund och företag tillsammans 
successivt få fram en specifikation av den optimala produkten. En annan 
respondent anser att det är lätt att missförstå kunden och när de får ett krav 
från kunden tolkar företaget det på sitt sätt och att det sedan kan visa sig att 
kunden menade något annat. Kunden tyckte det var självklart att göra det 
på ett sätt, medan företaget tyckte att det var självklart att göra det på ett 
annat sätt. Anledningen till problemet uttrycker respondenten på följande 
vis; 
 

”Det beror på att vi är ett ingenjörsföretag och att vi kan vara 
lite teknikdrivna ibland. Det kan vara en snygg teknisk lösning 
men vi tänker inte riktigt på hur den ska användas… Det är lätt 
hänt att man ser till sin egen produkt och hur den utvecklas.” 
(Telekomföretaget) 

 
Respondenten fortsätter med att berätta att kunderna ofta inte riktigt vet 
vilken produkt de vill ha och för att få fram vad kunden efterfrågar hjälper 
det att prata med kunden och fråga vad denne har tänkt sig, hur denne ska 
använda produkten och hur mycket pengar de har att investera. Vid dessa 
säljmöten går även mycket ut på att förstå varför kunden vill ha det den 
efterfrågar. 
 

”Väldigt mycket på de här säljmötena är att förstå varför 
kunden vill ha de här. Det är helt vansinnigt att komma dit och 
sälja på den vad vi har utan vi lyssnar på vad de behöver… Det 
största värdet med att komma ut, det är att lyssna och lära sig 
vad det är för frågeställningar kunden har.” 
(Telekomföretaget) 

 
Om kunden säger att de vill ha en speciell funktionalitet är det bättre att 
fråga vad den vill uppnå med funktionen, speciellt eftersom det kan visa sig 
att Telekomföretaget kan lösa problemet på ett annat sätt än vad kunden har 
tänkt sig. Respondenten menar att ett sätt att lösa problemet med att kunden 
och företaget inte har samma bild av det som ska utvecklas, är att alla 
utvecklare någon gång är ute hos kunden samt att de har en större förståelse 
för hur kunden använder produkten i verkligheten. Det vore det optimala, 
men hon tillägger att de inte har tid för det just nu. Däremot finns det andra 
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företag som har tid till det och flera av respondenterna understryker att det 
är viktigt att känna till kundens verklighet för att det ska vara möjligt att 
förstå denne.  

3.1.3 Förstå kundens situation  

Flera respondenter menar att man måste vara lyhörd och kunna sätta sig in i 
kundens situation för att förstå den och en respondent säger följande;  
 

”Det handlar om att förstå kunden och att få kundens 
perspektiv på problematiken. Den absolut viktigaste delen är 
att vara ute hos kunden, vara ute och prata med olika anställda 
om hur produkten fungerar. Då får man en annan känsla för 
hanteringen av produkten.” (Hygienföretaget) 

 
Genom att vara ute hos kunden menar respondenten att man får en annan 
känsla för hanteringen av produkten eftersom kunden behärskar 
användningen av produkten på att annat sätt. Dessutom kan samtal med en 
kund leda till små guldkorn, som respondenten uttrycker det, det vill säga 
idéer för hur man ska lösa ett problem med produkten. Ett annat sätt för att 
kunna förstå kunderna är att under en tid jobba hos kunden och en 
respondent berättar att hon åkte ut på praktik hos kundföretagen för att lära 
sig deras arbetsflöden och förstå hur de jobbar. Ytterligare en respondent 
nämner att han har jobbat hos kunden och fördelen med det är enligt 
honom;  
 

”Jag fick insikt om vad som är viktigt och inte viktigt på 
maskinen. Det är en stor skillnad mellan att sitta och 
teoretisera något och jobba med det en hel dag.” 
(Verktygsföretaget) 

 
Han menar vidare att det är betydligt enklare att använda produkten i 
företagets labb än hos kunden, vilket inte är något som man alltid tänker på, 
men som blir mycket tydligt när man besöker kunden. Därutöver menar 
respondenten att kommunikationen blir bättre när man kan prata direkt med 
operatörerna istället för att till exempel prata i telefon och dessutom kan 
man vid kundbesök vara med när kunden använder produkten. Om det då 
uppstår fel kan man ta på sig en overall och själv testa produkten för att 
uppleva det som användaren upplever, påpekar respondenten. Strax innan 
den ena respondenten på Verktygsföretaget skulle åka till Kanada, där en 
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av företagets kunder finns, hade de fått flera e-post med information om att 
det var problem med en produkt. När respondenten åkte till Kanada passade 
han därför på att besöka kundföretaget för att själv se vilka problem de 
hade med produkten. Genom att vara där kunde han observera när kunden 
använde produkten och det visade sig att kunden använde produkten på ett 
annorlunda sätt än vad Verktygsföretaget hade tänkt. Till sist menar en 
respondent på Medtechföretaget att man vid kundbesök får reda på sådant 
som man inte tänkt på själv och sådant som inte är lätt för kunden att 
formulera.  
 

”Saker som man inte tänker på eller inte är lätt att formulera, 
saker som är självklara för kunden, måste man vara där för att 
se.” (Medtechföretaget) 
 

3.2 KUNDERNAS KUNSKAP FRÅN PROTOTYPTEST 

Samtliga företag, förutom Industriföretaget som ännu inte har kommit 
igång, låter kunderna testa prototyper av produkten. Företagen har berättat 
om hur det går till när de låter kunder testa prototyper, vilket vi ska 
redogöra för här nedan.  

3.2.1 Fokusgrupp 

Hygienföretaget utför prototyptest genom att använda sig av fokusgrupper, 
vilket innebär att ett antal kunder och en förhörsledare sitter och diskuterar 
en produkt, som fysiskt finns i rummet, medan utvecklarna sitter i ett rum 
bredvid och lyssnar. Alternativt finns det speglar som de kan titta in genom 
för att se kundernas reaktioner och hur de använder produkten. 
Diskussionen följer ett färdigt frågeformulär och respondenten framhäver 
att det är viktigt att vara noga i förarbetet.  
 

”Som man frågar får man svar…om man bara går dit och 
säger kan ni inte kolla på de här produkterna så får man inte så 
mycket vettigt tillbaka. Man måste vara jättenoga i 
frågeställningarna.” (Hygienföretaget) 

 
Respondenten menar även att det dessutom kan vara bra om kunden får ta 
med sig produkten hem och prova och därefter komma tillbaka till 
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ytterligare en fokusgrupp, eftersom det medför att kunden blir säkrare i sina 
åsikter.  
 
En av respondenterna på företaget menar att det finns en fara med 
fokusgrupper, nämligen att det kan finnas en person som är negativ och 
stark i gruppen, vilket kan medföra att den personen kan få med sig alla 
andra på sina åsikter även om de andra tycker att produkten egentligen är 
bra. Dessutom menar respondenten att man ofta får fram självklara svar. 
När man har jobbat några år vet man svaren innan, det känner man på sig 
och fokusgrupper blir därför mer en bekräftelse av att man har tänkt rätt. 
Däremot menar respondenten att de kan vara ett bra stöd eller underlag för 
beslut och det är lättare att komma med en oberoende rapport som säger 
hur det är, än att man själv säger att jag känner det i tåspetsen.  

3.2.2 Kundtest på företaget 

När produkten är utvecklad på Medtechföretaget kommer den till 
testavdelningen. Företaget har fyra testperioder och under den senaste 
utvecklingen tog de in kunderna en gång under dessa perioder och gjorde 
ett beta test mellan testomgång tre och fyra. Syftet är att kunden ska testa 
produkten för att se om de nya funktionerna verkligen löser deras problem.  
 

”Det är en sak att göra en ny funktion och tycka när man sitter 
på utvecklingen att detta är jätteflashigt, men när den kommer 
ut till kunden gäller det att produkten fungerar där.” 
(Medtechföretaget) 

 

När kunderna anländer till företaget börjar Medtechföretaget med att 
förklara vad de vill ha ut av testningen, vilket kan vara att de vill höra vad 
som är bra och dåligt med produkten. Kunden får därefter ett papper med 
de nya funktionerna och får sedan sätta sig ner och testa igenom listan och 
se hur produkten fungerar. Svårigheten med testningen är enligt 
respondenten att produkten inte ser ut precis som på kundens eget företag. 
Det gör att det kan vara svårt att testa fritt och är en anledning till att 
kunden får en lista som den ska gå igenom. Vidare tar företaget gärna in två 
anställda som har skilda ansvarsområden inom kundföretaget eller två 
kunder från olika företag för att testa. Det är nämligen svårt att ta in en 
ensam kund eftersom respondenten menar att kunden lätt snurrar in i sig i 
sina egna tankar och när det är flera som testar kan de få input från 
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varandra och utbyta åsikter. Den kunskap som Medtechföretaget får av 
kunderna är inte så mycket om hur systemet fungerar, för det får de bättre 
när de är ute hos kunden och ser hur kunden jobbar i verkligheten, utan det 
är mer att kunden kan jämföra standarden på den här lanseringen med den 
förra. Dessutom menar respondenten att man kan följa arbetsflödet när 
kunden testar produkten och se när de eventuellt gör fel. Hon tar som 
exempel att kunden klagar på en sak i systemet, men när hon tittar på hur 
den jobbar kan hon observera att kunden inte arbetar på det smartaste sättet.  
 
Efter testningen, som brukar ta två dagar, får Medtechföretaget all den 
kunskap som kunderna har skrivit ner på ett papper under testningen. 
Kunden läser sina kommentarer ifrån sitt papper medan den från företaget 
som var med vi testningen skriver ner det som sägs och för därefter in det i 
en dator. Den informationen är viktig för utvecklare som måste fixa de 
buggar som kunden eventuellt hittade under testningen. Det händer även att 
de kopierar kundens anteckningar. Respondenten menar att det finns en risk 
att information försvinner på vägen och berättar att de har diskuterat om de 
ska använda bandspelare. Men respondenten anser att man lär sig att skriva 
ner informationen och att man förkortar många ord. Samtidigt är det inte 
bara att skriva ner lösa ord, det är alltid ett sammanhang man skriver det i, 
tillägger hon.  
 
Kunderna har även möjlighet att prata med olika utvecklare i samband med 
testningen. Det kan vara bra eftersom det innebär att kunden kan få en 
förklaring till funktionerna som de har jobbat med. Respondenten menar att 
denne tydligt märker att kunderna tycker att det är roligt att komma till 
företaget och testa. Kunden känner sig utvald samt att den kan vara med 
och påverka hur produkten ska utformas. Dessutom kan kunden inte klaga 
lika mycket på produkten när den är färdig menar respondenten, eftersom 
de själva har varit med och testat den.   

3.2.3 Beta test 

Förutom fokusgrupper använder sig Hygienföretaget av beta tester∗  och 
under utvecklingen av produkten hade de ungefär tio stora tester med 
kunder.  
 

                                           
∗  För förklaring av beta test se s 42 
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”Det är väldigt lätt att sitta på kammaren och utveckla, men 
ska man ha tag på de riktigt bra grejorna måste man komma ut 
till kunden.”  (Hygienföretaget) 

 
När de hade tagit fram en prototyp som de först hade testat internt, vilket 
gjorde att de visste att den fungerade någorlunda, lät de kunder testa 
produkten. De tillägger att det är ett sätt att visa respekt för kunden, det vill 
säga att inte testa en produkt som är dålig utan en produkt som de själva 
först har testat och tror på. Under testningen hade de kontinuerlig kontakt 
med ett par kunder och testningen gick till så att de ringde kunden på 
förmiddagen och kom dit och testade produkten på eftermiddagen. Därefter 
åkte de hem och gjorde ändringar för att åka tillbaka några dagar senare 
och testa igen. Företaget menar att man lär sig mycket när man är ute hos 
en kund, man får infallsvinklar som man i sin vildaste fantasi inte trodde 
fanns och oftast ser man även lösningen på kundens problem. Kunderna 
behärskar användningen av produkten på ett annat sätt, vilket är en fördel; 
 

”Den kunskapen som du har plus den kunskapen kunden har, 
ger en bra produkt.” (Hygienföretaget) 

 
Även Verktygsföretaget använder sig av beta test och respondenten berättar 
att han åker ut till en kund och lämnar produkten samt att han stannar en 
stund och ser när de använder den för att direkt få feedback. Efter några 
veckor kommer han tillbaka till kunden och pratar med den som använder 
produkten för att se vad han tycker om den. För att hitta eventuella fel på 
maskinen har han med sig ett färdigt frågeformulär som bland annat 
innehåller frågor om produktens egenskaper.  
 
När Medtechföretaget utför sitt beta test installerar de produkten hos ett 
kundföretag och låter kunden under en månads tid få testa produkten i 
verklig drift. En anställd på Medtechföretaget är med som användarstöd när 
produkten installeras för att förklara hur den fungerar, men även för att få 
feedback på eventuella fel. Vid varje arbetsstation kommer det att finnas ett 
papper där användaren kan skriva ner ändringsförslag eller fel och hur de i 
så fall uppstod. Dessa papper samlar sedan Medtechföretaget in och ger 
vidare till utvecklingsavdelningen. I testomgång fyra som är efter beta 
testet, kommer företaget att internt testa produkten för att se om felen, som 
uppdagades under beta testningen är åtgärdade. Under beta testet menar 
respondenten att kunden bidrar med mycket kunskap som Medtechföretaget 
inte har. Kunden kan se hur produkten fungerar i verkligheten och eftersom 
de tänker på ett annat sätt kan de hitta fel som Medtechföretaget inte kan. 
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Till sist berättar respondenten att de kommer att använda det kundföretag 
där de gjorde beta testet som referenssite, vilket innebär att andra kunder 
som vill se hur produkten fungerar i verkligheten, kan åka dit och titta. När 
Verktygsföretaget ska skapa marknadsmaterial för sin nya produkt menar 
respondenten att han vill ha så mycket feedback som möjligt från kunderna 
efter beta testet. Han vill nämligen visa varför den nya produkten är mycket 
bättre och då är det bra om kunden kan säga varför han tycker att den nya 
produkten är bättre än den förra.  

3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka förutsättningar som 
respondenterna anser är viktiga för att kundinvolveringen ska fungera.  

3.3.1 Den önskvärda kunden 

På frågan hur företagen väljer ut de kunder som de samarbetar med, eller 
vilka karakteristiska egenskaper kunden har som företaget involverar i 
produktutvecklingsprocessen, fick vi en variation av svar som vi redovisar 
under det här avsnittet.  

