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Sammanfattning 

 
Titel: Kundens tysta kunskap i innovationsprocessen - En studie om företag använder 

sig av tyst kunskap för att skapa innovationer.  

 

Nivå: Kandidatexamensarbete i Företagsekonomi 

 

Författare: Kristina Nordanberg & Sarah Sohlberg  

 

Handledare: Sarah Philipson 

 

Datum: 2015-03-04 

 

Syfte: Att belysa i vilken utsträckning de studerade företagen använder sina kunders 

tysta kunskap i innovationsprocessen och vilka redskap och stimuli som företrädesvis 

används för att nå denna kunskap.  

 

Metod: Med studiens syfte som bakgrund valdes lämpligen en kvalitativ metodik och 

undersökningsdesignen är en flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har gjorts med respondenter ifrån fem olika företag och datamaterialet som 

erhölls har vidare analyserats genom en abduktiv analysmetod.  

 

Resultat & Slutsats: Till viss del använder sig samtliga undersökta företag av sina 

kunders tysta kunskap i innovationsprocessen och då företrädesvis i det inledande 

skedet. Resultatet av studien visar vidare att förtroende och ”face-to-face”möten, 

tillsammans med bilder och prototyper, är de redskap och stimuli företagen främst 

utnyttjar sig av för att nå sina kunders tysta kunskap. 

 

Förslag till vidare forskning: Då vår studie bygger på undersökningar av B2B företag 

och deras kunder, så kan det även vara av intresse att studera företag som arbetar direkt 

mot slutkonsument. Vidare noterades att den tysta kunskapen i vissa avseenden inte 

utnyttjades till fullo av några av de undersökta företagen. En studie om vad detta beror 

på och i vilken omfattning denna brist kan påverka företagets framtida resultat är ett 

område som kan undersökas ytterligare.    
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Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att studien bidrar till att förtydliga vilka redskap och 

stimuli som företrädesvis används av B2B företag för att nå sina kunders tysta kunskap. 

Vi önskar även belysa vikten av att använda sig av sina kunders tysta kunskap i 

innovationsprocessen, då det finns en brist på denna typ av forskning. 

 

Nyckelord: Tyst kunskap, innovation, kund, externalisering, explicit kunskap. 
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Abstract  

Title: The customers tacit knowledge in the innovationprocess – A study whether 

companies use tacit knowledge to create innovations. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Kristina Nordanberg & Sarah Sohlberg  

 

Supervisor: Sarah Philipson 

 

Date: 2015-03-04 

 

Purpose of study: This study aims to examine to what extent the participating 

companies use their customers tacit knowledge in their innovationprocess, and what 

tools they preferably use to access this knowledge. 

 

Method: With regard to the purpose of the study a qualitative methodology was chosen. 

The survey design is a multi-case study with semi-structured interviews. The interviews 

were conducted with respondents from five different companies. The data obtained have 

been analysed by an abductive analysis method. 

 

Results & Conclusions: In some way, all the participating companies in our study use 

their customers tacit knowledge in their innovationprocess and particularly in the first 

stage. The result of the study also implicates that a trustful and good relationship 

between the company and their customers, along with “face-to-face” processes and 

using images and prototypes, are tools that the companies preferably use in order to 

access their customers tacit knowledge. 

 

Suggestion for further research: Our study has focused on B2B companies and their 

customers. Therefore it would be interesting to also study companies that work directly 

toward their final customers. Furthermore it was concluded that the tacit knowledge was 

not used to its fully extent in some occasions and in some of the participating 

companies. Therefore it would also be of interest to study the reason behind this and 

how this lack effects the companies future results.  
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Contribution of the thesis:  Our aim with this study is to try to define the tools that are 

most preferably used by B2B companies, in order to reach their customers tacit 

knowledge. We would also like to put more focus on the importance for companies to 

use their customers tacit knowledge, as there is a lack of research in this particular field. 

 

Keywords: Tacit knowledge, innovation, customer, externalization, explicit knowledge.  
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“Innovation has more to do 

with inventing the future 

than with redesigning the 

past." 
 

A.Cirillo Jr.division vice president, 

Commercial Graphics Division 

1. Inledning 

______________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet presenteras varför vi valt att undersöka ämnet samt syftet med 

vår studie. Vi beskriver även undersökningens problemformulering och avgränsning. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1  Bakgrund 

Innovation är en nyckel till framgång för ett företag (Van der Panne, Van Beers & 

Kleinknecht, 2003) och utvecklingen och marknadsföringen av nya produkter är en 

avgörande faktor för ett företags fortsatta existens 

och överlevnad (Balachandra & Friar, 1997; 

Bohlmann, Spanjol, Qualls & Rosa, 2013). Inom 

nästan samtliga branscher innebär utveckling av 

nya, revolutionerade produkter en hållbar 

konkurrensfördel (Mascitelli, 2000; Johannessen, 

Olaisen & Olsen, 2001; Lubit, 2001). Att skapa 

nya lösningar och produkter som möter behovet 

hos kunderna är därför av största vikt för att stärka företagets konkurrenskraft och 

position på marknaden, och utan innovationer är det lätt att företag hamnar på 

efterkälken i konkurrensen (Johannessen et al., 2001).  

 

För att skapa en innovationsframgång så krävs det att en kund är medskapande i 

innovationsprocessen (Gustafsson, Kristensson & Witell, 2012; Carbonell, Rodriguez-

Escudero & Pujari, 2009; Filieri, 2013). Kundernas kunskap är en av ett företags största 

tillgångar då detta ger konkurrensfördelar och en positiv effekt på utvecklingen av nya 

produkter (Filieri, 2013). Smarta företag förstår därför vikten av att inte endast ha 

kunskap om sina kunder utan även utnyttja kunskap från sina kunder. Nyckeln till 

konkurrensfördelar är därför kunskapsutbyte och de företag som lyckas nå kundens 

kunskap har större möjligheter att snabbare skapa ett ekonomiskt värde för sitt företag, 

sina aktieägare och inte minst sina kunder. (Gibbert, Leibold & Probst, 2002).  

 

Kunskap kan vara explicit eller tyst. Den explicita kunskapen uttrycks ofta i ord eller 

siffror och kan enkelt överföras mellan individer genom manualer, data och liknande 

(Smith, 2001; Johannessen & Olsen, 2011). Den tysta kunskapen handlar däremot om 
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subjektiva insikter, känslor och värderingar och den är personlig och svår att 

kommunicera och dela med andra (Nonaka & Konno, 1998). Det ställs därför stora krav 

på kunskapssökaren att möjliggöra för en individ att förmedla sin tysta kunskap (Eraut, 

2000).  

  

En förståelse för samspelet mellan innovation, kundmedverkan och användandet av 

kundens tysta eller explicita kunskap har därför en avgörande betydelse för företags 

framgång på marknaden (Chen & Su, 2006). 

  

1.2 Problematisering 

Inom politiken och näringslivet i Sverige har fokus på innovationsförmåga ofta lagts på 

mindre företag, men även de stora industriföretagen måste förbättra sin 

innovationsförmåga menar Sofia Börjesson, professor i Technology Management 

(Alestig, 2014-10-08). De betyder mycket för ett lands ekonomi och sysselsättning och 

ett eventuellt innovationsmisslyckande får stora konsekvenser. Det räcker således inte 

endast med kostnadseffektiviseringar för att företag skall överleva. (Alestig, 2014-10-

08). Problemen att lyckas med innovationer har eskalerat på grund av den ökade 

konkurrensen (Adams, Day & Dougherty, 1998) och enligt Van der Panne et al. (2003) 

blir endast en femtedel av innovationerna lyckade. Urban & Hauser (1993, efter Spann, 

Ernst, Skiera & Soll, 2006) hävdar att så mycket som upp till 50 % av nyligt lanserade 

produkt- och tjänsteinnovationer misslyckas.  

 

En vanlig metod för att undersöka innovationsmöjligheter är att anlita en expert inom 

det berörda området. Men senare forskning har visat att denna metod är otillräcklig då 

experten endast visar kunskap om dagens utbud. (Ozer, 2009). En studie utförd av 

Kristensson, Magnusson & Matthing (2002) bekräftar påståendet och visar att det ger 

större positiv effekt att involvera kunder än att anlita experter för att skapa originella 

idéer för tjänsteutveckling. Detta kan bero på att en kund inte har samma teknologiska 

kunskap som experterna och därigenom begränsas inte deras kreativitet av förförståelse 

(Kristensson et al., 2002). För att nå framgång med sina innovationer bör företag därför 

engagera sina kunder i utvecklingsprocessen för att förstå vad kunden behöver och vad 

de värdesätter (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). Att få potentiella kunder att 

delta vid utvecklingen av tjänster medför att ett företag når en för sina kunder bättre 

anpassad tjänst (Kristensson & Magnusson, 2010). En möjlighet att minska 

felfrekvensen på nya innovationer, som tidigare nämnts, är således att få bättre kunskap 
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om marknadens behov genom att integrera kunniga och innovativa kunder i 

innovationsprocessen.    