Förtroende för kunden 

Industriföretaget involverar kunder som de redan har relationer med och 
som de vet är duktiga på att framföra idéer.  
 

”Dels kunder som man vet är duktiga på att ha idéer, men 
självklart är det också sådana som man har mångåriga 
relationer med, som man vet inte kommer föra känslig 
information vidare.” (Industriföretaget) 

 
Även Verktygsföretaget nämner vikten av att samarbeta med en kund som 
inte för känslig information vidare och företaget försöker därför vid 
prototyptestningen samarbeta med kunder som de känner personligen samt 
med kunder som inte använder konkurrenters produkter. Vidare menar 
respondenten att det är en fördel om kunderna som deltar i prototyptest har 
sin verksamhet nära företagets produktutvecklingsenhet, eftersom företaget 
lätt vill kunna åka dit och själva testa produkten om det uppstår problem. 
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Respondenten påpekar dock att han inte är ansvarig för valet av kund utan 
att han endast ger vissa önskningar om till exempel vilken bransch som 
kundföretaget bör vara verksam inom, där han vill att produkten ska testas. 
Därefter sker urvalet av kunden via säljbolagen som känner företagets 
kunder.  
 
Hygienföretaget menar att valet av kund beror på vad de testar och att det 
därför är svårt att dra några generella slutsatser. Till fokusgrupper väljs 
bland annat nuvarande kunder eller de som använder sig av konkurrenters 
produkter och vid prototyptest samarbetar de med kunder som de har en 
god relation till. Samtidigt påpekar de att det finns risker med att använda 
samma kund för många gånger.  
 

”Man kan även testa sönder en kund. Man kan inte gå dit hur 
många gånger som helst. Då har man byggt upp något sorts 
förtroende och de tycker allt är bra. Då måste man byta.” 
(Hygienföretaget) 
 

Avancerade och krävande kunder 

Värmeväxlarföretaget påpekar att det är en viktig process att välja ut de 
kunder som de samarbetar med och de jobbar brett med ett tiotal kunder 
medan de har ett tekniskt djupare och närmare samarbete med två till tre 
kunder. Det är kunder som de tror kommer att lyckas och vars idéer brukar 
resultera i en produkt och inte bara lösa spekulationer.   
 

”Det är spelare som vi tror kommer att vinna där ute. Vi tror 
att de kommer att bli marknadsledare eller att de redan är 
marknadsledare…” (Värmeväxlarföretaget) 

 
Om kunden är marknadsledare innebär det enligt respondenten att den har 
ett etablerat nät omkring sig, att den förstår marknaden väl, att den har 
finansiella resurser samt en chans att överleva i det långa loppet. Dessutom 
menar respondenten att en marknadsledare kan sätta en standard som i 
framtiden lockar de mindre aktörerna att använda samma teknik, vilket gör 
att Värmeväxlarföretaget kan producera en större volym. Kunderna 
behöver dock inte vara marknadsledare idag, men deras teknik bör vara på 
en hög nivå, vilket betyder att andra aktörer kommer att följa efter i deras 
fotspår. Vidare påpekar samma företag att de kunder som de jobbar bäst 
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med, är de som företaget har jobbat med länge och som förstår produkterna. 
Dessa kunder är insatta i hur företaget jobbar i 
produktutvecklingsprocessen och kunderna har lättare att vid rätt tillfälle ta 
upp viktiga saker som företaget glömmer, inte har tid att fråga om eller som 
inte framgår.   
 
Telekomföretaget nämner att det är viktigt att jobba med krävande kunder, 
vilket även Medtechföretaget menar och uttrycker sig på följande vis; 
 

”Det är en av våra core value att jobba med avancerade 
kunder som har väldigt mycket att säga, många åsikter och som 
också är väldigt krävande.” (Medtechföretaget) 

 
Flertalet av de kunder som Medtechföretaget samarbetar med är så kallade 
superanvändare. Medtechföretaget utbildar superanvändarna, vilket är en 
liten grupp av anställda inom kundföretaget, med syftet att annan personal 
inom kundföretaget ska kunna vända sig till dessa vid problem, vilket 
innebär att superanvändarna är extra kunniga i hur produkten fungerar. 
Superanvändarna väljs ut av kundföretaget, vilket enligt respondenten 
baseras på vilka personer som är intresserade. Kunderna som är med vid 
testningen väljs även ut av Medtechföretagets projektledare som jobbar på 
kundföretagen och som träffar bra och intresserade personer. Respondenten 
menar att när hon är ute i kundens verksamhet märker hon vilka kunder 
som är engagerade. Det är kunder som inte bara jobbar med produkten utan 
de som även tänker ett steg längre, det vill säga hur produkten eller 
arbetssättet kan bli bättre. Det märker hon genom kundens sätt att prata, de 
som är engagerade visar gärna hur de jobbar, beskriver hur vackert 
resultatet blir samt att de även ger kritik på produkten. De bästa kunderna 
är enligt Medtechföretaget de som har många idéer och som kan försöka 
simulera sin verkliga arbetssituation fastän de sitter i ett testlabb. 
 

”Vissa kunder är så pass bra att de bara sprutar idéer och det 
är de vi vill ha. De kan verkligen tänka sig in i situationen okej 
jag sitter i ett testlabb, men jag kan ändå försöka simulera min 
verkliga situation. Medan andra kommer hit och kanske 
producerar tre fyra kommentarer under två dagar för att de kan 
inte sätta sig in i att vara testare. De kan bara jobba i sin 
verkliga miljö.” (Medtechföretaget) 
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Vid beta test tar de ofta in kunder som de har haft en längre relation med 
samt de kundföretag där det finns personer som har visat sig intresserade. 
Det företag som beta testet sker på nu har även varit med i tidigare test och 
fördelen med det är enligt respondenten att de känner till de förra 
produkterna. Till sist påpekar respondenten att de väljer ut kundföretag som 
inte är för stora eftersom det kan bli en kritisk situation om produkten som 
har installerats och ska testas, inte fungerar.  

3.3.2 Kommunikation mellan företag och kund 

För att kunna ta in kundernas behov och kunskaper menar två respondenter 
att det gäller att hitta personer hos både företaget och kunden som är 
intresserade och engagerade. En annan respondent menar att det är viktigt 
att företaget visar att de lyssnat på kundens idéer för att på så vis 
uppmuntra kunden att fortsätta att ge information. Det kan enligt andra 
respondenter ske genom att man ger kunden feedback och berättar vad man 
gjort med deras input. Ytterligare en respondent menar att en förutsättning 
för att involvera kunden är att man är villig att lyssna på kunden. Det är 
nämligen lätt hänt, när kunden kommer med ett krav, att man tänker ”det 
fattar väl kunden att man inte kan göra så” (Telekomföretaget). Det måste 
finnas en vilja och förståelse inom organisationen att företaget inte alltid 
förstår hur produkten används utan att det är kunden som bäst förstår det. 
Den förståelsen uppnås enligt respondenten genom att så många anställda 
som möjligt får träffa kunden. Dessutom försöker företaget blanda in 
samtliga medarbetare i systemtest så att de får testa produkten som om de 
vore slutanvändare, vilket även kan få dem att inse att det faktiskt finns fel i 
de delar som de utvecklat. Ännu ett problem med kommunikationen är 
enligt respondenten att man hör det man vill höra, det vill säga att om man 
förväntar sig ett visst svar hör man det och inte det som faktiskt sägs. Att 
man inte lyssnar tillräckligt på kunderna kan enligt Industriföretaget bero 
på att de är ett typiskt ingenjörsbolag som ibland tycker att de har all 
kunskap in-house. De har själva en klar prioritering av vad som är bra och 
hur produkten bör utvecklas.  
 
Det är enligt företagen inga problem med att språket skulle ligga på en för 
hög teknisk nivå utan kunden och företaget förstår varandra bra. 
Medtechföretaget påpekar däremot att det är viktigt att tänka på att prata 
med liknade språk och menar att det händer att unga utvecklare använder 
avancerade engelska termer som inte alltid kunden förstår. Därför är det 
viktigt att anpassa språket till olika målgrupper och tänka sig in i hur 
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kunden uttrycker sig. Verktygsföretaget tycker att det är en skillnad att 
umgås med utvecklare, säljare eller kunder och menar att man måste prata 
med folk på olika sätt, prata med bonden på bondens vis, som respondenten 
uttrycker det.  
 
Medan de flesta menar att det inte finns några större problem med att kund 
och företag förstår varandras språk, menar en respondent att kunden inte 
alltid är van vid att kommunicera. Respondenten menar att de personer som 
jobbar med produkten dagligen inte är de mest kommunikativa eller de 
bästa på att formulera sig. Problemet är svårt att överkomma och 
respondenten menar att en lösning är att hitta kunder som är bra på att 
kommunicera.  

3.3.3 Relation och förtroende 

Flertalet respondenter menar att tillit och respekt för varandra är viktigt och 
Industriföretaget och Verktygsföretaget menar att de måste kunna lita på att 
kunden inte för känslig information vidare. 
 

”Man släpper ut information och ju fler som känner till det 
desto större är risken att det sprids till dem som inte bör känna 
till det. Det här med skydd för olika lösningar där är tilliten 
och tilltron till varandra den viktiga biten samt ömsesidig 
respekt. Där hjälper inga avtal i världen. Båda måste se en 
omedelbar vinst av det man gör tillsammans och att det bär 
frukt.” (Industriföretaget) 

 
Telekomföretaget anser att förtroende byggs upp genom att företaget och 
kunden träffas och berättar vad de gör, medan Medtechföretaget menar att 
förtroende skapas genom öppenhet, ärlighet och genom att de tar kunden på 
allvar och sätter sig in i dennes situation. Enligt Industriföretaget får 
kunden förtroende för företaget genom att de utvecklar bra produkter. 
Hygienföretaget påpekar att respekt för varandra är nödvändigt och därför 
testar de inte sina produkter ute hos kunden förrän de har en produkt som 
de tror på själva och som är så pass utvecklad att den inte skapar onödiga 
problem i kundens verksamhet. Medtechföretaget menar att varenda 
kontakt som företaget har med kunden måste genomsyras av att de 
respekterar kunden och har förståelse för den inverkan som deras produkter 
har på kundens verksamhet. Därför måste företaget ta kunden på största 
allvar och respektera om kunden tycker att något är fel.  
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Hälften av företagen nämner att relationer är viktiga och två respondenter 
anser att långa relationer minskar risken för att kunden ska föra känslig 
information vidare. Industriföretaget menar att relationer bara kan skapas 
genom att träffas, men det är viktigt att det inte bara blir relationsbyggande 
utan att relationen verkligen mynnar ut i något. Kunderna måste känna att 
relationen och deras åsikter resulterar i att företaget agerar. För att 
samarbete med kunden ska fungera menar Telekomföretaget i sin tur 
följande; 
 

”Bra personliga relationer. Att man hittar kontaktvägar som 
funkar för det är ju inte alla personer som funkar tillsammans. 
Utan att man hittar någon hos oss och någon hos kunden som 
gärna pratar med varandra.”  (Telekomföretaget) 

 
Även Värmeväxlarföretaget påpekar att vissa människor inte fungerar ihop 
och att kommunikationen dem emellan beror på hur relationen fungerar och 
hälften av företagen påpekar att det är viktigt att personerna som ska 
samarbeta har social kompetens. 
 
Endast Värmeväxlarföretaget nämner vikten av att ha ett utarbetat avtal 
eller kontrakt vid kundinvolverad produktutveckling. Eftersom företaget 
vill nå ut till marknaden med stora volymer ger de sällan en kund ensamrätt 
till en produkt. Däremot kräver vissa större kunder någon form av fördel av 
att delta i produktutvecklingen och då kan det hända att företaget 
förhandlar fram ett avtal som ger kunden en prisfördel eller ensamrätt på 
marknaden under en begränsad tid. Avtalsskrivandet är en tidsödande och 
bökig del som är frustrerande för tekniker, menar respondenten, men den är 
nödvändigt eftersom ingen vill dela med sig av information innan avtalet är 
signerat.  

3.3.4 Vinna-vinna situation 

Fyra av företagen menar att det måste finnas en vinna-vinna situation, det 
vill säga att båda parter vinner på samarbetet för att det ska fungera. 
Telekomföretaget anser att det är viktig att inte bara blir ett kund-leverantör 
förhållande och påpekar vikten av att ha en dialog på lika villkor, så att 
kunden inser att de också kommer att tjäna på samarbetet. 
 

”Vi måste bygga upp ett förtroende hos kunden så att han inte 
tror att vi bara skall pressa honom så hårt som möjligt ner i 
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skorna. Då blir det inget vettigt, utan det måste vara att 
kunderna inser att vi har en dialog på den nivån att de inser att 
det ska leda till något för dem också, så att det blir en vinna-
vinna situation.” (Telekomföretaget) 

 
Värmeväxlarföretaget påpekar att trots att de vill ha en nära och bra relation 
med kunden så är det i slutändan en vanlig kund- säljrelation och att de inte 
samarbetar för att de är kompisar utan för att de är två företag som vill ha 
en vinna-vinna situation. Andra respondenter menar att det som kunderna 
vinner på samarbetet är att de i ett tidigt skede får tillgång till en bättre 
produkt, vilket kan leda till ökade marknadsandelar, medan andra anser att 
kunden får känna sig betydelsefull genom att företagen lyssnar på dem och 
använder sig av deras information för att förbättra deras arbetsmiljö. 

 

”Vi ger dem en produkt så att de kan vara ledande och som de 
kan komma ut med före andra på marknaden. Vi kan göra 
något riktigt unikt för dem. De får ett försprång på 
marknaden.” (Värmeväxlarföretaget) 
 
”Jag tror att de känner att deras åsikter betyder något och att 
det är betalning nog. Att någon lyssnar på vad de har att säga 
och att vi förbättrar deras arbetsmiljö.” (Verktygsföretaget) 
 

3.3.5 Kundfokus 

Vid frågan om det är någon speciell företagskultur som främjar 
kundinvolveringen, påpekar hälften av företagen att det är viktigt att 
kulturen är kundfokuserad. Verktygsföretaget menar att det är viktigt att 
marknad och teknik inte är skilda åt, eftersom det är lätt att det blir teknik 
för teknikens skull och att även teknikerna bör ha en känsla för kunderna 
och marknaden. Företaget betonar att de anställda tidigt ska gå ut till 
kunden och förstå denne och chefer samt projektledare försöker föra denna 
attityd vidare till nyanställda och konstruktörer. Human Resource-
avdelningen undersöker dessutom med jämna mellanrum hur ofta de 
anställda inom olika projekt är ute i kundens verksamhet.  
 