 

En kunds kunskap kan vara explicit eller tyst. Lubit (2001) och Wernerfelt (1984)  anser 

att tyst kunskap är den bästa källan till långsiktiga konkurrensfördelar och innovation, 

då den är svår att kopiera för konkurrenterna och därigenom skyddar ett företags 

konkurrensfördelar. Den tysta kunskapen stimulerar kreativiteten och ger en ökning av 

idéer och intresset för den tysta kunskapen har på senare tid ökat (Johannessen & Olsen, 

2011). Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på explicit kunskap medan ett 

företags användning av den tysta kunskapen i innovationsprocessen är relativt 

outforskad (Seidler de-Alwis & Hartmann, 2008; Johannessen & Olsen, 2011).  

 

Trots att det är känt att kundens medverkan är viktig vid utveckling av framgångsrika 

tjänster finns det i litteraturen få empiriska bevis för resultatet och effektiviteten av att 

interagera med kunder (Carbonell et al., 2009).  Det finns ett allmänt samförstånd att 

kommunikation med kunder och deras medskapande i innovationsprocesser är 

fördelaktigt men det finns ingen enighet om hur och varför (Gustafsson et al., 2012). 

Kristensson, Matthing & Johansson (2008) och Alam (2002) skriver att det saknas 

forskning om både ny tjänste- och produktutveckling. Bristen definieras som 

avsaknaden av en teoretisk grund på vilken företag kan basera en förståelse för de 

strategier som måste användas för att bli framgångsrik genom medskapande av 

produkter och tjänster (Kristensson et al., 2008). Fördelar av att utnyttja kunders 

kunskap i produktutvecklingen är ännu inte helt förstådd i affärsvärlden och 

kunskapsutbytet mellan kunder och företagets anställda är inte tillräckligt undersökt 

(Garcia-Murillo & Annabi, 2002).  

 

Resonemanget ovan visar att kundmedverkan och användandet av kundens tysta 

kunskap är värdefull vid innovationsutveckling. Resonemanget visar även på brister i 

forskningen om fenomenet tyst kunskap i innovationsprocessen. Vi har även genom vårt 

arbete förstått att det skrivits fler artiklar och bedrivits mer forskning om den tysta 

kunskapen hos de anställda i ett företag än om kunders tysta kunskap. Det kan därför 

konstateras att det finns luckor inom detta forskningsområde, och att fler studier bör 

göras. Vår avsikt med studien är därför att belysa om företag använder sina kunders 

tysta kunskap i innovationsprocessen och i så fall hur de kommer åt den kunskapen. 
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Mot bakgrund av vår problematisering så anser vi att vår studie inom området är 

intressant och relevant.     

 

1.3 Syfte 

Att belysa i vilken utsträckning de studerade företagen använder sina kunders tysta 

kunskap i innovationsprocessen och vilka redskap och stimuli som företrädesvis 

används för att nå denna kunskap.  

 

1.4 Avgränsning 

Studien berör endast svenska, varuproducerande, B2B företag och någon medverkan av 

slutkund kommer därför inte innefattas. Vidare så omfattar inte studien några resultat av 

kundens medverkan utan endast hur och om den tysta kunskapen används. Vi kommer 

inte heller i detalj analysera i vilken omfattning de funna variablerna används, utan 

endast vilka de är och om de används. Inga tjänsteföretag medverkar i studien.  

 

Vårt arbete fokuserar på den tysta kunskapen men kommer även att beröra den explicita 

kunskapen, då senare forskning har indikerat att dessa två typer av kunskaper är starkt 

sammankopplade med varandra.    
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2. Teoretisk referensram   

______________________________________________________________________

Här presenterar vi den teori som vårt arbete baserar sig på. Vi börjar med en 

förklaring av grundbegreppen innovationer och kunskap, för att därefter fördjupa oss i 

kopplingen mellan företagets innovationsprocess och kundens tysta kunskap. I slutet av 

teoriavsnittet återfinns även State-of-the-art samt de forskningsfrågor och modell som 

vi valt att basera vårt arbete på. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Förklaring av begrepp 

Nedan följer en kortfattad förklaring av de grundläggande begrepp som vår studie 

baserar sig på. Insikt om dessa grundbegrepp skapar en bättre förståelse för den fortsatta 

läsningen.  

 

Figur 1. Översiktsschema, egen 

 

2.1.1 Inkrementella och radikala innovationer 

Innovation är den process då man tar fram och lanserar nya produkter eller tjänster på 

marknaden, det kan vara helt nya produkter, men även detaljer som har ändrats på en 

redan befintlig produkt (Hauser, Tellin & Griffin, 2006). Ofta är de nya produkterna av 

högre kvalitet än deras föregångare, de har ett lägre pris och innebär en förbättring för 

konsumenterna (Hauser et al., 2006; Bogers, Afuah & Bastian, 2010).  

 

Det finns tre typer av produktinnovationer: inkrementella innovationer vilka är gradvisa 

förbättringar av befintliga produkter. Det kan vara en ny funktion eller ett tillägg till en 

befintlig produkt. Resultatet blir då en betydande konkurrensfördel för företaget. Den 

andra typen är den syntetiska innovationen och detta innebär att befintliga idéer 

kombineras och resultatet blir helt nya produkter. Den tredje typen är radikala, icke 

kontinuerliga, vilket innebär drastiska förändringar i en befintlig produkt eller att helt 

nya produkter introduceras på marknaden. (Tushman & Nadler, 1986). 
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Innovation handlar således om att skapa nya lösningar och förbättrade produkter och 

tjänster som svarar mot omvärldens behov och genererar värde för individer, samhällen 

och företag. Själva värdet på innovationen uppstår i tillämpningen av idén och värdet 

kan vara både miljömässigt, ekonomiskt eller socialt. Studier från Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD, visar att nästan tre fjärdedelar av 

näringslivets produktivitetsutveckling kommer från innovation. (Regeringen, 2014-07-

22). Att främja innovationer är således viktigt för ett fungerande näringsliv.  

 

2.1.2 Kunskap 

Kunskap är immateriell, dynamisk och gränslös och om den inte används och 

utnyttjas på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle så är den utan värde (Nonaka & 

Konno, 1998). Kunskap är därför beroende av sammanhanget. Om information sätts i 

ett sammanhang så utvecklas kunskap, om inte så blir det endast ren information.  

 

Kunskap kan vara explicit eller tyst. Den tysta kan ytterligare delas upp i medveten 

respektive omedveten kunskap. Kunskap är dock sällan helt explicit eller helt tyst 

utan kan, i många fall, placeras någonstans i ett spektrum (Saviotti, 1998). Ett 

exempel på detta kan enligt Wong & Radcliffe (2000) vara simning, där inlärningen 

visserligen kan förmedlas av en simlärare till en elev genom att eleven härmar 

läraren, tyst kunskap, men inlärning kan även ske genom att läsa text i böcker som 

beskriver hur man ska simma, explicit kunskap.  

 

I ovan resonemang kan utläsas att det sällan är enbart den ena typen av kunskap som 

används när det gäller att utföra en uppgift, utan snarare en kombination av två olika 

typer kunskap; explicit och tyst.  

 

2.1.3 Explicit kunskap   

Explicit kunskap handlar om all kommunicerbar kunskap. Det kan innefatta till exempel 

matematiska uttryck, handböcker, formellt språk eller skrift (Smith, 2001). Kunskapen 

är enkel att förstå, dokumentera och samla in och förhållandevis enkel att förmedla till 

andra människor (Johannessen & Olsen, 2011). Till skillnad mot den tysta kunskapen så 

kan den explicita enkelt kodifieras och överföras genom språk, fakta eller symboler 

(Nagati & Rebolledo, 2013). Genom kodifieringen i skrift eller språk så kan den 

explicita kunskapen återanvändas flera gånger i kunskapssammanhang eller 

problemsituationer (Smith, 2001).  
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För att förtydliga skillnaden mellan explicit och tyst kunskap så kan man enligt Haldin-

Herrgard (2000) beskriva en individs kunskap som ett isberg där toppen består av den 

explicita kunskapen, det man lätt kan se och uttrycka, medan den stora delen tyst 

kunskap, som är svårare att fånga, finns under ytan.  Se Figur 2. Under den medvetna 

tanken ligger den tysta kunskap som har byggts upp genom livslång erfarenhet, 

iakttagelser och ”learning by doing” (Mascitelli, 2000). 

 

 

Figur 2. Explicit och tyst kunskap (egen bearbetning efter Zen Ex Machina, 2015-04-

25).   

 

Olika exempel på explicit kunskap inom innovationsutveckling beskrivs av Wong & 

Radcliffe (2000):  

1. Språkkunskaper krävs vid innovationsutveckling, för att kunna kommunicera och för 

att utvinna information ur text samt för att möjliggöra vidareförmedling av information i 

form av ritning, tal eller skrift. Kan ske genom både verbal och icke verbal 

kommunikation. (Wong & Radcliffe, 2000).  

2. Formell kunskap är kunskap som förvärvats under personens formella 

utbildningsprogram, som till exempel skola och bibliotek. Kunskapen kan användas i 

båda medvetenhetsnivåer, antingen medvetet som fokal kunskap eller undermedvetet i 

form av den funktionella kunskapen. (Wong & Radcliffe, 2000).  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O3ufm4dVmce7cM&tbnid=DZvafNHs9i7xJM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fzenexmachina.wordpress.com%2Ftag%2Froti%2F&ei=WznZU6OeD-GAywP4_oEo&bvm=bv.72185853,d.bGQ&psig=AFQjCNHyTVpWJItj9K06k4zLxygeJWtkOQ&ust=1406831252631242
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O3ufm4dVmce7cM&tbnid=DZvafNHs9i7xJM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fzenexmachina.wordpress.com%2Ftag%2Froti%2F&ei=WznZU6OeD-GAywP4_oEo&bvm=bv.72185853,d.bGQ&psig=AFQjCNHyTVpWJItj9K06k4zLxygeJWtkOQ&ust=1406831252631242
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3.  Fackkunskap handlar om yrkesmässiga kunskaper som ofta är inlärda genom arbete i 

organisationen. Det kan handla om tekniska aspekter om företagets produkter likaväl 

som kunskap om olika avdelningar och kollegors kunskap. (Wong & Radcliffe, 2000).  

4. Samhällskunskap. Innan en ny produktinnovation skall lanseras krävs kunskap om de 

regelverk och säkerhetskrav som måste uppfyllas samt miljökrav. Produkten måste även 

vara användarvänlig. Detta kräver kunskap som är viktig både under 

produktutvecklingens olika faser och under marknadsföringen samt vid service av 

innovationen. (Wong & Radcliffe, 2000).  

 

2.1.4 Tyst kunskap 

Medan den explicita kunskapen kan redovisas i dokument och data så är den tysta 

kunskapen, ”tacit knowledge”, svår att registrera och svår att sätta ord på (Nonaka et al., 

2000; Johannessen et al., 2001; Nagati & Rebolledo, 2013). Tyst kunskap handlar 

istället om en individs subjektiva insikter, intuitioner och känslor (Desouza, 2003). 

Inom samma kategori faller också värderingar, uppfattningar och övertygelser (Smith, 

2001). Tyst kunskap lagras till stor del inom individen själv och erhålls genom 

erfarenhet, reflektion eller talang (Haldin-Herrgard, 2000; McAdam, Mason & 

McCrory, 2007). Individen kan således lära sig fenomenets underliggande struktur utan 

att vara direkt medveten om det (Lubit, 2001) och tyst kunskap handlar därför om en 

subtil nivå av förståelse hos individen (McAdam et al., 2007). Även magkänsla är en del 

av den tysta kunskapen. Det kan vara att man har en intuitiv känsla för att man fattar rätt 

beslut, eller något så enkelt som att man kan laga mat utan att använda recept (Haldin-

Herrgard, 2000). Andra exempel är att man i köpsituationer föredrar en produkt framför 

en annan, men utan att man riktigt kan förklara varför. Det är just denna subjektivitet 

och intuitivitet som gör det svårt att överföra tyst kunskap på ett systematiskt sätt 

(Desouza, 2003).  

 

Bennet & Bennet (2008) anser att den tysta kunskapen består av flera delar, där samtliga 

har unika egenskaper och olika betydelse vid inlärning och utnyttjande av tyst kunskap. 

En del representerar en kroppslig rörelse eller kunskap som erhållits från sinnena. En 

annan del är känslor som påverkar individens beslut. Dessa känslor växer fram från 

erfarenheter. En tredje del är en känsla som individen har utan att denne egentligen har 

någon egen erfarenhet. Den fjärde och sista delen är en kunskap vilken baserats på 

själsliga aspekter vars ursprung är oklart. (Bennet & Bennet, 2008).  
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“We can know more than we 

can tell. Nothing that we 

know can be said precisely.” 
 

Polanyi, 1983 

Den tysta kunskapen är även starkt länkad till den estetiska kunskapen, vilken är 

erhållen genom sensorisk påverkan. En individs estetiska kunskap är en känsla som är 

skapad utifrån både individuella och kollektiva upplevelser och den erhålls genom de 

olika sinnena. För att på ett visuellt sätt exemplifiera förhållandet mellan den tysta och 

estetiska kunskapen kan man jämföra detta med en kirurgs förmåga att använda sin 

skalpell. Denna åtgärd kräver en exakt precision och noggrannhet. Där både trycket, 

riktningen och hastigheten vid utförandet är direkt avgörande för snittets perfektion. 

Kirurgen och dennes verktyg har så att säga integrerat sig med varandra och detta är 

resultatet av kirurgens erfarenhet och känsla och därmed även dennes tysta kunskap. 

Denna kunskap har kirurgen erhållit utifrån sin personliga erfarenhet, sina sinnen och 

sitt personliga omdöme. (Strati, 2003). Genom individens egen handling och erfarenhet, 

vilken har erhållits ifrån både medveten och omedveten information, så utvecklas 

således den tysta kunskapen (Johannessen & Olsen, 2011; McAdam et al., 2007).  

  

Begreppet “tacit knowledge”, eller tyst kunskap, introducerades av Polanyi (1966:60) 

och hans definition är: “Tacit thought is an indispensable element of all knowing and is 

the ultimate mental power by which all explicit knowledge is endowed with meaning”. 

Med detta menar Polanyi att all explicit och 

kodifierad kunskap har sitt ursprung i den tysta 

kunskapen då explicit kunskap först kräver att 

den är förstådd i det undermedvetna (Bryson, 

2000). Även Wong & Radcliffe (2000) menar att 

det är viktigt att identifiera den tysta kunskapen, 

då denna ofta ligger till grund för den explicita kunskapen. För att kunna skapa kunskap 

så måste den explicita kunskapen kompletteras med tyst och en symbios av dessa 

resulterar i ny värdefull kunskap (Nonaka, Toyama & Konno, 2000).  

 

Tvärtemot den explicita kunskapen så är den tysta kunskapen ofta underutnyttjad och 

underskattad på arbetsplatsen (Smith, 2001). Både arbetsprestationer och 

studieprestationer är relaterade till den tysta kunskap som individen har (Woo, Clayton, 

Johnson, Flores & Ellis, 2004). Det är viktigt att som anställd ha explicit kunskap, men 

det är den tysta kunskapen som bidrar till spetskompetensen (Haldin-Herrgard, (2000). 

Även om det i en viss situation finns explicit kunskap i form av dokument, ritningar och 

manualer tillgängligt så måste personen själv bestämma vad det är som är tillämpligt 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Polanyi
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och vad som skall tillämpas i respektive situation. Detta kräver till viss del en egen 

uppfattning eller magkänsla (Wong & Radcliffe, 2000).  

 

2.1.5 Tyst kunskap - medveten och omedveten  

Lite missvisande framförs ofta tyst kunskap som en enda kategori (Eraut, 2000), men 

den kan delas upp i medveten respektive omedveten tyst kunskap (Wong & Radcliffe, 

2000; McAdam et al., 2007). En individ kan således ha en inneboende tyst kunskap som 

vederbörande inte vet existerar. Man kan beskriva den medvetna tysta kunskapen som 

den del som knyts till själva utförandet av den pågående aktiviteten medan den 

omedvetna tysta kunskapen är den del som möjliggör själva utförandet (Wong & 

Radcliffe, 2000). Även Eraut (2000) menar att medan medveten tyst kunskap är 

erfarenhet som visar sig genom handlingar som innehavaren är medveten om, men inte 

kan beskriva hur man gör, så visar sig omedveten tyst kunskap som intuition, baserad på 

undanträngda erfarenheter. Även då den medvetna tysta kunskapen kan vara svår att nå 

och dela med andra så är det inte omöjligt. Den omedvetna tysta kunskapen däremot, är 

svårare att nå och dela, då den är okänd för individen själv. En lösning är att 

kunskapssökaren genom olika stimuli provocerar fram beteenden eller utsagor, baserade 

på den omedvetna tysta kunskapen hos individen. Det är därför nödvändigt att definiera 

huruvida tyst kunskap handlar om kunskap som inte blir uttryckt, eller kunskap som 

inte kan bli uttryckt. (Eraut, 2000). 