Medtechföretaget betonar att kundfokus är mycket viktigt och enligt 
respondenten märks det att företaget har kundfokus genom att ordet kund 
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nämns i nästan varenda mening. De har även en policy som innebär att alla 
på företaget ska träffa kunden minst tre gånger om året, eftersom de oavsett 
position har nytta av att veta vem kunden är och hur kundens verksamhet 
ser ut. Företaget menar att det är naturligt att sätta kunden i fokus eftersom 
de har en produkt som ska säljas och då måste de få kunskap från dem som 
ska använda den.  
 

”Det är customer obsession begreppet. Att hela tiden komma 
ihåg att de är för kunden vi finns till, för utan dem finns inte vi. 
Att komma till ett läge där man verkligen känner för kunden. Är 
man ute hos kunden och ser hur det funkar, så vet du hur dåligt 
de mår och vilka problem det skapar om någonting är fel. Bara 
du är där får du en sådan förståelse för det och då kan du 
känna dig in i hur det blir om du gör en miss.” 
(Medtechföretaget) 

 
Företaget anser vidare att det är viktigt att anställa folk med den rätta 
attityden. Det finns utvecklingsavdelningar där kompetenta människor 
jobbar, men som är dåliga på att kommunicera. Det fungerar däremot inte 
hos Medtechföretaget utan där måste kompetenta människor som även är 
bra på att kommunicera, arbeta. Telekomföretaget menar att deras strategi 
är att vara marknadsdrivna och att jobba nära kunden. Företagets affärsidé 
är att de ska hjälpa kunden att tjäna pengar och det innebär att de måste 
förstå kunden, för hur skulle vi annars kunna leva upp till vår affärsidé, 
som respondenten uttrycker det. 

3.4 SVÅRIGHETER MED KUNDINVOLVERINGEN 

Några respondenter menar att det är svårt att veta när i 
utvecklingsprocessen som kunden bör involveras samt graden av 
involveringen. Involveras kunden för tidigt förväntar sig kunden att det 
inom en snar framtid ska finnas en färdig produkt, vilket är ett problem 
eftersom en utveckling kan ta två år. En annan respondent uttrycker en 
liknande åsikt och menar att det skapas en efterfråga av produkten när 
kunden involveras och om det tar lång tid att introducera produkten finns 
det en risk att konkurrenter eller kunden själv, löser problemet. Tre företag 
nämner att det är viktigt att inte bara lyssna på vad kunden vill ha idag utan 
även att tänka långsiktigt. Problemet är enligt Telekomföretaget att många 
kunder inte tänker på vad de vill ha om tre år utan är mer kortsiktiga.  
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“Det är inte så mycket att kunderna mer visionärt säger att de 
skulle vilja ha det här om tre år. Jag upplever det som om 
kunderna är ganska kortsiktiga. Det handlar om att tjäna 
pengar i år.” (Telekomföretaget) 

 
Ett av företagen menar att de inte tillåter sig att vara så långsiktiga som de 
skulle behöva när en ny generation produkter tas fram, vilket beror på att 
kunden ofta vill se ett resultat snabb och att företaget även vill kunna visa 
kunden att det händer något. 
 
Ytterligare ett företag nämner att det kan vara ett problem med att kunden 
blir otålig, närmare bestämt i samband med framtagningen av 
specifikationen. Företaget har insett vikten av att låta det ta tid att skapa en 
specifikation för att se till så att de verkligen förstår kundens behov. Risken 
med att företaget lägger ner för lång tid på att skapa specifikationen, är att 
kunden går till ett annat företag och känner att företaget inte lyssnar på 
denne, påpekar respondenten. Men om företaget stressar fram en 
specifikation, är faran å andra sidan att produkten får barnsjukdomar som 
den inte fått om företaget sagt nej till att gå in i projektet i ett för tidigt 
skede. Därför är det viktigt att kunden även förstår företagets situation.  
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4 REFERENSRAM 

Referensramen består av teorier och modeller som vi anser är relevanta för 
vår problemställning och syftet med kapitlet är att det ska underlätta 
förståelsen av empirin samt fungera som stöd och underlag i analysen. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag kan få tillgång till 
kundernas kunskaper vid kundinvolverad produktutveckling samt vilka 
förutsättningar som bör råda för att kundinvolveringen ska fungera. För att 
kunna göra detta använder vi teorier från olika områden, närmare bestämt 
metoder för att involvera kunderna vid produktutveckling, teorier om 
kunskap och kunskapsöverföring samt förutsättningar som bör vara 
uppfyllda för att kundinvolveringen ska fungera.  
 
Referensramen inleds med en beskrivning av det som utgör kontexten i vår 
problemställning, nämligen produktutveckling. Vi kommer att redogöra för 
produktutvecklingsprocessen, vad som menas med produktutveckling samt 
att klargöra skillnaden mellan modifieringar och nya produkter. Därefter 
presenteras ett antal metoder för hur företag kan involvera kunder under 
produktutvecklingen. Under kundinvolveringen studerar vi hur företag kan 
få tillgång till kundens kunskaper och referensramen fortsätter med en 
redogörelse för hur det kan gå till. Till sist finns det ett antal faktorer som 
underlättar för att kundinvolveringen ska fungera och referensramen 
kommer att avslutas med teorier om dessa förutsättningar.  

4.1 PRODUKTUTVECKLING 

Alla företag har produkter, antingen materiella produkter eller tjänster, och 
i en värld som ständigt förändras bör alla företag ägna sig åt 
produktutveckling (Inwood & Hammon, 1993). Inom många företag har 
nya produkter en avgörande betydelse för lönsamheten och tillväxt, vilket 
har medfört att investeringar i produktutveckling får allt större betydelse 
(Gustafsson, 1998). Medan vikten av produktutveckling är tydlig är bilden 
av hur denna process går till inte lika klar. Dessutom kan man fråga sig vad 
som egentligen menas med att utveckla en produkt, innebär det att ett 
företag tar fram en helt ny produkt, eller kan det också betyda 
modifieringar av befintliga produkter? Dessa frågor ska vi kort besvara 
under detta avsnitt.  
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Ulrich & Eppinger (1995) menar att produktutveckling är de aktiviteter 
som börjar med att en marknadsmöjlighet ses och som slutar i produktion, 
försäljning och leverans av en produkt. Produktutvecklingsprocessen 
brukar brytas ner i ett antal faser men definition av de olika stegen, samt 
antalet steg, varierar mellan teorier (Öhrwall Rönnbäck, 1999). En del 
företag definierar och följer en detaljerad produktutvecklingsprocess, 
medan andra företag inte har förmågan att beskriva sin process. Vidare 
finns det ingen utvecklingsprocess som ser likadan ut i två företag, utan den 
skiljer sig alltid åt till en viss del. (Ulrich & Eppinger 1995) 
 
Gruner & Homburg (2000) som själva har studerat kundinvolverad 
produktutveckling, har tagit fram en linjär modell över 
produktutvecklingsprocessen som innehåller följande sex faser; 
idégenerering, konceptutveckling, projektdefinition, tillverkning, 
prototyptest och marknadslansering. Denna utvecklingsprocess kan liknas 
vid Kaulios (1997) modell som är indelad i faserna specifikation, 
konceptframtagning, detaljerad design, prototyptestning och slutprodukt. 
Crawford (1991) menar att en idé kan komma från kunder eller säljare, från 
en produktionschef som ser ett behov eller från chefer som gör en 
situationsanalys. Vidare menar författaren att ett koncept är en form eller 
teknologi med en klar beskrivning av dess fördelar medan Ulrich & 
Eppinger (1995) definierar koncept som en beskrivning av en produkts 
form, funktion och egenskaper. Prototyptestning innebär att produkten 
testas för att se om den fungerar som planerat och om den tillfredställer 
kundens behov. Några prototyper testas även i kundens egen miljö för att 
undersöka prestanda och pålitlighet, vilket kan leda till nödvändiga 
förändringar inför slutproduktion och lansering. (Ulrich & Eppinger, 1995) 

4.1.1 Modifieringar vs ny produkt 

En fråga vi ställt oss är om modifieringar av en produkt kan benämnas 
produktutveckling eller om det endast innebär utveckling av helt nya 
produkter som inte tidigare funnits på marknaden. Rogers & Shoemaker 
(1971 i Trott 1998) anser att det är svårt att avgöra om en produkt är ny 
eller inte, men menar att så länge som en produkt upplevs som ny kan den 
klassificeras som sådan. Trott (1998) är av åsikten att ordet ny är en relativ 
term, vilket medför att majoriteten av de så kallade nya produkterna 
egentligen är utvecklingar eller modifieringar av företagets existerande 
produkter. Forskning inom området visar att endast tio procent av nya 
produktintroduktioner är ny både för marknaden och för företaget. Ny för 
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marknaden betyder att produkten inte har existerat tidigare, medan ny för 
företaget innebär att företaget inte producerat produkten förut, men att 
däremot andra företag har gjort det. (1982 Booz, Allen & Hamilton, i Trott, 
1998) Slutsatsen är att produktutveckling kan ses som allt ifrån att 
producera en ”ny produkt till världen” såsom den första bilen, till 
förbättringar av befintliga produkter. (Crawford, 1991) För att förtydliga 
vår syn på produktutveckling vill vi kort nämna att vi delar Crawfords 
åsikt, det vill säga att det både rör sig om helt nya produkter och om 
förändringar av befintliga.  

4.2 KUNDINVOLVERAD PRODUKTUTVECKLING 

Vi kommer att inleda detta avsnitt med att ge en överblick över hur 
kunderna kan involveras i produktutvecklingen för att därefter närmare 
beskriva vilka olika modeller som kan användas. Modellerna har vi valt ut 
på grund av att de tillsammans täcker in hur företag kan använda kunderna 
under samtliga faser i produktutvecklingsprocessen, det vill säga från 
idégenerering till prototyptest.  

4.2.1 Metoder för att involvera kunden i produktutvecklingen 

Kaulio (1997) har i sin forskning om kundfokuserad produktutveckling 
utgått från en longitud och lateral dimension för att närmare beskriva hur 
kunderna kan involveras. Den longituda dimensionen syftar till var i 
utvecklingsprocessen som interaktionen mellan kund och företag sker, 
medan den laterala dimensionen fångar hur djupt involverad kunden är.  
 
För att beskriva den laterala dimensionen använder sig Kaulio (1997) av 
kategorierna ”design for”, ”design with” och ”design by”, vilka vi 
översätter till ”utvecklad för kunder”, ”utvecklad med kunder” och 
”utvecklad av kunder”. ”Utvecklad för kunder” innebär att produkter 
utvecklas med kunderna i åtanke och att information om kunderna samt 
allmänna teorier om kundbeteende används som kunskapsbas för 
utvecklingen. Kunskapen hämtas ofta in med hjälp av intervjuer och 
fokusgrupper. ”Utvecklad med kunder” syftar på en produktutveckling som 
fokuserar på kunden, genom att precis som föregående kategori utnyttja 
information om kundpreferenser, behov och krav. Dessutom innebär det att 
kunden får se olika lösningar eller koncept, vilket ger kunden möjlighet att 
ge feedback på framtagna utvecklingslösningar. Den sista kategorin, 
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”Utvecklad av kunder”, medför att kunderna är aktivt involverade och 
själva deltar i designen och utvecklingen av sin egen produkt. (Kaulio, 
1997) 
 
Vi kommer nu att beskriva ett antal modeller som är vanligt förekommande 
inom litteraturen för kundinvolverad produktutveckling. För att ge en 
överblick över vilket steg av produktutvecklingsprocessen som 
kundinteraktionen sker, samt hur involverade kunderna är, tar vi hjälp av 
Kaulios (1997) modell nedan.   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: Djup och fas av metoder för kundinvolvering  
Källa: Bearbetning av Kaulio, 1997:7 
 

Fokusgrupp 

En vanlig metod för att involvera kunderna i produktutvecklingen är genom 
fokusgrupper, vilket innebär möten och diskussioner med ett fåtal kunder 
som är bekanta med produkten (von Hippel, 1984). Mötet som leds av en 
moderator och vanligtvis pågår under några timmar, innebär att företaget 
diskuterar produkter och problemsituationer med kunder med målet att få 
reda på vad deltagarna tänker och tycker om produkterna (Pitta & Franzak, 
1997).  Inwood & Hammond (1993) menar att gruppen även kan användas 
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för att undersöka behov av potentiella produkter eller att testa kundernas 
reaktioner av en ny produkt jämfört med en äldre eller en alternativ version. 
Författarna anser även att man måste vara noggrann med hur 
gruppdeltagarna väljs ut samt hur gruppdiskussionen går till. Personer som 
har lätt för att prata och har starka personligheter kan nämligen påverka 
resultatet om diskussionen inte leds på rätt sätt. Pitta & Franzak (1997) har 
en liknande åsikt och menar att nackdelen med fokusgrupper är att det finns 
risk för att en gruppmedlem påverkar de andras åsikter på ett sådant sätt att 
grupprepresentativiteten undergrävs. En ytterligare risk kan vara att det 
uppstår ett så kallat grupptänkande, vilket karakteriseras av ett kollektivt 
försök att acceptera antaganden och en känsla av att gruppen alltid har rätt. 
För att undvika detta kan det vara bra att deltagarna individuellt får fylla i 
ett frågeformulär efter gruppdiskussionen. (Inwood & Hammond, 1993)  

Consumer idealized design 

En mer interaktiv metod för att involvera kunden är consumer idealized 
design, vilket går ut på att utvalda kunder möts för att artikulera och 
designa sin ideala produkt eller service. Kunderna får informationen att en 
för dem bekant produkt har förstörts och att det är deras uppgift att skapa 
något nytt som ska ersätta den. Till skillnad från fokusgrupper krävs det 
mer innovationstänkande och interaktion från de deltagande kunderna. 
Processen startar med ett tomt ark papper och genom brainstorming, 
diskussioner och tävlan mellan olika kundgrupper slutar den med ett 
framtaget produktkoncept. I likhet med fokusgrupper levererar consumer 
idealized design inte en färdig produktdesign, men däremot behandlas 
resultatet som en utgångspunkt för den resterande 
produktutvecklingsprocessen. (Ciccantelli & Magidson, 1993) Consumer 
idealized design ger information om kundens önskningar och behov, men 
är begränsad till ett fåtal deltagare och precis som vid fokusgrupper saknas 
det här en fortgående process av att involvera kunden. (Pitta & Franzak, 
1997) 

Koncepttest 

Koncepttest är en teknik för att få input från marknaden på ett tidigt 
stadium av produktutvecklingen. Vissa företag förlitar sig på sina chefers 
känsla huruvida en kund ska vara intresserad av en produkt, medan Page & 
Rosenbaum (1992) menar att det bör ingå en utvärdering av vad marknaden 
tycker innan man börjar utveckla en produkt. På så vis kan företag spara 
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resurser på att framställa prototyper om de redan vid konceptstadiet 
upptäcker att kunden inte har något intresse för produkten. (Page & 
Rosenbaum, 1992) Presentationen av ett koncept bör innehålla realistiska 
beskrivningar av den planerade produkten, och förutom verbal 
kommunikation bör man använda sig av sketcher, modeller eller prototyper 
för att förklara hur den framtida produkten kommer att se ut. Målet med 
koncepttestning är att framkalla kundens reaktioner på produkterna och 
metoden kan användas både för konsumentprodukter och industriella 
produkter. (Kaulio, 1997) Genom att kunderna utvärderar idéer och berättar 
vad de tycker om och är missnöjda med hos den föreslagna produkten, kan 
produkten förändras för att motsvara efterfrågan (Crawford, 1991). Kaulio 
(1997) rekommenderar att koncepttestning följs av prototyptest såsom ett 
beta test, vilket är nästa metod som kommer tas upp.  

Beta test   

En metod som används i de senare faserna av produktutvecklingsprocessen 
är beta test. Metoden innebär att potentiella användare testar prototyper av 
produkten i sin egen miljö för att se om produkten kan användas till det den 
är ämnad för och därefter lämnar de feedback till företaget om sina 
erfarenheter. (Dolan & Matthews, 1993) Vanligtvis testar kunderna utan 
övervakning men de kan eventuellt ha fått instruktioner för hur testningen 
ska gå till. Därutöver har de möjlighet att experimentera med produkten 
och finna problem eller svårigheter i användarvänligheten. (Pitta & 
Franzak, 1997). Gruner & Homburg (2000) menar att det är möjligt för 
kunderna att ge detaljerad information om en existerande och användbar 
prototyp och fördelen med beta test är enligt Pitta & Franzak (1997) att 
kunderna kan upptäcka problem som inte påträffats under den interna 
testningen. Den åsikten delas av Dolan & Matthews (1993) som menar att 
de flesta företag testar produkterna internt, även kallat alpha test, men 
testningen är begränsad eftersom det kan vara svårt att förutse eller 
simulera hur kunden kommer att använda produkten. Beta test kan också 
fungera som marknadsföringsverktyg och Dolan & Matthews (1993) tar 
Xerox som exempel. Företaget utökade antalet kunder där de testade sina 
produkter från fem till tjugofem för att skapa närmare relationer till viktiga 
kunder. Dessutom kan beta test minska potentiella kunders osäkerhet inför 
produkten genom att framgångsrika testresultat publiceras och sprids. Ett 
ytterligare sätt som ett beta test kan påverka marknaden är genom att 
företaget, där testningen äger rum, kan användas som referens eller för att 
visa en produkt för potentiella kunder. Till sist menar författarna att det 



Referensram 

43 

även finns en fara med beta test, nämligen att ett dåligt utfört test, kan 
förstöra en relation och leda till negativ publicitet. Om företaget till 
exempel testar en produkt som har för många fel kan det leda till att kunden 
som använder produkten i sin produktion, får stora problem om företagets 
produkt går sönder. (Dolan & Matthews, 1993)  

Lead user metoden 

Lead user metoden bygger på idén att förståelsen av nya produktegenskaper 
endast innehas av ett fåtal kunder. De kallas lead users och tillsammans 
med företaget kan de utveckla nya produktkoncept. (Herstatt & von Hippel, 
1992) Lead users är enligt von Hippel (1984, 1988) användare som har 
förmågan att förutse behov långt innan vanliga kunder inser att de har dessa 
marknadsbehov. Vidare menar författaren att om lead users hittar lösningen 
till sina behov kan det gynna dem i deras arbete eftersom en produkt som 
motsvarar deras behov kan utvecklas. Pitta, Franzak & Prevel Katsanis 
(1996) beskriver i sin tur en lead user som en utbildad och kunnig person, 
med erfarenhet från det säljande företagets produkter. Vidare menar 
författarna att kunden bör vara intresserad av produkten och hon bör ha en 
hög villighet att medverka och bidra till en bättre produkt inom vilken 
belöningen är begränsad till att lösa ett problem som hon behöver ha löst. 
Chansen att kunden kan bidra med kvalitativ input ökar även om personen 
besitter personliga egenskaper såsom förmågan att skapa relationer och att 
arbeta i grupp.  
 
Det som skiljer en vanlig kund från en lead user är enligt Pitta, Franzak & 
Prevel Katsanis (1996) kvalitén på frågorna de ställer samt vilket typ av 
support de söker. Vanliga kunder behöver oftast förstålig bassupport, inom 
vilka svaren finns nedskrivna i dokument. Lead users däremot är mycket 
mer sofistikerade i deras informationsbehov och de frågar inte efter 
grundsupport som de kan finna själva. Istället är de ofta de första som 
rapporterar ett problem till det säljande företaget och de ställer frågor som 
kräver svar av supportchefen eller av ett ingenjörsteam. Vidare menar 
författarna att industriella kunder är skickliga på att identifiera problem 
med en produkt. Förutom att identifiera brister tenderar de att utveckla 
preferenser av produktegenskaper som skulle underlätta deras arbete, 
insikter som är användbara vid produktutveckling. Vissa kan till och med 
ha utvecklat användarvanor av produkten och genvägar som förbättrar 
produktens prestation eller sparar tid åt dem. De identifierar trender och 
nya produktidéer eftersom de är vana att använda företagets produkter för 
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problemlösning och använder produkten vid användningsområden och 
situationer inom vilken den inte används tidigare. Deras agerande kan spara 
företaget åtskilliga resurser i produktutvecklingen eftersom de redan 
övervägt eller försökt lösa vissa problem med produkten. (Pitta, Franzak & 
Prevel Katsanis, 1996) 

4.3 FÅ TILLGÅNG TILL KUNDERNAS KUNSKAPER 

Här nedan kommer vi att presentera teorier för hur kunskap kan överföras 
mellan parter. En av de mest kända modeller för att skapa och överföra 
kunskap är Nonaka & Takeuchis (1995) som har föreslagit en modell i 
vilken kunskap skapas genom en interaktion mellan tyst och explicit 
kunskap. För att förstå modellen måste man förstå dess viktigaste 
beståndsdel, nämligen kunskap. Vi kommer därför att inleda med att 
förklara skillnaden mellan de närliggande begreppen data, information och 
kunskap för att därefter ge en närmare beskrivning av kunskap. Efter att vi 
har presenterat ovanstående författares modell, kommer vi att närmare 
redogöra för hur det kan gå till när företag får tillgång till kundernas 
kunskaper. 

4.3.1 Data, information och kunskap 

Data har i sig själv ingen mening utan måste placeras i ett sammanhang för 
att skapa betydelse och värde. Data utgör råvaran till information och består 
av fakta om händelser som beskrivs med nummer eller enkla ord. 
Information uppstår genom att data samlas och sätts i ett sammanhang och 
på så sätt skapar en mening. (Davenport & Prusak, 1998) Davenport & 
Prusak (1998) beskriver information som ett meddelande vilket involverar 
en sändare och mottagare. Dessutom menar de att genom att informationen 
inverkar på mottagarens förståelse förändrar den personens beteende och 
uppfattning av något. Vidare menar författarna att information är grunden 
till kunskap. Information omvandlas till kunskap när den relateras till 
människans erfarenheter, värderingar och förståelse. Eftersom kunskap har 
en nära förbindelse med mänskligt agerande kan den vara svår att fånga 
genom ord eller att logiskt förstå sig på. Nonaka & Takeuchi (1995) menar 
att kunskap består av mänsklig värdering, trossatser, inställning, insikt, 
perspektiv och intention som skapas dynamiskt i samspelet mellan 
människor. De ser information som ett flöde av meddelanden, medan 



Referensram 

45 

kunskap skapas av detta informationsflöde som förankras i 
kunskapsinnehavarens egna värderingar och trossatser.  

4.3.2 Indelning av kunskap  

Kunskap delas ofta in i explicit och tyst kunskap och det är viktigt att ta 
reda på vilken form av kunskap som kunderna besitter. Det beror på att 
formen enligt Nonaka & Takeuchi (1995) har följder för vilken 
överföringsmetod som är lämpligast att använda. För att förstå skillnaden 
mellan tyst och explicit kunskap ska vi i följande avsnitt förklara vad som 
menas med de två kunskapsbegreppen. 

Tyst kunskap 

Polanyi (1983) menar ”Vi vet mer än vad vi kan berätta” (Polanyi, 1983:4) 
vilket är en bra beskrivning av den tysta kunskapen. Choo (1998) menar att 
tyst kunskap är en personlig resurs som är svår att sprida och kodifiera 
medan Nonaka & Takeuchi (1995) menar att denna form av kunskap är 
djupt förankrad i personers medvetande och handlingar, vilket medför att 
den är svår att formalisera och dela med andra. Vidare beskriver författarna 
tyst kunskap som mentala modeller och värderingar som är så inarbetade 
att de tas för givna och som är svåra att artikulera samtidigt som de formar 
hur människor uppfattar världen omkring dem. Den tysta kunskapen är svår 
att sätta ord på, vilket beror på att den kommer till uttryck i kunskaper som 
används vid handling och dessa kunskaper kan inte uttryckas i regler eller 
ord. Individen tar till sig tyst kunskap när hon utför en uppgift och under 
arbetet utvecklas en känsla för hur sysslan bäst kan genomföras. (Choo, 
1998) Till sist menar Bukowitz & Williams (1999) att den tysta kunskapen 
kan upptäckas och förmedlas till andra genom observation.  

Explicit kunskap 

Medan tyst kunskap är personlig och svår att formalisera går explicit 
kunskap att överföra på ett formaliserat och systematiskt sätt (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Choo (1998) menar att explicit kunskap kan vara antingen 
regel- eller objektbaserad. Med objektbaserad menar han kunskap som är 
kodifierad i en serie av symboler, som i ord och tal, vilka kan finnas i 
fysiska objekt såsom dokument, modeller och material. Den kan även hittas 
i patent, databaser och prototyper. Kunskap är regelbaserad när den är 
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kodifierad i regler, rutiner eller standardiserade processer. (Choo, 1998) 
Men det krävs mer än bara kodifiering för att explicit kunskap som patent 
och rapporter ska bli användbara. De behöver bli utvärderade och 
tillgängliga för de som ska använda sig av dem för att organisationen ska 
kunna dra nytta av kunskapen. (Davenport & Prusak, 1998) 

4.3.3 Skapande och överföring av kunskap 

Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver i sin modell nedan hur det genom en 
dynamisk interaktion mellan tyst och explicit kunskap är möjligt att skapa 
och sprida kunskaper mellan individ och grupp eller organisation samt 
mellan organisationer. Det sker genom fyra olika processer; socialisering, 
externalisering, kombinering och internalisering, inom vilka kunskap 
genereras, delas och överförs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 4.2: Kunskapsöverföring 
Källa: Bearbetning av Nonaka & Takeuchi, 1995:62 

Socialisering – från tyst till tyst kunskap  

Socialisering innebär att tyst kunskap överförs mellan individer utan att den 
görs explicit. Det är genom att dela och utbyta erfarenheter, känslor och 
mentala modeller som individer får tillgång till varandras tysta kunskaper. 
Socialisering innebär att fånga kunskap genom fysisk närhet och den tysta 
kunskapen samt erfarenheter utbyts mellan individer genom att de träffas 
personligen och spenderar tid ihop snarare än genom skrivna eller verbala 
instruktioner. (Nonaka & Konno, 1998)  
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Externalisering – från tyst till explicit kunskap 

Externalisering betyder att tyst kunskap artikuleras till explicit kunskap. 
För att överföra tyst kunskap till explicit kunskap underlättar det att 
använda sig av metaforer, analogier och historier som kan hjälpa till att 
uttrycka någons idé i ord. Dialoger inom vilka människor deltar gemensamt 
i skapandet av mening och värde är även viktiga. Genom dialog 
konverteras nämligen individens mentala modeller och färdigheter till 
gemensamma villkor, uttryck och koncept. (Nonaka & Konno, 1998) 
Skapande av koncept vid ny produktutveckling är ett exempel på att gör 
den tysta kunskapen kommunicerbar (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

Kombinering – från explicit till explicit kunskap 

Kombinering handlar om att olika former av explicit kunskap omvandlas 
och kopplas samman till mer komplexa uppsättningar av explicit kunskap 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Kombineringsfasen är beroende av tre 
processer; fånga, sprida och systematisera explicit kunskap (Nonaka & 
Konno, 1998). Explicit kunskap samlas upp inifrån eller utifrån 
organisationen och kombineras, redigeras samt bearbetas för att till slut 
forma ny explicit kunskap. Den nya explicita kunskapen sprids sedan bland 
organisationens medlemmar genom dokument, möten, telefon samt 
datoriserade nätverk. (Nonaka &, Takeuchi, 1995) Systematisering och 
databehandling av explicit kunskap mynnar ut i dokument såsom 
planläggningar och rapporter, vilket möjliggör för organisationen att 
genomföra praktiska och konkreta åtgärder (Nonaka & Konno, 1998). När 
företagets controller samlar information från olika delar av organisationen 
och fogar samman informationen för att göra en finansiell rapport är 
rapporten ny kunskap i den betydelsen att den sammanställer kunskap från 
olika källor i en kontext. Kombinering kan också innebära att koncept bryts 
ned. En nedbrytning av koncept såsom företagsvisionen i utförbara affärs- 
eller produktkoncept skapar kommunicerbar kunskap. (Nonaka, Toyama & 
Konno, 2000) 