 

Skillnaden mellan explicit kunskap, medveten tyst kunskap och omedveten tyst kunskap 

kan exemplifieras med en enkel metafor. En turist i London som är på väg till en 

speciell sevärdhet kan välja att köpa en vanlig karta, explicit kunskap, och på egen hand 

ta sig till målet genom att läsa den. Han kan också välja att ta en taxi och låta chauffören 

välja vägen. Chauffören har en medveten tyst kunskap i form av erfarenhet som innebär 

att han vet vilka genvägar som finns, vilka rödljus att undvika och vilka vägar som för 

tillfället är spärrade av vägarbeten. Sådant som inte visas på den explicita kartan. 

(Snowden, 1999). Chauffören har även en omedveten tyst kunskap som baserar sig på 

hans intuition och magkänsla. Denna kan innebära att han omedvetet känner på sig 

vilken medtrafikant som kommer att svänga ut framför hans taxibil utan att blinka eller 

att det kan dyka upp en fotgängare rakt framför honom. Detta genom att han bara iakttar 

medtrafikanterna och ser subtila tecken i trafiken. (Davenport & Prusak, 1998). 
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Figur 3. Granovetter (1973, modifierad av Philipson, 2015-04-26).  

 

2.2 Kundmedverkan  

I avsnittet nedan presenterar vi hur olika företags innovationsprocesser påverkas av 

deras kunders medverkan. Vi berör hur kundmedskapande inverkar på olika typer av 

innovationer och dess olika stadier samt de konkurrensfördelar som kan uppstå när 

företag använder sig av sina kunders kunskap.  

 

 

Figur 4. Översiktsschema, egen  

 

2.2.1 Kundmedverkan i innovationsprocessen  

Kundmedverkan under innovationsprocessen kan kopplas till en direkt positiv effekt på 

innovationshastighet och kvalitet. Engagemanget har även en indirekt fördelaktig 

verkan på konkurrenskraft och marknadsandelar. (Carbonell et al., 2009; Filieri, 2013). 

Kundernas användning av en produkt leder till att företaget får kunskap och expertis 
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som de kan använda när de diskuterar förbättringar eller förändringar av produkten 

(Gerbert, Geib, Kolbe & Brenner, 2003; Rollins & Halinen, 2005). Detta sker då 

kunderna genom kunskapsutbyte med företaget genererar nya idéer för 

produktutveckling och deras marknadspotential (Gibbert et al., 2002; Rollins & 

Halinen, 2005). Att kommunicera med sina kunder bidrar därför till att skapa en 

förståelse för deras framtida behov och är en avgörande faktor för framgången för en ny 

produkt eller tjänst (Gustafsson et al., 2012; Urban & Von Hippel, 1988).  

 

Kunderna är mer kunniga än företagen inser och deras kunskap är viktig som 

konkurrensfaktor (Gibbert et al., 2002). Den tysta kunskapen är därför en positiv 

konkurrentfördel som inte kan köpas på marknaden (Johannesson et al., 2001; Hatch & 

Dyer, 2004; Chen & Su, 2006; Teece, Pisano & Shuen, 1997) och företag som utnyttjar 

sina kunders kunskap kan, i ett tidigare skede, få bättre känsla än konkurrenterna för 

växande marknadsmöjligheter (Gibbert et al., 2002).   

 

Vid valet av vilka kunder som ett företag vill ska medverka i deras innovationsprocess, 

så är kundsegmentet ”lead users” en användbar källa till kunskap (Ozer, 2009). ”Lead 

users” har större behov och krav än den genomsnittlige kunden och har därför utvecklat 

en större förmåga att uttrycka gruppens behov (Tsinopoulos, 2012). De ser de 

ouppfyllda behoven som finns på marknaden i ett mycket tidigare stadie än den stora 

massan (Ozer, 2009; Von Hippel, 1986) och genom att analysera detta kundsegment 

och ta tillvara deras kunskap, kan företag upptäcka framtida trender (Spann, Ernst, 

Skiera & Soll, 2006).  Genom sin drivkraft att finna lösningar på sina behov så är de 

ofta upphov till nya idéer i företagens produktutveckling (Spann et al., 2006). Lilien, 

Morrison, Searls, Sonnack & Hippel (2002) har visat att produkter som baserats på idéer 

från ”lead users” genererade en mycket högre årsomsättning än traditionellt utvecklade 

produkter. 

 

Enligt statistik från SCB (2014-10-08) så var kunder eller klienter, totalt sett, den näst 

största samarbetspartnern för företag som bedrev innovationsverksamhet i Sverige 

under åren 2010-2012. Det var bara samarbete med leverantörer som var större när det 

gällde innovationssamarbete under den perioden. Detta bekräftar att kundmedverkan ses 

som en viktig kunskapskälla för företag vid innovationsutveckling. Se figur 4. (SCB, 

2014-10-08). 
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Figur 5. Andel företag med innovationsverksamhet som samarbetat, uppdelat på olika 

samarbetspartner, SCB (2014-10-08). 

 

Johannessen et al. (2001) menar dock att man skall vara observant på att den tysta 

kunskapen i vissa fall kan vara negativ för möjligheten till innovation. Enligt författarna 

beror detta på att den tysta kunskapen ofta uppstår genom en lång lärandeprocess inom 

speciella sammanhang och får därför en negativ funktion för 

innovationsutvecklingsmöjligheterna. Även Ulwick (2002) betonar risken med att 

oförbehållsamt lita på kunderna när det gäller produktutveckling då han menar att dessa 

inte har tillräcklig kunskap. Då kan resultatet bli att kunderna inte vill köpa den nya 

produkten (Ulwick, 2002). Det finns också en risk med övertro på en kunds kunskap 

som kan medföra att företaget inte stämmer av att kunskapen överensstämmer med hela 

marknadssegmentet. Det är därför en stor utmaning att undvika både en under- och 

övervärdering av kunskapen. (Gibbert et al., 2002). 

 

2.2.2 Innovationstyp 

Det finns motstridiga åsikter om vid vilken typ av innovation som kundmedverkan är 

mest fördelaktig. Det är därför viktigt att välja rätt metod för medskapande, beroende på 

om utvecklingen är av inkrementell eller radikal art (Gustafsson et al., 2012)  
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Kundmedskapande vid inkrementella produkter resulterar i att kunden hjälper till vid en 

vidareutveckling av produkten eller tjänsten (Kristensson & Magnusson, 2010). 

Gustafsson et al. (2012) menar att kunders medskapande är viktigast vid utvecklingen 

av inkrementella produkter, för vilka det har påvisats att kommunikation med kunder 

skapar produktframgång. Författarna menar att då den inkrementella produkten är en 

vidareutveckling av en redan befintlig produkt, är kunden redan bekant med originalet 

och kan därför lättare bidra med produktutvecklingsidéer. Kunden vet sitt behov och har 

upptäckt originalproduktens brister och kan därför hjälpa till för att vidareutveckla den. 

Detta kan vara till stor hjälp då det kan vara svårt för producenten att känna kundens 

behov. (Gustafsson et al., 2012).  

 

Att involvera kunderna vid utvecklingen av radikala produkter är inte lika viktigt som 

vid inkrementella, då en kund ofta inte är medveten om det egna behovet (Filieri, 2013). 

Det är rimligt att utesluta kunder från utvecklingsprocessen vid radikala innovationer då 

dessa ännu varken har erfarenhet eller kunskap om den nya produkten eller tjänsten 

(Gustafsson et al., 2012). Denna brist på sakkunskap och teknisk kunskap hos en kund 

medför att förståelsen av behovet begränsas och resulterar i att effekten av kundens 

medverkan vid inkrementella innovationer blir större än vid radikala innovationer 

(Kristensson & Magnusson, 2010). Det finns dock olika åsikter om detta. Tvärtemot 

ovan nämnda författare så visar forskning gjord av Lettl (2007) att företag gynnas 

betydligt av att involvera användare i innovationsarbete av radikal art. Dessa är enligt 

författaren öppna för användandet av ny teknik, de har olika sorters användbar 

kompetens och de har en stark drivkraft att finna nya lösningar.  Tidigare forskning har 

visat att användare generellt intagit en passiv roll i arbetet med att utveckla radikalt nya 

produkter, men det kan enligt Lettl (2007) förklaras med de hinder som kan uppstå i 

kunskapssamarbetet. Det första hindret handlar om de kognitiva begränsningar en kund 

har; de har inte nog kunskap och idéer för att utveckla helt nya produkter eftersom de är 

”fast” i sitt nuvarande tankesätt. Det är även svårt för användarna att bedöma prototyper 

av radikalt nya produkter när de inte har något att jämföra med. Även teknisk 

komplexitet försvårar för användarna att ge bidrag vid radikala innovationer. Det andra 

hindret är att de saknar motivation om de tror att den nya produkten skall leda till för 

höga omställningskostnader. Trots detta menar Lettl (2007) att fördelarna med 

kundmedskapande vid radikala innovationer är stor om användarna har en mycket stark 

motivation för att skapa nya lösningar och är uppfinningsrika. Även Carbonell et al. 