Internalisering – från explicit till tyst kunskap 

Omvandlingen eller överföringen av explicit till tyst kunskap kallas för 
internalisering. Genom internalisering tar individen del av den explicita 
kunskap som skapats av hela organisationen och omvandlar den till sin 
tysta kunskapsbas. Processen att innesluta explicit kunskap i den tysta 



Referensram 

48 

kunskapen har en nära relation med ”lära genom att göra”, som kan ske vid 
experiment eller simulationer. Explicit kunskap såsom produktkoncept eller 
produktionsprocedurer måste omsättas i handling genom agerande, övning 
och tillämpning. Genom att läsa dokument eller manualer över sitt arbete 
och sin organisation samt att reflektera över dem, kan individen även 
internalisera den explicita kunskapen som står i sådana dokument för att 
berika sin tysta kunskapsbas (Nonaka, Toyama & Konno, 2000) 
Dokumentation av problemlösningar och berättelser om succéhistorier kan 
tas upp av individer inom organisationen som sedan skapar tysta mentala 
modeller. Dessa modeller delas av de flesta organisationsmedlemmar och 
blir på så sätt en del av organisationens kultur. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

Kunskapsspiralen 

Det är viktigt att påpeka att kunskapskonverteringen, det vill säga 
skapandet, delandet och spridandet av kunskap utgör en spiral och inte en 
cirkel. Processen upphör inte när internaliseringsprocessen är genomförd. 
Den tysta kunskapen som samlas upp på den individuella nivån vid 
internaliseringen kan sedan starta en ny spiral av kunskapskonvertering. 
Det innebär att den nya tysta kunskapen delas med andra genom 
socialisering och sedan börjar kunskapsprocessen ännu en gång. (Nonaka, 
Toyama & Konno, 2000) 

4.3.4 Överföring av kunskap mellan kund och företag 

Nonaka, Reinmoeller & Senoo (1998) anser att företag kan utöka sin 
kunskap genom att utveckla kunskap tillsammans med sina partners såsom 
kunder. Vidare menar författarna att det finns tre olika nivåer för att 
använda sig av kunders kunskaper, vilket beskrivs i nedanstående figur. 
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Figur 4.3: Hur företag får tillgång till kundens kunskaper 
Källa: Nonaka, Reinmoeller & Senoo, 1998:677 
 
 
Den första nivån beskriver hur ett företag kan använda sig av kundens 
explicita kunskaper. Först omvandlar kunden sin tysta kunskap till explicit 
kunskap och därefter kan företaget samla in kunskapen genom att använda 
sig av olika kommunikationskanaler. I nästa steg integrerar och redigerar 
företaget den uppsamlade explicita kunskapen. Fokus ligger på 
kombineringsfasen och den explicita kunskapen fångas upp och används 
vid utvecklandet av produkter samt service som sedan erbjuds till 
marknaden för internalisering.  (Nonaka, Reinmoeller & Senoo, 1998) 
 
Den andra nivån kräver mer inblandning i de olika faserna av 
kunskapsprocessen. Först försöker företaget att förstå kundens tysta 
kunskaper genom socialisering för att därefter stödja kunderna till 
externalisering av kunskapen. Till sist samlas, integreras och sprids den 
explicita kunskapen inom företaget. (ibid) 
 
Den tredje nivån kräver en högre grad av kunskapsmedvetenhet och 
engagemang inom företaget och kunskapen skapas under fyra steg. Först 
delar företaget tyst kunskap med kunder, vilket till exempel sker genom 
gemensamma upplevelser. Sedan måste möjliggörande förutsättningar och 
tillfällen för externalisering skapas inom företaget. Därefter externaliserar 
företaget den tysta kunskapen från sina kunder och blir därmed duktiga på 
att artikulera tyst kunskap. Företaget utvecklar hypoteser som baseras på 
sådan tyst kunskap och testar dem mot kunskapen som kunden besitter. Till 
sist ägnar sig kunderna och företaget åt kombineringen och 
internaliseringen. Företaget blir ett öppet kunskapssystem inom vilka 
kunder och företaget bygger en ”co-innovative partnership”. (ibid) 

Nivå 3: Externalisera delade 
tysta kunskaper 

Nivå 1: Utnyttja kunders 
explicita kunskaper 

Nivå 2: Stöd kunderna för att 
externalisera deras tysta 
kunskaper

 Kund  Företag 

Explicit  
kunskap 

Tyst  
kunskap 
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4.3.5 Besöka och intervjua kunder 

Ett vanligt sätt att få reda på vad kunder vill ha, är enligt Mello (2002) 
genom att besöka och intervjua kunder. Däremot menar författaren att det 
inte räcker med att bara fråga kunderna vad de vill ha, svaren kan vara 
bristfälliga och missledande, vilket beror på att kunder sällan kan uttrycka 
sina riktiga behov. Det är inte heller säkert att kundernas förslag på 
lösningar eller på produktegenskaper verkligen löser deras problem eller 
skapar de möjligheter som de önskar. Dessutom kan insamlandet av endast 
lösningsbaserad information begränsa de lösningar som är tillgängliga för 
utvecklarna på företaget. Den åsikten delas av Griffin & Hauser (1993) som 
menar att en för tidig fokus på lösningar kan hämma utvecklarnas 
kreativitet. Mello (2002) ger ett konkret exempel på denna problematik i 
form av en kund som säger att fjärrkontrollen till en musikanläggning är för 
liten. Det naturliga är då att utvecklaren försöker göra fjärkontrollen och 
dess knappar större. Men kundens verkliga problem kan vara ett helt annat, 
såsom att kunden trycker på fel knappar på grund av dålig syn. Om 
utvecklaren istället tar reda på kundens behov, genom att ställa frågor till 
kunden, kan utvecklaren få fram bättre lösningar, såsom att fjärrkontrollen 
kan användas med hjälp av röststyrning eller autoprogrammering. Griffin & 
Hauser (1993) delar Mellos (2002) åsikt om att en lösning inte utgör 
kundens behov och tillägger att ett behov istället är en detaljerad 
beskrivning av vad kunden vill ha. Författarna definierar behov på följande 
vis; 
 

”A customer need is a description, in the customer’s own 
words, of the benefit to be fulfilled by the product or service” 
(Griffin & Hauser, 1993:4) 

 
Det är enligt författarna ovan således betydelsefullt att få fram kundernas 
behov, vilket dock kan vara väldigt svårt. Mello (2002) menar att man får 
tillgång till den så kallade uttalade informationen, vilket ofta är lösningar 
på problem, genom att ställa enkla frågor. För att komma djupare ner till 
kundens latenta behov, som författaren kallar den tysta och produktiva 
informationen, bör det istället ställas öppna frågor som får kunden att 
berätta mer. Exempel på sådana frågor kan vara; ”Är det ett problem för 
dig?, förklara”, ”Vilket problem löser det för dig?, varför?” samt att be 
kunden berätta om sina behov genom faktiska och hypotetiska exempel. 
Författaren beskriver den produktiva kunskapen som att intervjuaren kan 
sätta sig in i kundens situation och först då kan intervjuaren förstå kundens 
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verkliga behov. Kärkkäinen, Piippo & Tuominen (2000) tillägger att 
kundens verkliga behov först kan förstås när företaget har kunskaper om 
kundens bakgrund, värderingar, verksamhet, affärsomgivning och mål.   
 
Förutom att ställa många frågor menar Mello (2002) att utforskandet av 
kundens miljö bidrar till att förstå kundens behov. Det kan ske genom att 
intervjun äger rum hos kunden, vilket även ger information om i vilken 
miljö och kontext som produkten ska användas i. Ytterligare en aspekt som 
författaren poängterar som viktig när man samtalar med kunder, är att 
samtalet inte får vara en säljsituation. Om frågorna antyder att man försöker 
sälja eller marknadsföra en produkt istället för att lyssna och lära, förlorar 
man sin trovärdighet och får liten insikt i kundens problem. Som en följd 
rekommenderar författaren att säljpersonal inte ska involveras i dessa 
samtal. En annan åsikt är att anställda inom marknad och försäljning ofta är 
intresserade av kortsiktig kundtillfredsställelse och därför inte ger de 
tekniska produktegenskaperna tillräckligt med uppmärksamhet 
(Kärkkäinen, Piippo & Tuominen, 2000). Samtalet är inte heller till för att 
bekräfta hur företaget tycker att produkten ska utformas, utan syftet med 
diskussionen är att få tillgång till ny kunskap. För att bli en duktig 
intervjuare rekommenderar Mello (2002) att de anställda får öva 
intervjuteknik. 
 
Problemen med kundinvolverad produktutveckling kan även bero på att 
personen som försöker ta reda på kundernas behov ofta väljer ut och tolkar 
kunders kommentarer, idéer och krav efter sitt eget sätt att tänka, vilket kan 
leda till selektion av mindre viktiga signaler samt missförstånd. Därför är 
det även viktigt att låta kunderna själva beskriva, organisera och välja ut 
sina viktigaste krav. Kommunikation av kundernas behov är en utmaning, 
inte bara mellan företag och kund, utan även mellan olika avdelningar inom 
företaget. Innebörden av information ändras lätt och dessutom försvinner 
en del av informationen inom organisationen. För att få användbar och rätt 
information är det därför viktigt att produktutvecklare själva försöker ta 
reda på kundernas behov under olika steg av produktutvecklingen. 
(Kärkkäinen, Piippo & Tuominen, 2000) Åsikten att produktutvecklare 
måste ha direktkontakt med kunderna delas även av Smith & Reinertsen 
(1995) som menar att det är viktigt för utvecklarna att förstå kontexten, det 
vill säga miljön, inom vilken produkten ska användas.  
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4.4 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Det finns ett antal förutsättningar för att kundinvolverad produktutveckling 
ska fungera och vi kommer i följande avsnitt att beskriva dem. Vi kommer 
att inleda avsnittet med förutsättningar för att kommunikationen ska 
fungera och eftersom kundinvolverad produktutveckling även består av ett 
förhållande mellan två parter kommer vi att redogöra för förtroende och en 
vinna-vinna situation. Kundfokus har stor betydelse för viljan och 
förmågan att involvera kunden i produktutveckling och avsnittet kommer 
att avslutas med teorier som beskriver kundfokus och hur det uppnås.  

4.4.1 Kommunikation 

Mello (2002) menar, som vi redogjorde för tidigare, att det är viktigt att 
ställa öppna frågor för att få fram kundens verkliga behov. Det kräver i sin 
tur att den som ställer frågorna är en effektiv lyssnare. Enligt Nilsson & 
Waldemarson (1990) är ett effektivt lyssnande inriktat på förståelse, vilket 
innebär att man kan tolka den andres budskap riktigt samt att man ställer 
frågor om det finns oklarheter. För att vara en effektiv lyssnare menar 
författarna att lyssnaren har empati, det vill säga att man skapar en 
upplevelse av den andres tankar, åsikter och känslor. Man upplever helt 
enkelt den andres syn på världen som sin egen, vilket i sin tur kräver 
engagemang, identifikation och insikt. Eftersom mycket kan vara oklart vid 
kommunikation menar författarna att lyssnandet ska utmärkas av ett aktivt 
lyssnande. Det betyder i sin tur att lyssnaren även ställer frågor när denne 
tror sig ha förstått vad den andra säger, för att bekräfta att man har tolkat 
rätt. (Nilsson & Waldemarson, 1990)  
 
Varseblivning är den process varigenom man uppfattar världen och skapar 
mening i den. Eftersom vi utsätts för en enorm mängd information måste vi 
kunna selektera bland alla intryck som når oss. Fördelarna är att man hinner 
med och tolka intrycken, vilket ger ordning, medan nackdelen är att man 
begränsar sin uppfattning om världen, man använder sig av färdiga 
tolkningsmallar och riskerar att inte se det som faktiskt finns där. Trots att 
världen och människor förändras, har människan en tendens att sträva efter 
att hålla sina bilder av dem intakta, de skyddas mot förändring. Detta leder 
till att en stor del av kommunikationen blir en förstärkning av det man 
redan tror, istället för att skapa några drastiska förändringar. (Nilsson & 
Waldemarson, 1990)  
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Motstånd mot förändringar kan relateras till motstånd mot att ta in 
kunskaper utifrån, vilket ofta kallas för ”not-invented-here syndrome” 
(NIH). Enligt Leonard-Barton (1995) täcker syndromet alltifrån en allmän 
motvilja till att använda sig av någon annans idé, till övertygelsen att det är 
något fel på den nya kunskapen. Problemet kan lösas med ett gemensamt 
mål och ansvar för en specifik uppgift. Det bästa sättet att komma över NIH 
är dock en organisationskultur som visar på ett behov av innovationer, som 
uppmuntrar samverkan med utomstående och som hjälper de anställda att 
förstå hur kreativitet uppstår. (Leonard-Barton, 1995) En ytterligare 
anledning till att människor kan ha svårt för att ta till sig någon annans 
kunskaper är att vårt självförtroende är baserat på vad vi vet och hur vi har 
utfört saker i det förflutna. Om någon kommer in och säger att ”mitt sätt att 
göra detta på är bättre än det sätt som du har använt dig av under de senaste 
fem åren”, är det troligt att vi kommer att göra motstånd. (Davenport & 
Prusak, 1998) Leonard-Barton (1995) pratar om ”singnature skills” vilket 
hon förklarar som de färdigheter och kunskaper som en person har inom sitt 
yrke. Människors självkänsla och välmående på jobbet bygger på att de 
använder sig av dessa kunskaper i sitt arbete. De kommer därför att invända 
mot att ta till sig nya kunskaper som kräver att de lämnar sina gamla. 

4.4.2 Förtroende 

Kärkkäinen, Piippo & Tuominen (2000) menar att förtroende är viktigt för 
att kundinvolverad produktutveckling ska fungera. Mohr (2001) anser i sin 
tur att förtroende leder till en effektivare delning av information, till viljan 
att avsätta resurser och känslan av att båda parter gynnas i det långa loppet. 
Kumar (2000) är av den åsikten att förtroende kännetecknas av att båda 
parter är intresserade av den andres välgång och att ingen utav parterna 
agerar utan att först tänka på hur agerandet påverkar den andra. Vidare 
menar författaren att när båda parter litar på varandra är det möjligt att dela 
med sig av konfidentiell information, att försöka förstå sig på varandras 
verksamheter och att avsätta personer för att hjälpa varandra.  
 