(2009) menar att det är gynnsamt att engagera kunder vid utvecklingen av radikala 
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innovationer. I deras studie visar de att desto mer innovativ teknologi som skapas, desto 

mer kontakt har företagen med sina kunder i processen. Anledningen är att vid 

utvecklingen av en produkt eller tjänst med hög innovationsgrad så uppstår hela tiden 

många frågor som kräver snabba svar, och interaktionen med användare kan leda 

projektet vidare. (Carbonell et al., 2009).  

 

2.2.3 Innovationsfas 

När i produktutvecklingsprocessen företag skall använda sig av en kunds kunskap beror 

på den fas av processen det gäller, då de olika faserna innehåller olika uppgifter och 

krav (Lettl, 2007).  

 

Kristensson et al. (2008) menar att kundengagemang är effektivare ju tidigare i 

produktutvecklingsprocessen det bedrivs. De menar att de bästa innovationer kan 

misslyckas om inte kunderna känner att produkten uppfyller deras behov. För att 

undvika detta så letar företagen efter marknadsorienterade metoder som kan hjälpa dem 

i innovationsutvecklingen. En av de mer populära metoderna är just att involvera kunder 

i de tidiga stadierna av utvecklingsprocessen. (Kristensson et al., 2008). Detta görs, 

enligt författarna, oftast genom att bjuda in kunder att framföra sina idéer om nya 

innovativa tjänster och produkter. Vid radikala innovationer har det föreslagits att det är 

viktigare att engagera fler användare i början av projektet för att sedan minska antalet 

närmare lanseringen (Lettl, 2007). Detta då osäkerheten är som störst i de första faserna 

av radikala innovationsprojekt. Det kan även vara tvärtom, eftersom det närmare 

marknadsintroduktionen behövs ett större urval av representativa åsikter. (Lettl, 2007).  

 

Carbonell et al. (2009) visar dock i sin studie att betydelsen av kundmedverkan vid 

innovationsprocesser är oberoende av i vilken fas som kunden engageras. Författarna 

menar därför att det är viktigt för företag att involvera kunderna i alla faser av 

utvecklingsprocessen, från början till slutet. Deras studie visar att kundengagemang i 

hela innovationsprocessen, bidrar positivt till innovationshastigheten och 

produktkvalitéten (Carbonell et al., 2009).  

 

2.3 Kunskapsdelning   

I ovan nämnda avsnitt så framkommer det att kundmedverkan i ett företags 

innovationsprocess kan ge stora konkurrensfördelar. Att använda sig av kundens 

kunskap är därför av stor vikt och den erhålls genom en kunskapsdelningsprocess 
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mellan parterna. Den tysta kunskapen måste dock först identifieras och bli tillgänglig 

för kunden själv, innan företaget kan använda sig av den. Inom forskningen finns det 

beskrivet olika redskap och stimuli som ett företag kan använda sig av för att 

underlätta kunskapsdelningen och därigenom nå sina kunders tysta kunskap. Nedan 

presenteras kortfattat några av dessa redskap och stimuli.    

 

 

Figur 6. Översiktsschema, egen  

 

2.3.1 Varför behövs redskap och stimuli? 

Kunskapsdelning sker när individer ömsesidigt utbyter kunskap och genom en aktiv 

och kreativ process kan tyst kunskap överföras mellan individer (Johannessen & 

Olsen, 2011). Då den tysta kunskapen kan vara både medveten och omedveten för 

individen, så kan den också vara mycket svår att nå. Företag måste därför provocera 

fram kundens tysta kunskap med hjälp av olika stimuli (Eraut, 2000). Även Bennet & 

Bennet (2008) menar att en möjlighet att nå en individs tysta kunskap är att utsätta 

denne för en form av resonans och detta kan göras genom att utsätta individen för 

olika stimuli. När resonans har skapats och individens kunskap överensstämmer med 

den inkommande informationen från stimuli blir den tysta kunskapen explicit 

(Bennet & Bennet, 2008).  

 

Snowden (1999) menar att det finns två viktiga lärdomar man kan ta till sig, när man 

ska identifiera kunskap: 

1) Om du uttryckligen frågar en person om hans eller hennes kunskap, så får du ofta 

ett svar som handlar om individens explicita kunskap. 

2) Den tysta kunskapen, och även en stor del explicit kunskap, kommer däremot fram 

endast när behovet uppstår. Inte av att man ställer en fråga. Den kunskapen 

provoceras fram genom att det uppstår olika händelseförlopp som 

kunskapsinnehavaren känner igen sedan tidigare.  

Enligt författaren innebär dessa två lärdomar att det är ineffektivt att använda sig av 

endast frågeformulär när man vill nå individers kunskap. (Snowden, 1999).  
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2.3.2 Förtroende 

Senare forskning har visat att förtroende mellan sändare och mottagare spelar en 

avgörande roll för viljan att dela kunskap med någon (Zhao, Xu & Liu, 2009). Att dela 

sin tysta kunskap handlar i vissa fall om att dela makten med andra och därför är just 

förtroende en viktig förutsättning för viljan att dela med sig av kunskap. Således är 

individer som har engagemang och förtroende till sin organisation mer benägna att dela 

sin kunskap inom organisationen, likaväl som en organisation med stort förtroende till 

sina anställda har större chans att uppnå kunskapsdelning. (Lin, 2007). Även Deng 

(2008) menar att förtroende och meningsfull belöning är viktiga komponenter för att 

främja och möjliggöra kunskapsdelning.   

 

Förtroende skapas när, de i processen inblandade individerna, uppfattas som pålitliga 

och har en ömsesidig uppfattning om att kunskapsdelning kommer att ske åt bägge håll.  

Enligt författaren kommer kunskapssäljaren, användaren, att sälja sin kunskap om de 

vet att köparen, organisationen, kommer att agera säljare vid ett annat tillfälle och att det 

sker ett ömsesidigt utbyte.  En organisation kan vid ömsesidigt utbyte få ett bra rykte 

om sig att vara en villig kunskapsdelare och därigenom även öka kunskapsbasen inom 

organisationen. Ett gott rykte kan vara en stark immateriell tillgång. (Deng, 2008).  

 

För att förtroende skall uppstå krävs en relation. Relationen är ett socialt kapital som ger 

ett förstärkt samarbete och förtroende och detta möjliggör en ökad kommunikation och 

förståelse, som i sin tur underlättar vid kunskapsdelningen och överföringen av den 

tysta kunskapen (Hu & Randel, 2014; Holste & Field, 2010). För ett företag är det 

därför viktigt att kunden måste betraktas som kunskapspartners och inte endast som 

kunskapskällor (Gibbert et al., 2002).   

 

Davenport & Prusak (1998) föreslår bland annat tre tillvägagångssätt för att upprätta 

förtroende:  

1) Individer måste kunna se fördelen med att dela med sig av sin kunskap.  

2) Förtroende måste finnas överallt i hela organisationen och tillämpas på alla individer 

och nivåer.  

3) Inom en organisation måste förtroende starta högst upp.   
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2.3.3  ”Face-to-face” möten  

Nyckeln till att överföra och uttrycka tyst kunskap ligger i möten ”face-to-face” 

(Nonaka & Konno, 1998). Även Holste & Fields (2010) menar att kommunikation 

ansikte mot ansikte ofta är den bästa metoden för att förmedla och motta tyst kunskap. 

”Face-to-face”processer används både när den tysta kunskapen som ska överföras är 

medveten och omedveten men den omedvetna delen måste dock vara tillgänglig för 

individen, och den måste kunna delas genom sociala aktiviteter (Spraggon & Bodolica, 

2012). ”Face-to-face” möten kan delas in i informella och formella processer.  

 

Informella ”face-to-face”processer kan vara spontana möten i kafeterian eller 

interagerande med vänner i informella nätverk (Spraggon & Bodolica, 2012). Dessa 

möten uppstår ofta i en ledig och tillgänglig miljö och det är genom dessa kreativa och 

oplanerade samtal som kunskapsutbytet sker (Smith, 2001). Inom en organisation så 

sker hälften av kunskapsutbytet, från tyst till explicit kunskap, genom kanaler som är 

informella, till exempel via mail, telefon eller spontana möten i korridorerna (Truran, 

1998, efter Taminiau, Smit & De Lange, 2009). Annan forskning visar att 

företagsledare erhåller 1/3 av sin kunskap och information från dokument medan 

majoriteten på 2/3 kommer via telefonsamtal eller ”face-to-face”möten (Davenport & 

Prusak, 1998). Förmedling av kundernas kunskap inom hotellbranschen sker vanligtvis 

genom anställdas direkta interaktioner med kunder, till exempel ”face-to-face”, via 

telefon eller mail (Hu, Horng & Sun, 2009). Tyst kunskap från kunderna kan således 

fångas upp genom att anställda observerar och interagerar med kunderna och tolkar dess 

beteenden (Rollins & Halinen, 2005). 