Företag som baserar sina relationer på förtroende har enligt Kumar (2000) 
ett minimalt antal kontrakt eller inga alls. Långa detaljerade kontrakt är 
oförenligt med att bygga relationer som baseras på förtroende. Istället 
byggs förtroende genom att den svagare parten behandlas rättvist, vilket 
sker genom så kallad distributiv rättvisa och ett rättvist tillvägagångssätt. 
Den första typen av rättvisa handlar om hur fördelarna och nackdelarna 
delas mellan de olika parterna. Istället för att maximera sin vinst bör det 
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starka företaget inse att det även har ett ansvar för den andra partens 
lönsamhet. Den andra rättvisan det vill säga tillvägagångssättet, handlar om 
att det bör vara en öppen och ärlig tvåvägskommunikation mellan de båda 
parterna. Dessutom är det viktigt att ge en logisk grund för beslut och att 
den svagare parten har möjlighet att komma med invändningar mot den 
andres beslut och handlingssätt. Förståelse inför den andres verksamhet är 
väsentligt samt att parterna behandlar varandra med respekt. Till sist 
grundas relationer mellan två företag på relationer mellan människor, vilket 
företag måste inse och därefter tillsätta kompetenta människor som kan 
vårda relationer. (Kumar, 2000) 

4.4.3 Vinna-vinna situation 

Lynch (1990) menar att den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt 
samarbete är att båda parter vinner på förhållandet och att få något tillbaka 
är enligt Davenport & Prusak (1998) betydelsefullt för kunskapsöverföring. 
En partner som känner att denne förlorar på samarbetet kommer inte att 
göra sitt bästa vilket kan förstöra hela relationen (Lynch, 1990). Pitta, 
Franzak & Prevel Katsanis (1996) menar å andra sidan att det kan vara 
problem att interagera kunderna vid produktutveckling eftersom de har 
egna intressen och problem som inte behöver överensstämma med 
företagets. Meyers & Athaide (1991) menar att förhållandet mellan företag 
och kund vid produktutveckling kan leda till att kunden får reda på hur 
denne på ett optimalt sätt ska använda den nya produkten, vilket kan leda 
till en konkurrensfördel för såväl företag som kund. Kunden kan även 
belönas med att den får en lösning på sitt problem samt att den får en tidig 
tillgång till nya produkter (Pitta, Franzak & Prevel Katsanis, 1996). 

4.4.4 Kundfokus 

Författare, konsulter och företagsledningar använder ofta begrepp som 
kundorientering, kunddriven, lyssna på kunden, bli mer kundfokuserad, för 
att understryka att det är kunden och marknaden som driver företaget. I 
verkligheten finns det däremot ett gap mellan hur väl chefer tror att de 
möter kundernas behov och hur väl de verkligen gör det. (Mello, 2002) För 
att stänga detta gap menar Mello (2002) att det måste börja med att 
produktutvecklingsprocessen blir kundstyrd, vilket innebär insamlandet och 
användandet av kundernas behov. Detta kan liknas vid Slater & Narvers 
(1995) åsikt att marknadsorientering är värdefullt eftersom det fokuserar 



Referensram 

55 

organisationen på att kontinuerligt samla in information om kunders behov 
och sedan använda denna för att skapa kundvärde. Mello (2002) menar 
däremot att många företag i sin produktutveckling inte utgår ifrån denna 
syn, det vill säga information från kunderna, utan istället från företagets 
kärnkompetenser. En av anledningarna till detta är att det inte finns en 
enhetlig bild hos de olika avdelningarna av hur företagets produkter kan 
skapa kundvärde. Författaren menar att problemet kan lösas genom att utgå 
ifrån kunden istället från produkten och Whiteley (1991) menar att nyckeln 
till kundfokus är att alla i organisationen utgår ifrån kundens behov och 
förväntningar i allt de gör. Detta skapas i sin tur genom följande tre 
faktorer; 1, ta reda på vem kunden är, även de interna kunderna så att dessa 
i sin tur kan tillfredsställa de externa kunderna, 2, lära känna kunderna, hela 
organisationen måste arbeta för att identifiera vad kunderna vill ha och 3, 
inspirera samtliga i organisationen till att utgå ifrån kundernas behov i sina 
handlingar (Whiteley, 1991). Kundfokus kan ha en stor inverkan på olika 
delar av en organisation och därför bör samtliga avdelningar få möjlighet 
att bilda sig en förståelse om vikten av kundfokus. Denna information bör 
finnas med i platsannonser och tas hänsyn till vid internutbildningar och 
bör understryka att företaget fäster stor vikt vid sina kunder och att varje 
individ är ansvarig för att nå upp till företagets standarder. Motivations- 
och belöningsprogram kan också vara till hjälp för att behålla ett intresse 
för kunder. (Smith, 1997) Ytterligare ett sätt att skapa och behålla 
kundfokus är att anställa människor med de rätta attityderna, vilka enligt 
Whiteley (1991) karakteriseras av att de tycker om andra människor.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att tolka empirin med hjälp av teorier från 
referensramen. Syftet med kapitlet är att lägga en grund för vårt resultat 
som presenteras i nästa kapitel.  

Vi kommer att inleda analysen med att beskriva hur företagen vid 
kundinvolverad produktutveckling får tillgång till kundernas kunskaper. 
Avsnitten är indelade efter kunskaper om vad kunderna efterfrågar, 
kunskaper från koncepttest och från prototyptest. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av vilka förutsättningar som enligt företagen bör vara 
uppfyllda för att kundinvolveringen ska fungera. Avsnittet är uppdelat efter 
önskvärda egenskaper hos kunden, vinna-vinna situation, relation och 
förtroende samt kommunikation och kundfokus. 

5.1 FÅ TILLGÅNG TILL KUNDERNAS KUNSKAPER  

5.1.1 Kundernas efterfråga 

Flertalet av respondenterna menar att den information de får av kunderna 
vid till exempel kundbesök ofta är krav eller lösningar på problem som 
kunden själv har utformat. Problemet med lösningar är dock att de oftast 
inte fungerar, vilket enligt respondenterna beror på att kunden inte har den 
tekniska kunskapen och dessutom är lösningarna ofta begränsade till vad 
kunden har sett eller hört tidigare. En respondent påpekar att det dessutom 
inte är säkert att lösningen verkligen löser kundens problem, vilket även 
Mello (2002) anser och flertalet respondenter understryker att de istället 
måste hitta kundens behov och därefter omvandla det till en produkt.  
 
Problemet som tydligt framkommer i empirin är dock att det kan vara svårt 
att få reda på kundens behov och att det sällan är klart vad kunden vill ha. 
Detta uttrycker även Mello (2002) som menar att kunder sällan kan 
uttrycka sina riktiga behov. En anledning till att kunden inte kan uttala sina 
behov menar vi kan vara att de består av så kallade tysta kunskaper. Tysta 
kunskaper är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) djupt förankrade i en 
individs medvetande och handlingar och är därför svåra att formalisera och 
dela med andra. Flera respondenter försöker ta reda på kundens behov 
genom att ställa frågor och en respondent berättar att hon får fram vad 
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kunden vill ha genom att fråga vad kunden har tänkt sig och hur produkten 
ska användas. Detta kan ses utifrån Mello (2002) som anser att man kan få 
reda på kundernas tysta kunskaper, eller information som författaren 
nämner det, genom att ställa öppna frågor och få kunden att berätta mer. 
Problemet enligt flera respondenter är dock att kunden inte alltid vet vad 
den vill ha eller kan uttrycka det och vad kan företagen då göra?  
 
Den metod som ett flertal respondenter menar är ett bra sätt för att förstå 
kunderna är att besöka dem och se hur de använder produkten. Det stöds av 
Mello (2002) som menar att utforskandet av kundens miljö bidrar till att 
förstå kundens behov. Genom kundbesök påpekar en respondent att man 
får reda på sånt som kunden har svårt för att formulera, vilket kan belysas 
utifrån Bukowitz & Williams (1999) som menar att det är genom 
observation som man får tillgång till den tysta kunskapen, samt Choo 
(1998) som anser att den tysta kunskapen kommer till uttryck i kunskaper 
som används vid handling. Med stöd av ovanstående resonemang menar vi 
att kundbesök och iakttagande av hur kunden använder produkten, är ett bra 
sätt för att få tillgång till kundens tysta kunskaper. Anledningen enligt oss 
är att det kan vara svårt att med ord beskriva hur man använder en produkt, 
men genom att observera hur kunden använder produkten kan utvecklaren 
enligt respondenter se vilka eventuella problem som kunden har med 
produkten. Dessutom anser vi att det är lättare för kunden att uttrycka sina 
behov när denne kan relatera till en konkret produkt, än om denne sitter 
isolerad i ett rum och ska komma på idéer och förändringsförslag. Vidare 
anser flera respondenter, att besöken kan bidra till att utvecklarna förstår 
kundens situation. Det kan i sin tur underlätta att utvecklaren och kunden 
har samma bild av behovet, vilket stöds av Mello (2002) som anser att man 
först kan förstå kundens behov när man kan sätta sig in i dennes situation. 
Med stöd från detta resonemang menar vi att alla utvecklare bör besöka och 
observera hur kunderna använder produkten. En bra metod, med tanke på 
att vi från intervjuerna har fått uppfattningen att det råder tidspress när en 
produkt ska utvecklas, är den som Medtechföretaget använder sig av, 
nämligen att det är obligatoriskt för samtliga anställda att besöka kunderna. 
Om företagsledningen ser fördelar med att involvera kunderna vid 
produktutveckling anser vi att det inte borde vara ett problem att ge de 
anställda tid att besöka kunder. Men kanske det bästa sättet för att förstå 
kunden och dennes behov är som ett par respondenter gör, nämligen att de 
under en tid jobbar ute hos kunden. Genom att utvecklaren själv jobbar 
med produkten kan den lättare sätta sig in i hur kunden använder produkten 
och på så vis få en mycket bra känsla för kundens problem och behov. En 
respondent uttrycker det som att han ser problemen med produkten från 
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kundens situation när han använder produkten i deras miljö. När han testar 
produkten på företagets labb är det till exempel mycket lättare att förflytta 
produkten än i den miljö som produkten ska användas i, vilket han inte 
hade tänkt på om han inte hade jobbat ute hos kunden.  
 
Av empirin framgår det att företagen främst använder sig av två sätt för att 
ta in kundernas behov, dels genom att anställda på företagens 
utvecklingsavdelning pratar direkt med kunderna och dels genom att 
kraven kommer från företagens säljbolag. Två av företagen får in kundkrav 
genom säljbolagen och en respondent menar att det är svårt att få in 
ofärgade kundkrav och en annan påpekar att det lätt blir fel och 
missförstånd när informationen ska gå igenom flera led. Dessutom påpekar 
en respondent att kundens behov redan är översatta till en lösning av 
säljbolagen när de når utvecklaren. Även Kärkkäinen, Piippo & Tuominen 
(2000) menar att det är en utmaning att kommunicera kundernas behov 
mellan företag och kund och mellan olika avdelningar på företaget. Liksom 
respondenten påpekar ovan, menar författarna att innebörden av 
informationen lätt kan ändras och dessutom kan en del information 
försvinna. Företaget har löst problemet med att utvecklarna själva försöker 
ta reda på kundens behov, vilket även ovanstående författare menar är en 
bra metod, och den utvecklare som vi intervjuade besöker regelbundet 
kunder för att förstå deras behov.  
 
Respondenten på Telekomföretaget berättade att hon vid säljmöten med 
kund både berättar om fördelarna med företagets produkt, det vill säga 
försöker sälja och samtidigt lyssnar på vad kunden vill ha. Hon poängterade 
vidare att det är viktigt att inte försöka sälja på kunden en produkt utan det 
största värdet med besöken är att lyssna och lära vilka problem som kunden 
har. Mello (2002) anser att mötet med kunden inte får vara en säljsituation. 
Om frågorna antyder att man försöker sälja en produkt istället för att lyssna 
och lära, menar författaren att man förlorar sin trovärdighet och får liten 
insikt i kundens problem. Vi har dock från ovanstående företag fått 
intrycket att det går att kombinera ett säljbesök med att lyssna och ta reda 
på vad kunden vill ha, vilket således inte kan förklaras med Mellos (2002) 
teori. En potentiell förklaring till att det faktiskt går att kombinera, anser vi 
dels är att respondenten är utvecklare och inte säljare, vilket innebär att 
hennes främsta ansvar är att utveckla produkten, inte att sälja den, samt att 
företaget är marknadsdrivet. Deras affärsidé är att hjälpa kunden tjäna 
pengar och hur ska de kunna göra det om de inte förstår kunden, som hon 
uttrycker det. Således verkar det vara betydelsefullt att ha kundfokus och 
det kommer vi att diskutera senare i kapitlet.  
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5.1.2 Kundernas kunskaper från koncepttest 

Flertalet respondenter menar att det är lätt att tro att man har förstått 
kundens krav och behov, men att det sedan visar sig att man inte har 
samma bild av produkten som kunden. En respondent anser att det kan bero 
på att det finns olika åsikter inom kundföretaget och rekommenderar därför 
att man pratar med flera olika källor för att få fram en så rätt bild som 
möjligt av deras behov. Respondenten menar att det till exempel är bra att 
prata med både utvecklare, som vet hur produkten ska utformas tekniskt, 
och marknadsfolk eftersom de tänker på hur mycket produkten får kosta. 
Ett ytterligare sätt för att lösa problemet är att företaget låter kunden läsa 
igenom specifikationen när den är färdig för att se om utvecklaren har 
förstått deras behov. Problemet med det här, som Industriföretaget påpekar, 
är dock att det kan vara svårt att få acceptans för ett koncept (vilket vi 
tolkar som synonymt med en specifikation) eftersom det är svårt att med 
hjälp av bland annat CAD-ritningar förmedla hur produkten kommer att bli 
i slutändan. Enligt Kaulio (1997) bör ett koncept innehålla realistiska 
beskrivningar av den planerade produkten, vilket kan ske genom verbal 
kommunikation, sketcher eller modeller. Respondenten ovan tycker 
däremot inte att det räcker med att ha produkten på ritningar, vilket kan 
liknas med Kaulios (1997) förslag på modeller, det är inte tillräckligt 
konkret, utan respondenten menar att det många gånger är bra om kunden 
kan få ta på produkten. Kaulio (1997) menar att konceptet även kan 
kommuniceras genom en prototyp av den framtida produkten, men vi 
menar att det vid det här tidiga stadiet av utvecklingsprocessen inte alltid är 
möjligt att ta fram en prototyp samt att det kan finnas fördelar med att först 
testa konceptet på kunder. Fördelen är enligt Page & Rosenbaum (1992) att 
företaget sparar resurser som går åt till att ta fram en prototyp genom att 
redan vid konceptstadiet upptäcka att kunderna eventuellt inte har ett 
intresse för produkten. Således kan det finnas fördelar med att få acceptans 
för konceptet och frågan blir därför om det finns ett bättre sätt för att få 
kunden att förstå konceptet, så att denne därefter kan artikulera sina 
kunskaper och åsikter om konceptet?  
 
Nonaka, Toyama & Konno (2000) menar att skapandet av koncept vid 
produktutveckling, är ett exempel på hur den tysta kunskapen kan göras 
kommunicerbar, men av ovanstående resonemang framgår det att konceptet 
kan vara svårt att förmedla. För att hitta en eventuell lösning på problemet 
får vi istället ta hjälp av ett av de andra företagen som vi intervjuade. 
Medtechföretaget menar nämligen att de har hittat ett sätt för att göra 
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kundernas krav förståliga och konkreta. Det gör de genom att de tolkar 
kundernas krav i ett så kallat användningsfall, vilket innebär att de utifrån 
användarens perspektiv beskriver hur produkten kommer att se ut när den 
är färdig. Respondenten menar att de därigenom har undvikit att misstolka 
kundens krav. Användningsfallet godkänns sedan av produktchefen medan 
kunden får höra informationen muntligen. Det som eventuellt fattas när 
Industriföretaget försöker få acceptans för sitt koncept kan således vara att 
de inte i tillräcklig omfattning har utgått från kunden vid skapandet av 
konceptet. Det kan självfallet även ha andra orsaker, men vi menar att en 
bra idé kan vara att beskriva konceptet utifrån kundens perspektiv och hur 
denne ska använda produkten. Lösningen kan således återigen finnas i att 
utgå från kunden och sätta sig in i dennes situation.  

5.1.3 Kundernas kunskaper från prototyptest  

Majoriteten av företagen använder sig av prototyptest för att få reda på 
kundernas åsikter om produkten. Respondenterna menar att testet är viktigt, 
eftersom det är lätt hänt att sitta på en utvecklingsavdelning och tycka att 
produkten till exempel har en snygg teknisk lösning, istället för att tänka på 
hur den ska användas. Den kunskap som företaget får av kunden är bland 
annat information om hur produkten fungerar i verkligheten samt om 
produkten verkligen löser kundens problem. Det kan belysas utifrån Ulrich 
& Eppinger (1995) som menar att prototyptest används för att ta reda på 
om produkten fungerar som planerat och om den motsvarar kundens behov. 
Vidare har vi fått intrycket att kunskapen som företaget får av kunderna vid 
prototyptest är betydligt lättare att få tillgång till än behoven som vi 
diskuterade ovan. Det överensstämmer med Gruner & Homburg (2000) 
som menar att det är möjligt för kunderna att ge detaljerad information om 
en existerande och användbar prototyp. Vad är anledningen till att det är 
lättare för kunden att ge information om en prototyp än att uttrycka sina 
behov? Choo (1995) menar att den kunskap som finns i prototyper ofta är 
explicit, det vill säga kunskap som kan överföras på ett formaliserat och 
systematiskt sätt (Nonaka & Takeuchi, 1995), vilket således kan vara en 
förklaring.  

Fokusgrupper  

En metod som används av ett av företagen för att testa prototyper är 
fokusgrupper. Det innebär enligt respondenten att ett antal kunder sitter och 
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diskuterar produkten efter ett färdigt frågeformulär som en förhörsledare 
går igenom. Respondenterna framhåller att man måste ha gjort ett grundligt 
förarbete för att få något vettigt tillbaka och Inwood & Hammond (1993) 
menar att man måste vara noggrann med hur gruppdiskussionen går till. 
Respondenten påpekar att det finns en fara med fokusgrupper, nämligen att 
en person som är negativ och stark får med sig de andra deltagarna på sina 
åsikter. Även Inwood & Hammond (1993) menar att detta kan vara ett 
problem liksom Pitta & Franzak (1997) som anser att 
grupprepresentativiteten kan undergrävas om en gruppmedlem har 
möjlighet att påverka de andras åsikter. Hygienföretaget menar att det kan 
vara bra om kunderna får ta med sig produkten till sitt företag och prova för 
att därefter komma tillbaka till ytterligare en diskussion. Det skulle 
innebära, om resultaten samlas in individuellt, att man minskar problemet 
med att en deltagare påverkar de andra. Dessutom kan det enligt företaget 
bidra till att kunden blir säkrare i sina åsikter, men det kan enligt oss också 
leda till nya upptäckter eftersom kunden då kan prova produkten i sin egen 
miljö. Dock inser vi att det inte alltid är möjligt att ta med produkten till sin 
arbetsplats, med tanke på bland annat produktens storlek.  
 
Hygienföretaget menar vidare att de ofta får fram självklara svar från 
fokusgruppen och att den därför mer blir en bekräftelse på att man har tänkt 
rätt. Det kan mycket väl vara en fördel att utvecklaren får bekräftat att han 
har tänkt rätt, men vi vill varna för att det även kan bli så som Kärkkäinen, 
Piippo & Tuominen (2000) påpekar. De menar nämligen att personen som 
försöker ta reda på kundens behov väljer ut och tolkar kunders 
kommentarer, idéer och krav efter sitt eget sätt att tänka, vilket kan leda till 
missförstånd. En annan respondent nämner att det finns en risk att man hör 
det man vill höra istället för det som faktiskt sägs. Det kan förklaras utifrån 
Nilsson & Waldemarsson (1990) som menar att människan har en tendens 
att sträva efter att hålla sina bilder av världen och människor intakta, vilket 
leder till att en stor del av kommunikationen blir en förstärkning av det man 
tror på, istället för att skapa några drastiska förändringar. Genom att 
företagen är uppmärksamma på att detta kan vara ett problem och dessutom 
försöker vara lyhörda inför kunden påstår vi att problemet kan minskas. En 
annan lösning kan vara att kunden själv får beskriva och välja ut sina 
viktigaste krav (Kärkkäinen, Piippo & Tuominen, 2000) och därför menar 
vi att det även är viktigt att frågeformuläret som används vid 
gruppdiskussionen innehåller öppna frågor. Med direkta frågor menar vi 
nämligen att det finns en risk för att det bara blir en bekräftelse av 
utvecklarnas tankar, istället för att kunderna mera fritt får framföra sina 
åsikter om produkten. Vikten av att kunderna fritt får framföra sina 
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synpunkter uttrycks även av Mello (2002) som anser att samtal med kunder 
inte är till för att bekräfta hur företaget tycker att produkten ska utformas, 
utan för att få tillgång till ny kunskap.  

Kundtest på företaget 

En respondent berättade att kunden under testningen av produkten i 
företagets labb skriver ner sina kommentarer om produkten på ett papper. 
Problemet med att ta emot denna information verkar inte vara att förstå vad 
kunden menar, utan hur informationen ska överföras från kunden till en 
databas som utvecklaren därefter kan ta del av. Respondenten menar 
nämligen att det kan försvinna information på vägen och en lösning, som 
hon själv nämner, är att det vore bra att även muntligen få framföra 
information på utvecklingsmöten. En del av den kunskap som fås genom 
att observera kunden menar vi består av kundens reaktioner och 
kroppsspråk, vilket vi tror kan vara svårt att förmedla till en tredje person 
och ännu svårare att skriva ner på ett papper. Så om det nästbästa 
alternativet är att framföra informationen muntligen till utvecklarna, vore 
det bästa alternativet att utvecklarna kunde vara med vid testningen. Dock 
förstår vi att det är en fråga om behov, resurser och tid.  

Beta test 

Ytterligare ett sätt att få reda på kundens åsikter om en produkt är beta test, 
det vill säga att företaget testar produkten i kundens verksamhet. Flera 
företag använder sig av färdiga frågeformulär för att samla in kundernas 
åsikter om produkten vid beta testet. Fördelen med formulären är att 
utvecklarna kan få svar på sina frågor om vad kunden till exempel tycker 
om nya funktioner, men som vi påpekade tidigare menar vi att det även är 
viktigt att kunden spontant får komma med egna synpunkter. Till skillnad 
från Pitta & Franzak (1993), som menar att testningen oftast sker utan 
övervakning, har vi sett att en del av företagen är med i början av 
testningen för att se när produkten används. Det kan vara en fördel 
eftersom företaget då genom observation kan se eventuella fel med 
produkten.  
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5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningarna som respondenterna har nämnt och som vi kommer att 
diskutera här under är följande; önskvärda egenskaper hos kunden, en 
vinna-vinna situation, relation och förtroende samt kommunikation och 
kundfokus.  

5.2.1 Önskvärda egenskaper hos kunden 

Värmeväxlarföretaget samarbetar djupare med ett par kunder som har en 
teknologi på hög nivå och som de tror kommer att bli ledande inom sin 
marknad. Vidare är det företagets förhoppning att de kunder som de 
involverar vid produktutvecklingen ska sätta en standard, vilket ska leda till 
att andra företag i framtiden tar efter och köper samma produkt. Dessa 
kunder kan liknas vid von Hippels (1984, 1988) lead users, som enligt 
författaren är kunder som har förmågan att förutse marknadsbehov långt 
innan vanliga kunder. Värmeväxlarföretaget uttrycker vidare att det är 
lättare att samarbeta med kunder som företaget jobbat med tidigare 
eftersom de förstår företagets produkter och produktutvecklingsprocess. 
Medtechföretagets superanvändare är i sin tur specialutbildade i företagets 
produkter och är utvalda på grund av att de har visat ett intresse för 
företagets produkter. Enligt Pitta, Franzak & Prevel (1996) är en lead user 
en utbildad och kunnig person som har erfarenhet från det säljande 
företagets produkter, vilka är egenskaper som dessa kunder har. 
Medtechföretaget påpekar att det är viktigt att de involverade kunderna är 
engagerade och kan tänka ett steg längre, det vill säga att de kan tänka hur 
produkten eller arbetssättet kan förbättras samt komma med kritik. 
Värmeväxlarföretaget säger i sin tur att det bästa med kunderna är att de 
kan ta upp viktiga saker som företaget glömmer. Även dessa egenskaper 
har likheter med Pitta, Franzak & Prevel (1996) lead users, vilka är 
skickliga på att identifiera problem med en produkt och som har utvecklat 
preferenser av produktegenskaper som underlättar deras arbete. 
 
Övriga företag berättar att de samarbetar med kunder som de litar på och 
som de har en bra relation till. Relationen medför enligt företagen att de 
kan lita på att kunden inte för känslig information vidare. Vi har fått 
intrycket att företagen ser produktutveckling som en viktig 
konkurrensfördel och att det därför är mycket viktigt att information om 
utvecklingsprocessen inte når obehöriga.  
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5.2.2 Vinna-vinna situation 

Majoriteten av företagen menar att både företag och kund måste vinna på 
samarbetet för att kundinvolveringen ska fungera. Det får stöd av Lynch 
(1990) som menar att den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt 
samarbete är att båda parter vinner på förhållandet. Hälften av företagen 
menar att kunden får fördelar som tillgång till produkterna innan deras 
konkurrenter får det, vilket kan leda till ökade marknadsandelar. 
Samarbetet kan enligt Meyers & Athaide (1991) även leda till att kunden 
får reda på hur den optimalt ska använda den nya produkten, vilket även det 
kan ge kunden konkurrensfördelar. Ett företag uttrycker att det är viktigt att 
företaget visar att de lyssnat på kundens idéer för att på så sätt uppmuntra 
kunden att fortsätta ge information. Om kunden inte får en indikation på att 
dess information används eller att dess problem håller på att lösas, tror vi 
att det finns en risk för att kunden tappar förtroendet för företaget och 
därmed intresset för att medverka i företagets produktutveckling. Några 
företag anser att kunderna blir motiverade av att de känner sig 
betydelsefulla genom att företagen lyssnar på dem. Det kan ske genom att 
företaget ger kunden återkoppling när de skapar en produktspecifikation 
eller förbättrar ett koncept eller en prototyp och på så sätt menar vi att 
kunden får veta hur dennes information har använts.  

5.2.3 Relation och förtroende  

Flertalet respondenter nämner att förtroende och respekt för varandra 
underlättar samarbetet och enligt Kärkkäinen, Piippo & Tuominen (2000) 
är förtroende viktigt för att ett samarbete ska fungera. Två företag menar att 
de måste kunna lita på att kunden inte för känslig information vidare, något 
som även Kumar (2000) menar är väsentligt för att dela med sig av 
konfidentiell information. Företagen poängterar att det är väsentligt att ta 
kunden på allvar och sätta sig in i dennes situation och verksamhet och 
enligt Kumar (2000) innebär ett ömsesidigt förtroende att båda parter 
försöker förstå sig på varandras verksamheter samt avsätter personer för att 
hjälpa varandra.  
 
Ett företag menar att förtroende skapas genom öppenhet och ärlighet medan 
ett annat uttrycker att det ska vara en öppen tvåvägsdialog, något som även 
Kumar (2000) betonar. Vidare menar författaren att tillit skapas genom att 
parterna behandlar varandra med respekt. Respekt måste enligt 
Medtechföretaget prägla varenda kontakt som företaget har med kunden 
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och företaget menar att de måste ha en förståelse för den inverkan som 
deras produkter har på kundens verksamhet. Respekt är enligt 
Hygienföretaget att de inte testar sina produkter ute hos kunden förrän de 
har en produkt som de tror på själva och som är så pass utvecklad att den 
inte skapar onödiga problem i kundens verksamhet. Detta tycker vi kan 
liknas vid det som Kumar (2000) menar karakteriserar förtroende, nämligen 
att båda parter är intresserade av den andres välgång och att ingen utav 
parterna agerar utan att först tänka på hur handlingen påverkar den andra.  
 