 

Även ett öppet rum som exempelvis ett kontorslandskap, bidrar till att överföra tyst 

kunskap. Det öppna rummet är troligtvis det mest effektiva forumet för ”face-to-face” 

kommunikation och mycket av den mänskliga kunskapen delas i just dessa rum. 

Förmedlingen sker genom informella kanaler och innehåller tyst ”person-till-person” 

kommunikation, som ofta sker omedvetet genom observation från ”the-corner-of-the-

eye”.  (Sveiby, 1996).  

 

Formella ”face-to-face”processer som kan främja utbyte av tyst kunskap kan bland 

annat vara brainstorming, arbetsgrupper och formella möten, där man delar kunskaper 

och arbetsmetoder med varandra (Woo et al., 2004; Gibbert et al., 2002). När kunder 

involveras i företagets arbetsgrupper kan både tyst och explicit kunskapsutbyte ske 
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(Gibbert et al., 2002). Ett exempel på formella möten och arbetsgrupper beskrivs av 

Mullins & Sutherland (1998). De visar i sin studie till ett företag som utförde en 

kvalitativ marknadsundersökning, där kunderna fick medverka i idé- och 

utvecklingsprocessen av nya produkter. Det skedde genom att företagsledare valde ut 

vissa kunder, anställda samt en ”wildcat/outsider” och dessa träffades i möten ett par 

gånger om året för att tillsammans utveckla nya produktidéer. Därefter valdes de bästa 

idéerna ut och efter intervjuer och fokusgrupper utvecklades dessa vidare. (Mullins & 

Sutherland, 1998). För att säkerställa så många kreativa idéer som möjligt bör 

arbetsgruppen vara heterogen, i hänseende till deltagarnas beteenden, bakgrund och 

jobb. Problem som kan uppstå vid alltför heterogena grupper är dock svårigheter att 

komma överens och enas om förslag. (Nonaka, 1988). 

 

Ett annat exempel på formella ”face-to-face” processer och arbetsgrupper är ett projekt 

som utfördes av Kriminalvården i Region Väst. De såg ett stort problem med att den 

tysta kunskapen försvann vid generationsskiften. Då det fanns ett behov av att ta tillvara 

tyst kunskap inom organisationen skapade man därför ett kompetenslaboratorium i 

vilken en utvald grupp om sex anställda och en processledare träffades regelbundet för 

att utbyta erfarenheter och kunskaper om hantering av olika uppkomna 

arbetssituationer. Genom dessa möten lockades den tysta kunskapen fram. Den 

enskildes omedvetna handlande i en viss situation, blev genom gruppens diskussioner 

och reflektioner medvetet och genom detta så sattes det ord på handlingarna och den 

tysta kunskapen kunde spridas vidare inom organisationen. Syftet var en önskan att 

förbättra hanteringen av liknande situationer i framtiden genom att synliggöra den tysta 

kunskapen. (Askeberg, 2015-01-07).  

 

2.3.4 Skisser och bilder 

Tyst kunskap är svår att nå då den ofta är omedveten för individen. Ett sätt att provocera 

fram och förmedla tyst kunskap är därför genom att använda sig av skisser och bilder 

istället för ord. Endast ordet ”stol” kan till exempel ge många olika associationer till 

stolar; gungstol, kontorsstol, köksstol o.s.v., medan en bild på en stol direkt talar om för 

iakttagaren vilken typ det är och vilken färg och form den har (Van der Lugt, 2005). 

 

Kreativitetsprocessen hos individer som deltar vid ”brainstorming” möten där nya 

innovationsidéer framförs, kan därför gynnas av fler presentationsförslag än endast 

skriftspråk. Då idéerna ofta skall vidareutvecklas av mötesdeltagarna kan det vara bättre 
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att presentera dessa med hjälp av skisser. Skisser kan, i motsats till text, tolkas på flera 

olika sätt och mötesdeltagarna kan designa vidare på idéerna utifrån hur de individuellt 

har uppfattat skisserna. Skisserna kan därför användas som stöd för tankarna hos 

mötesdeltagarna. Bilder, istället för text, stimulerar således kreativitet och därigenom 

indirekt även tyst kunskap. (Van der Lugt, 2005). 

 

Ferguson (1992, efter Van der Lugt, 2005) beskriver tre slags skisser som kan användas 

beroende på vilken situation det gäller. ”Thinking sketches” används för att ge stöd för 

designerns egen tankeprocess, eftersom skisserna underlättar dennes icke-språkliga 

tankearbete och fokusering. ”Talking sketches” används företrädesvis vid möten med 

fler kunniga deltagare och de stöder gruppdiskussioner. Dessa underlättar förståelsen för 

en viss teknisk detalj genom att deltagarna har en gemensam utgångspunkt i skissen. 

”Prescriptive sketching” används vid kommunikation med personer som inte 

nödvändigtvis är kunniga och används företrädesvis i slutet av designprocessen, innan 

produktionen av den nya innovationen startar. ”Prescriptive sketches” ligger nära 

explicit kunskap och kräver ofta en annan detaljrikedom och precision. (Ferguson, 

1992, efter Van der Lugt, 2005). Ett exempel är arkitektens skalmodell av ett förslag till 

ny byggnad som skall presenteras för en byggherre, politiker eller allmänhet, eller en 

prototyp till en ny produkt. 

 

2.3.5 Berättelser 

Ett annat sätt att locka fram den tysta kunskapen och sätta ord på den är genom att 

använda sig av berättelser (McAdam et al., 2007). Då berättelser innehåller element som 

är engagerande och underhållande samt enkla att förknippa till egna erfarenheter så är 

det mer sannolikt att berättelserna också överför tyst kunskap (Swap, Leonard, Shields 

& Abrams, 2001). Vad berättelsen gör är att uppmuntra individen att återknyta till sina 

minnen och därigenom kunna kommunicera sin tysta kunskap genom anekdoter, 

erfarenheter och observationer som har gjorts (Snowden, 1999). Historier som anknyter 

till en individs personliga erfarenheter framkallar tydliga visuella bilder och är 

därigenom effektiva kunskapsbärare. Vi kommer bättre ihåg kunskap om vi kan göra 

om den till ett bildspråk som vi kan identifiera oss med personligen. (Swap et al., 2001). 

  

Berättelser kan även beskriva och förmedla komplicerade betydelser över både 

språkliga och kulturella barriärer (Snowden, 1999). De kan därför indirekt användas för 
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att underlätta förståelsen för något. Att använda sig av berättande teknik vid kodifiering 

av tyst kunskap är därför en mekanism som kan användas. (Swap et al., 2001).  

 

2.3.6 Prototyper 

Tidigare har företag använt sig av marknadsundersökningar för att fånga kundernas 

behov. Det är dock svårt för företag att göra traditionella marknadsundersökningar vid 

skapandet av helt nya innovationer eftersom kunderna ofta är omedvetna om sina behov 

av icke existerande produkter. Detta är en osäkerhetsfaktor för företaget. En lösning är 

därför att engagera potentiella kunder i idéutveckling och utvärdering av prototyper. 

(Mullins & Sutherland, 1998). Kunder förstår ofta inte sina egna behov innan de får 

testa nya produkter, där de genom ”learning by doing”, kan undersöka i detalj vad det är 

som fungerar och vad som inte fungerar (Thomke & Von Hippel, 2002). Genom att 

känna på produkten med alla sina sinnen så stimuleras också kundens tysta kunskap. 

Företag kan därför tidigt i utvecklingsprocessen utforma prototyper så att kunderna kan 

se, ta på och känna in innovationen och därigenom bilda sig en uppfattning om dess 

funktioner och återkoppla till företaget (Mullins & Sutherland, 1998). Det är viktigt att 

nya tjänster och produkter testas på organisationens klienter. Om en innovation visar sig 

vara meningslös för en kund så är hela innovationsprocessen meningslös och på grund 

av detta kan man se kunden både som en del av innovationsprocessen och som 

utgångspunkten för densamma. (Taminiau et al., 2009).  

 

En annan positiv fördel med att skapa prototyper är att då dagens marknader är stadda i 

ständig förändring och kundernas behov skiftar snabbt, så kan det vara fördelaktigare att 

snabbt komma ut på marknaden med en ny produkt, även om det är i en liten skala, än 

att i en långvarig process färdigställa en slutprodukt som när den kommer ut på 

marknaden inte helt möter behovet och redan har blivit gårdagens produkt. En produkt 

som lanseras tidigt kan senare vidareutvecklas efter kundernas behov och deras förslag 

till förbättringar. (Mullins & Sutherland, 1998). 