Telekomföretaget i sin tur menar att det krävs bra personliga relationer och 
att man hittar kontaktvägar mellan företag och kund som fungerar. 
Relationer mellan två företag baseras enligt Kumar (2000) på relationer 
mellan människor och ett par av företagen betonar att alla personer inte 
fungerar tillsammans och att man måste hitta någon hos företaget och 
någon hos kunden som gärna pratar med varandra. Det stöds av Kumar 
(2000) som poängterar vikten av att tillsätta kompetenta människor som 
kan vårda relationer. Därför menar vi i likhet med flera respondenter att det 
är viktigt att personerna som samarbetar har social kompetens. Social 
kompetens för företagen tolkar vi som att lyssna och vara lyhörd inför 
kunden, sätta sig in i dennes situation samt som ett företag uttrycker det, ha 
förmågan att prata med olika sorters människor.   
 
Endast ett företag nämner vikten av att ha ett utarbetat avtal vid 
kundinvolverad produktutveckling. Företag som baserar sina relationer på 
förtroende har enligt Kumar (2000) ett minimalt antal kontrakt eller inga 
alls. Enligt författaren är nämligen långa detaljerade kontrakt oförenligt 
med att bygga relationer som baseras på förtroende. Men kan det inte vid 
vissa tillfällen vara berättigat att ha ett avtal och måste det innebära att 
förtroendet undergrävs? När det handlar om ny produktutveckling, vilket är 
fallet för det nämnda företaget, som innehåller många osäkerhetsmoment, 
anser vi att viljan att avge information inte minskas av att det finns ett 
avtal. Vi menar snarare att det kan vara en fördel med ett kontrakt, eftersom 
företag och kund vid de tillfällen då det uppstår konflikter kan gå tillbaka 
till kontraktet och se vad som gäller.   

5.2.4 Kommunikation och kundfokus 

Några företag menar att de inte alltid lyssnar tillräckligt på kunden, vilket 
de förklarar med att de ibland kan ha åsikten att de själva har de kunskaper 
som behövs för att utveckla en bra produkt. Ett av dessa företag menar att 
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problemet kan bottna i att de är ett typiskt ingenjörsföretag som ibland har 
åsikten att all kunskap finns in-house medan andra företag uttrycker att de 
kan tycka att de har en snygg teknisk lösning, men att de inte alltid tänker 
på hur den ska användas. Men om företagen menar att det finns flera 
fördelar med att ta in kundernas åsikter om produkterna, vilket är den 
uppfattning som vi har fått, varför kan det då även finnas motstånd till att ta 
emot information från kunden? Vi menar att en förklaring kan vara det som 
Leonard-Barton (1995) benämner ”not-invented-here syndrome”, nämligen 
en ovilja att ta in kunskaper utifrån. Viljan att lyssna på kunden, menar en 
respondent, kan förbättras genom att det inom organisationen finns en vilja 
och förståelse för att de inte alltid förstår hur produkten används, utan det 
är kunden som vet det bäst. Dessutom kan det enligt respondenten 
underlätta om alla utvecklare besöker kunder för att på så vis få en större 
förståelse för kunden och dennes situation. Ett par företag nämner vikten av 
att sätta kunden i fokus och ett sätt för att komma över NIH är enligt 
Leonard-Barton (1995) en organisationskultur som uppmuntrar samverkan 
med utomstående.  
 
Samtliga respondenter betonar vikten av att lära känna kunden och dess 
verksamhet och på så sätt få en djupare insikt i kundens dagliga arbete och 
hur den upplever produkten. Det kan relateras till Whiteley (1991) som 
anser att kundfokus skapas genom att lära känna kunden samt att inspirera 
samtliga i organisationen att utgå ifrån kundernas behov. Det sistnämnda 
syns mycket tydligt hos Medtechföretaget. Samtliga anställda måste minst 
tre gånger om året träffa kunden, annars får de inte löneförhöjning och 
enligt respondenten nämner de anställda ordet kund i nästan varenda 
mening. Oavsett position menar Medtechföretaget att medarbetarna har 
nytta av att veta vem kunden är och hur dess verksamhet ser ut, vilket kan 
belysas utifrån Smith (1997) som påpekar att samtliga avdelningar bör få 
en möjlighet att bilda sig en uppfattning av kunden. Medtechföretaget 
menar dessutom att det är viktigt att anställa utvecklare som inte bara sitter 
på sin kammare utan som även kan kommunicera med andra och enligt 
Whitleley (19991) är ett sätt att skapa kundfokus att anställa individer som 
tycker om andra människor.  
 
Medtechföretaget har bundit individens löneförhöjning till att denne är ute 
hos kunden åtminstone tre gånger om året och Smith (1997) menar att 
motivations- och belöningssystem kan vara till hjälp för att behålla ett 
intresse för kunder. Att knyta belöningssystem såsom höjd lön eller 
karriärmöjligheter till kundfokusering menar vi kan skapa ett intresse och 
vilja hos de anställda att verkligen sätta sig in i kundens situation. Kan det 
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till och med vara så att den starka kundfokusering som vi noterade hos 
Medtechföretaget i förhållande till de andra företagen beror på just detta 
belöningssystem? Samtidigt tror vi att det även kan finnas en risk med att 
binda kundfokusering till löneförhöjning, eftersom kundbesök istället för 
att vara ett intresse som finns hos individen, kan bli ett tvång som måste 
utföras för att exempelvis få löneförhöjning. Det kan i sin tur leda till att de 
som är ute hos kunden inte lyssnar effektivt på kunden och därför inte 
samlar in användbar information från den. Vi vill dock påpeka att vi inte 
sett tendenser till sådana attityder hos Medtechföretaget, utan vi vill bara 
belysa att det kan finnas en risk med metoden. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta det som vi har kommit fram till i 
analysen. Syftet med kapitlet är att beskriva hur företag kan få tillgång till 
kundernas kunskaper vid kundinvolverad produktutveckling samt vilka 
förutsättningar som bör råda för att kundinvolveringen ska fungera. 

6.1 FÅ TILLGÅNG TILL KUNDENS KUNSKAPER 

För att beskriva och sammanfatta hur företag kan få tillgång till kundernas 
kunskap under produktutvecklingsprocessen använder vi och utvecklar 
Nonaka, Reinmoeller & Senoos (1998) figur nedan∗ . Vi utvecklar deras 
modell genom att sätta in våra undersökningsresultat och visar på så sätt 
den praktiska användningen av modellen inom kontexten för 
kundinvolverad produktutveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1: Få tillgång till kundens kunskaper 
Källa: Modifiering av Nonaka, Reinmoeller & Senoo, 1998:677 
 

                                           
∗  Originalfigur se s.49 
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Företagen menar att den kunskap de vill få från kunden är kunskaper om 
deras underliggande behov, men att kunderna däremot kan komma med 
krav och lösningar. Om vi sätter mottagandet av krav och lösningar i 
relation till bilden ovan, ser vi det som nivå ett, det vill säga att företagen 
får tillgång till kundens explicita kunskaper. Vi ser dem som explicita 
eftersom kunderna kan sätta ord på och förmedla dessa kunskaper. 
Problemet med krav och lösningar är dock att denna kunskap inte alltid 
räcker för att företagen ska kunna utveckla produkter, eftersom lösningar 
bland annat inte går att översätta till en produkt eller verkligen löser 
kundens problem. Det som behövs är att ta reda på kundens behov, vilka 
består av tysta kunskaper. Det kan göras genom att besöka kunderna och 
ställa frågor för att få kunden att berätta mer och därigenom få reda på 
deras behov. Det liknar vi med nivå två som innebär att företagen förstår 
kundens tysta kunskaper genom socialisering, det vill säga genom att 
träffas, och att företaget därefter med hjälp av externalisering, såsom dialog 
(Nonaka & Konno, 1998), försöker få kunden att omvandla sin tysta 
kunskap till explicit.  
 
Vi har dock fått uppfattningen att det inte alltid räcker med att ställa frågor 
för att verkligen förstå kundens behov, vilket beror på att kunden kan ha 
svårt för att uttrycka sina behov och ett bättre sätt är att sätta sig in i 
kundens situation, för att därigenom förstå kundens problem och behov. 
Det kan dels ske genom att observera när kunden använder produkten och 
dels genom att arbeta ute hos kunden. På så vis kan utvecklaren se problem 
som kunden själv inte är medveten om och därför inte kan artikulera, men 
som utvecklaren kan upptäcka eftersom han kan se att kunden inte 
använder produkten på det avsedda sättet. Dessutom kan utvecklaren se 
problem som han inte har reflekterat över, eftersom kunden använder 
produkten i sin miljö och kan ha hittat ett bättre eller alternativt sätt att 
använda produkten på. Det kopplar vi ihop med nivå tre i figuren, som går 
ut på att företaget delar tyst kunskap med kunden genom att träffas och 
därefter själv omvandlar den tysta kunskapen till explicit. I vårt fall skulle 
det innebära att företaget genom observation får reda på kundens behov och 
därefter konstruerar ett koncept. Därefter visar företagen konceptet för 
kunden för att nå acceptans, vilket kan liknas med författarnas beskrivning 
av att företaget utvecklar hypotester som de sedan testar mot den kunskap 
som kunden har.  
 
Vid prototyptest tar företagen emot kundernas åsikter om produkten och 
eftersom dessa kunskaper går att artikulera har vi benämnt de explicita. 
Efter insamlingen av denna kunskap gör företaget eventuella ändringar av 



Resultat 

70 

produkten. Det liknar vi vid nivå ett, vilken innebär att företaget samlar in 
kundens explicita kunskaper genom olika kommunikationskanaler, vilket 
ofta är genom frågeformulär, för att därefter med hjälp av kombinering som 
innebär att kunskapen redigeras och omarbetas (Nonaka &, Takeuchi, 
1995), omvandlas till ny explicit kunskap, det vill säga en modifierad 
produkt.   

6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I nedanstående figur sammanfattar vi de förutsättningar som företagen 
anser är viktiga för att kundinvolverad produktutveckling ska fungera.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 6.2: Förutsättningar för kundinvolverad produktutveckling 
Källa: Egen konstruktion 
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Av vår studie har det framkommit ett antal egenskaper som är önskvärda 
hos de involverade kunderna, vilket sammanfattas i figuren ovan. Det som 
vi tycker är värt att kommentera är att det inte bara är betydelsefullt att 
företaget känner till kundens situation, utan även tvärtom att kunden är 
insatt i företagets verksamhet, produkter och produktutvecklingsprocess. 
Av egenskaperna framgår det även att företagen inte bara har den pågående 
produktutvecklingen i åtanke när de involverar kunder, utan även framtiden 
och framför allt framtida försäljning. Således involveras kunderna inte 
endast för att företagen ska komma åt deras behov och kunskaper om 
koncept och prototyper, utan även för att försäljningen ska öka genom att 
kunden sätter en produktstandard som andra aktörer tar efter. Vem kunden 
är kan följaktligen ha stor betydelse för företaget och vi har med hjälp av 
vår studie pekat på ett antal karaktärsdrag som är av vikt.  
 
Vidare har vi kommit fram till att det behöver finnas en relation mellan 
företag och kund som utmärks av förtroende och respekt samt att båda 
parter vinner på samarbetet. För att företaget ska vilja ta emot kundens 
kunskaper har vi sett att det är viktigt att kunden är i fokus, det vill säga att 
det finns en kultur som säger att produkten ska utvecklas efter kundens 
behov. För att kundinvolverad produktutveckling ska bli framgångsrik 
anser vi att denna attityd är oerhört viktig. För hur ska ett företag kunna 
involvera kunder under produktutvecklingen om det inte finns en vilja och 
insikt att det är kunden som har kunskaper om vad denne efterfrågar?   

6.3 FRAMTIDA FORSKNING 

Vår uppsats har behandlat hur företag kan få tillgång till kundernas 
kunskap och vad som händer i mötet mellan företag och kund. Vi har 
däremot inte berört hur denna kunskap därefter sprids mellan de olika 
avdelningarna inom företaget och vi har fått uppfattningen att det kan vara 
ett problem. Informationen kan lätt ändras eller försvinna och dessutom har 
vi fått intrycket att kommunikationen mellan avdelningar kan vara mycket 
begränsad. Det bästa vore om samtliga anställda kunde träffa kunderna, 
men eftersom det inte alltid är möjligt och eftersom olika personer får olika 
information från kunden, menar vi att det är viktigt att kunskapen som en 
individ har om kunden, sprids till övriga anställda. Ett förslag på framtida 
forskning blir därav; hur kan kundens kunskaper tas till vara och spridas 
inom företaget? 
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När det gäller förutsättningar för kundinvolverad produktutveckling, menar 
vi att kundfokus är mycket viktigt och en intressant fråga är hur företag, 
speciellt de som av tradition har varit teknikstyrda, kan gå till väga för att 
skapa en kultur som innebär att man utgår ifrån kundens behov vid 
produktutveckling.  
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INTERVJUGUIDE 
 
Personuppgifter 
 

 Vad jobbar du med? 
 På vilket sätt jobbar du med kunden i produktutvecklingsprocessen?  

 
Kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen  
 

 Hur ser produktutvecklingsprocessen ut hos er? 
 Hur involveras kunden in i dessa steg? 
 Hur har ni valt ut de kunder som är med? 
 Vad karakteriserar dem? 
 Återkommer samma kunder? Långsiktigt- kortsiktigt förhållande? 

 
Få tillgång till kundens kunskaper 
 

 Vilken kunskap får du från kunden? 
 Förstår du vad kunden menar? Om inte vad gör du då? 
 Hur gör du för att få reda på vad kunden efterfrågar?  
 Kan kunden ha svårt för att uttrycka vad den vill ha? Vad gör du då? 
 Vilka kunskaper får ni från kunden som inte finns inom företaget? 
 Hur används kunskapen för att utveckla produkter?/ Hur omvandlas 
kunskapen till en produkt? 
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Förutsättningar för kundinvolveringen 
 

 Vad krävs för att samarbetet med kunden vid produktutvecklingen 
ska fungera? 

 Hur tycker du att kommunikationen med kunden fungerar? 
 Vad krävs för att kommunikationen ska fungera?  

 
 Något annat du tänkt på som är viktigt för att få tillgång till kundens 
kunskaper? 

 
 Vad krävs för att du ska kunna förstå kunden?  
 Vad krävs för att du ska kunna förstå vad kunden efterfrågar? 
 Vilken företagskultur/värderingar krävs för att kunna lära av 
kunderna? 
Hur skapas den?   

 Vad är det som motiverar kunden till att medverka? Vad gör ni för 
att motivera dem? /Får de någon belöning? 

 Vad är främsta anledningen till att ni involverar kunder i 
produktutvecklingen? 

 Finns det några risker/nackdelar med att ta med kunden i 
produktutvecklingen? 

 