 

2.3.7 Belöning och motivation 

Kunskapsdelning uppstår i en miljö där individerna inser att deras kunskap blir 

uppskattad, används och är fördelaktig för deras organisation (Hall, 2001). En möjlighet 

till att främja ett förbättrat utbyte av tyst kunskap mellan individen och företaget är 

därför att inrätta någon form av belöningssystem, vilken individen kan ta del av (Zhao 

& Liu, 2009).  
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Järvenpää & Staples (2001, efter Lin, 2007) menar emellertid i sin forskning att 

beteenden där man delar med sig av sin kunskap är av naturen frivilliga och kan inte 

påverkas genom materiella belöningar. Författarna betonar istället de immateriella 

alternativen för kunskapsdelning. Holste & Fields (2010) är av samma åsikt och hävdar 

att motivationen är en avgörande faktor för att kunskapsöverföringen ska bli lyckad. 

Motivation ger en positiv stämning och skapar kreativa människor (Scully, Buttigieg, 

Fullard, Shaw & Gregson, 2013). Motivation kan också handla om den tillfredsställelse 

en användare får när dennes engagemang i produktutvecklingsprocessen resulterar i en 

ny produkt som möter användarens ouppfyllda behov. 

 

2.3.8 Mentorskap  

Den tysta kunskapen förmedlas genom socialisering och internalisering och mentorskap 

är en möjlighet för detta. Mentorn har tack vare sin erfarenhet skapat sig expertis inom 

ett specifikt område och kan genom detta dela med sig av erfarenheten genom ett 

mentorskap. (Swap et al., 2001). En negativ faktor enligt samma författare är dock att 

ett mentorskap tar mycket tid i anspråk. Även Smith (2001) förespråkar mentorskap och 

praktikantskap som ett verktyg för utbyte av tyst kunskap mellan sändaren och 

mottagaren. 

 

Mentorskap har störst effektivitet när individerna har en likvärdig bakgrund och ett 

likvärdigt ordförråd. Om förståelsen för varandra inte är välutvecklad kan en djupare 

nivå av kunskap inte utvecklas. Detta är ett direkt resultat av den bristfälliga förmågan 

att kommunicera med varandra, och en bra relation mellan mentor och adept är därför 

en viktig del i mentorskapet. Utan en bra kommunikation kan inte adepten formulera 

frågor och reflektera över mottagen information, eftersom den dåliga kommunikationen 

har påverkat överföringen på ett negativt sätt. (Bennet & Bennet, 2008). 

 

2.3.9  IT-teknik 

Genom IT-utvecklingen har många företag byggt upp stödjande system och plattformar 

för kunskapsutbyte. Kunder har genom denna kreativa miljö blivit mer aktiva partners 

till företagen, där de testar och utvecklar företagets produkter. För att komma åt och 

sprida kundernas kunskap är en integration av IT-system nödvändig. (Rollins & 

Halinen, 2005).  
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De företag som har stora kunddatabaser kan uppleva problem vid selekteringen av de 

kunder vars tysta kunskap de vill nå. Stora databaser med hundratusentals kunder gör att 

företag har lite direktkontakt med sina kunder och det är svårt att identifiera till exempel 

”lead users”. En framväxande metod som företag därför använder sig av är att utnyttja 

informationen de får från ”Virtual Stock Markets” (VSMs). (Spann et al., 2006). Genom 

VSMs får de tillförlitliga prognoser om nya produkter och deras beräknade försäljning 

då forumet visar individens individuella preferenser via marknadsbaserade mekanismer. 

Studier har dock visat att försäljningspotentialen har övervärderats för vissa produkter 

med låg vinstförväntan, och en teori är att detta sker på grund av att det är virtuella 

pengar som används och därigenom ökar deltagarnas risktagande. (Karniouchina, 2011). 

Genom att använda sig av VSMs kan företag filtrera ut sina ”lead users” då det i 

huvudsak är dessa, som genom sitt stora engagemang för produkten, som deltar i 

forumet. Då detta kundsegment även har en bättre förståelse för marknaden skiljer de ut 

sig från de andra deltagarna på forumet genom att ofta prestera bättre. (Spann et al., 

2006). 

 

2.4 Externalisering  

Efter att kundens tysta kunskap har blivit nådd och identifierad så måste den omvandlas 

till explicit kunskap för att därigenom bli användbar för företaget i dess 

innovationsprocess. I avsnittet nedan följer en kort beskrivning av olika 

tillvägagångssätt för detta. Vi berör i och med det en välkänd teori; SECI modellen. 

Även då det endast är externaliseringsfasen samt till viss del socialiseringsfasen i SECI 

modellen som är intressant för vår studie, väljer vi att beskriva hela modellen för att 

skapa sammanhang och större förståelse. Även de svårigheter som kan uppstå när man 

omvandlar den tysta kunskapen till explicit berörs. Svårigheterna handlar om hur man 

tolkar den tysta kunskapen korrekt för att därigenom göra den förståelig för andra.   

 

 

Figur 7. Översiktsschema, egen 
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2.4.1 SECI modellen  

Många japanska företag har blivit framgångsrika genom sin förmåga att snabbt skapa 

nya marknader och produkter och snabbt anpassa sig till förändringar i kundsegmentet. 

Detta är möjligt på grund av att dessa företag utnyttjar den tysta kunskapen hos sina 

anställda, deras intuitioner och insikter. (Nonaka, 1991). Den västerländska världen har 

betonat den explicita kunskapen, medan i Japan har kunskap i huvudsak blivit betraktad 

som tyst (Nonaka & Konno, 1998).  Nonaka (1994) menar dock att det är nödvändigt att 

länka den tysta och explicita kunskapen för att nå ett bra resultat.  

 

Nonaka (1994) har utvecklat SECI modellen, som beskriver hur tyst kunskap kan 

omvandlas till explicit kunskap genom externalisering, i syfte att främja 

kunskapsutbyte. SECI modellen, Figur 8, är en av de mest välkända och inflytelserika 

modellerna inom kunskapsstrategiområdet (Choo and Bontis, 2002, efter Gourlay, 

2006). Modellen kan liknas vid en spiral, där tyst och explicit kunskap interagerar 

dynamiskt (Nonaka, 1991; Nonaka & Konno, 1998).  Genom spiralen blir sambandet 

mellan tyst och explicit kunskap förstärkt och expanderar lodrätt och vågrätt genom 

organisationen. Med hjälp av den dynamiska interaktionen mellan tyst och explicit 

kunskap kan företag som innehar kunskap utlösa kunskapsmobilisering utanför 

organisationen. Detta kan till exempel ske genom att företaget skapar en ny produkt och 

genom de reaktioner, tyst kunskap, de får från kunderna så artikuleras kunskap som 

kunderna inte har kunnat formulera själva. (Nonaka, Toyama & Konno, 2000).  

 

SECI modellen delas in i fyra olika stadier:  

1) Socialisering -  Tyst kunskap omvandlas till tyst kunskap  

2) Externalisering -  Tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap  

3) Kombinering -  Explicit kunskap omvandlas till explicit kunskap 

4) Internalisering -  Explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap 
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Figur 8. The SECI process, Nonaka, Toyama & Konno, (2000).  

 

De fyra stadierna innebär: 

 

1) Socialisering – Här sker en överföring från tyst kunskap till tyst kunskap. Här avses 

kunskapsutbytet som sker genom kommunikation mellan individer, framför allt ansikte 

mot ansikte. “Face to face” kontakt är den viktigaste komponenten när det gäller 

kunskapsdelning. (Nonaka & Konno, 1998). Kunskapen överförs genom fysisk närhet 

och direkt interaktion med kunder och leverantörer och den delas genom imitation, 

observation och praktiserande (Nonaka, 1994; Nagati & Rebolledo, 2013). Detta kan 

ske genom att vistas i samma miljö och umgås under längre tid (Nonaka & Konno, 

1998). Dialoger, att dela erfarenheter och informella möten är också en möjlighet för 

kunskapsdelning (Nonaka et al., 2000). Kunskapen erhålls således genom den närhet 

som vederbörande har till fenomenet och förmedlingen sker genom ett samspel med 

mottagaren (Johannessen & Olsen, 2011).  

 

Problem som kan uppstå i detta stadie är om kunskapen inte delas vidare med andra. 

Det kan ske om de som utbyter kunskapen inte inser dess betydelse utan den stannar 

mellan de två berörda parterna. (Nonaka, 1991).  

 



”Kundens tysta kunskap i innovationsprocessen”  K.Nordanberg & S. Sohlberg, mars 2015  

26 
 

2) Externalisering – Här sker omvandlingen av tyst kunskap till explicit kunskap och 

därigenom kan den förstås och delas med andra. Externaliseringen är beroende av två 

faktorer. (Nonaka & Konno, 1998): 

 

1) Sätta ord på den tysta kunskapen 

2) Översätt till explicit kunskap som företaget kan förstå  

 

Den första faktorn handlar om att med hjälp av tekniker underlätta för en person att sätta 

ord på sina handlingar och tankar, vilket exempelvis kan ske genom kreativa och viktiga 

dialoger (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000). Dialogen i detta stadie handlar 

mycket om att använda metaforer och bildspråk för att försöka översätta den tysta 

kunskapen till explicit. Konversation som främjar utbyte av kunskap kan uppstå när 

man väljer rätt personer med rätt kunskap för olika projektgrupper. Vid en dialog så 

översätts en individs inre kunskaper till uttryckbara termer som är kända för andra, och 

denna process medför inte endast att deltagarna delar varandras mentala modeller utan 

även att de börjar analysera och reflektera över sina egna. (Nonaka & Konno, 1998). 

Vid externalisering av tyst kunskap är det lämpligast att göra det via kommunikation 

”face-to-face”, annars är det lätt att viktiga detaljer och nyanser går förlorade 

(Stenmark, 2000). Eventuella misstag i översättningen kan undvikas då feedback sker 

direkt i mötet, genom gester, röstläge, ord och känslor (Spraggon & Bodolica, 2012). 

  

Den andra faktorn är att den tysta kunskapen måste kunna översättas till en explicit 

kunskap som företaget kan förstå. Översättningen kan ske genom en kreativ abduktion 

eller genom ett induktivt eller deduktivt resonemang. (Nonaka & Konno, 1998). Detta 

är enligt författarna en viktig del av SECI modellen. Abduktion kan uppstå när till 

exempel observationer blandas med teorier, slutsatser eller gissningar och de 

tillsammans skapar ett resultat. Deduktion handlar i stora drag om att teorin leder till 

observationer och resultat medan induktion innebär att observationer och resultat leder 

till teorin (Bryman & Bell, 2005).  

 

3) Kombinering – Här sker överföring från explicit kunskap till explicit kunskap. Det 

innebär att ny, explicit kunskap integreras till redan befintlig, explicit kunskap. Därefter 

sprids den inom företaget genom möten och presentationer samt redigeras för att göra 

den mer användbar. Aktiviteter som främjar konversation och kunskapsutbyte inom 

detta område kan ske genom IT- teknologi och webnätverk. (Nonaka & Konno, 1998).  
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Tre processer kan iakttas i detta stadium (Nonaka et al., 2000): 

1) Den externaliserade kunskapen fångas upp och integreras genom bearbetning som 

innefattar skapandet av manualer och dokument. 

2) Därefter sprids den nya, externaliserade, kunskapen inom organisationen. 

3) Kunskapen, som samlats in och standardiserats genom att skrivas ned i en manual, 

kan därefter implementeras i en ny produkt (Nonaka & Konno, 1998). 

 

4) Internalisering – Här omvandlas explicit kunskap till tyst kunskap. Detta stadie 

innebär att de båda kunskapskällorna blandas och spiralen börjar om igen (Nonaka, 

1994). Genom erfarenheten av att skapa en ny produkt och att använda den nya explicita 

kunskapen, så utökas den egna tysta kunskapsbasen (Nonaka, 1991), som därigenom 

växer.  

 

2.4.2 Kritik mot SECI-modellen 

Nonakas (1994) SECI modell om kunskapsdelning är en av de mest inflytelserika 

modellerna inom sitt vetenskapliga område (Choo and Bontis, 2002, efter Gourlay, 

2006) men det har även riktats kritik mot den. Stenmark (2000) menar att en svaghet 

med modellen är att den inte berör det faktum att individer inte gärna delar med sig av 

sin kunskap utan motivation samt att de hyser farhågor över vad de kan vinna respektive 

förlora i kunskapsdelningsprocessen. Individer ger inte gärna bort sin kunskap om de 

inte får något i utbyte (Stenmark, 2000). 

 

Gourlay (2006) ifrågasätter SECI modellen då han menar att den saknar empirisk 

bevisning. Det kan inte helt bevisas att kunskapsdelning och kunskapsskapande sker 

genom interaktion mellan de fyra stadierna i modellen, även om teorin kan verka rimlig. 

Författaren menar att Nonaka (1994) inte tar hänsyn till att en del av den tysta 

kunskapen kan vara både delvis och helt tyst och därmed vara svår att uttrycka. I 

socialiseringsfasen kan det inte helt bevisas att mottagaren inte skulle ha kunnat 

utveckla sina kunskaper själv genom egna insikter. Observationens och interagerandets 

nödvändighet för att erhålla tyst kunskap kan därför diskuteras. Externaliseringsfasen 

kännetecknas av att tyst kunskap översätts till explicit, genom bland annat metaforer. 

Här menar Gourlay (2006) att metaforer är en naturlig del av alla språkliga aktiviteter 

och att de inte kan härledas endast till externaliseringsfasen. Inom denna fas saknas det 

även bevis i form av att ingen kognitiv kartläggning har gjorts i de exempel som 
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Nonaka (1994) framför i sina teorier. Även kombineringsfasen och internaliseringsfasen 

har förklaringar som är osäkra och inte är helt övertygande. (Gourlay, 2006). 

 

2.4.3 Svårigheter  

Trots att det i kunskapsdelningsprocessen finns beskrivet flera stimuli och redskap som 

ett företag kan använda sig av för att nå sina kunders tysta kunskap, så kan det ändå vara 

svårt att nå kunskapen. Svårigheter kan även uppstå vid själva externaliseringen i form 

av problem med översättning och tolkning. För att tydliggöra detta så presenteras nedan 

några av de svårigheter som företagen kan stöta på i sitt arbete med den tysta 

kunskapen. 

 

Bennet & Bennet (2008) menar att ju mer man lär sig om tyst kunskap, desto mer inser 

man också dess komplexitet och svårigheten med att visualisera den. I det 

undermedvetna lagras mängder av information baserade erfarenheter och observationer. 

För att komma åt den tysta kunskapen kan man därför inte endast utgå ifrån sitt vanliga 

medvetande, utan det krävs en större känslighet för att nå informationen. (Bennet & 

Bennet, 2008).  

 

Svårigheter att nå den tysta kunskapen uppstår i de fall då den är okänd för innehavaren. 

För att en individ ska kunna dela med sig av sin tysta kunskap så måste denne först bli 

medveten om sin inre kunskap för att överhuvudtaget kunna förmedla den. En stor del 

av denna okända kunskap kan inte göras explicit, varken för innehavaren eller för den 

som söker kunskapen. Detta för att kunskapen inte är direkt tillgänglig för innehavaren 

själv. (Philipson, 2014-10-01). Vissa går även så långt att de hävdar att tyst kunskap inte 

går att synliggöras överhuvudtaget (McAdam et al., 2007; Ribeiro & Collins, 2007). Det 

finns dock metoder att göra vissa delar av den omedvetna tysta kunskapen till mer 

medveten för att därifrån omvandla den till explicit. Detta kan ske genom att kunskapen 

provoceras fram. Det kan göras genom att använda sig av talspråk eller skriftspråk, 

visualisering eller till och med ibland lukt. Genom externalisering blir den subjektiva 

kunskapen objektiv, och individen som innehar den tysta kunskapen kan därigenom ”se 

den” och reflektera över sin egen tysta kunskap. (Philipson, 2014-10-01).  

 

För att kunna användas och delas med andra så måste den tysta kunskapen först göras 

explicit, för att bli tydlig och visuell för andra än innehavaren (Nambisan, 2002). Det är 

därför viktigt att omvandla och översätta den tysta kunskapen (Chen & Su, 2006; Scully 
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et al., 2013). En svårighet med externaliseringen är att den tysta kunskapen lagras i en 

icke verbal form. Att förklara något som både är naturligt och självklart för den egna 

individen uppfattas som svårt av de flesta människor och detta resulterar i att 

kunskapsdelningen försvåras. (Haldin-Herrgard, 2000). 

 

När den tysta kunskapen överförs genom externalisering, så kan den även medföra 

osäkra och tvetydiga tolkningar och för att erhålla en bra överföring krävs det därför 

kommunikation genom flera kanaler (Minbaeva, 2007; Seidler-de Alwis & Hartmann, 

2008; Koskinen, Pihlanto & Vanharanta, 2003). När en lärare undervisar så är 

kunskapsöverföringen densamma till samtliga studenter, men då mottagandet kan vara 

olika så kan därför olika studenter erhålla olika typ av information. 

Kommunikationsmöjligheterna för tyst kunskap ses därför ofta som en förklaring till att 

den tysta kunskapen är så svår att dela. (Koskinen et al., 2003).  

 

Även Kakabadse, Kouzmin & Kakabadse (2001) diskuterar problemen som kan uppstå 

vid tolkning av den tysta kunskapen. Kunskap är en organisations värdefullaste 

tillgångar och möjligheten att konvertera kunskapen ifrån individen till utveckling av 

lönsamma produkter eller tjänster är en svår uppgift för företagen. En förutsättning för 

att kunna hantera kunskapen är en förståelse för både betydelsen och innebörden av 

kunskapen. Två individer kan tolka den egna kunskapen på olika vis. Om kunskapen 

hos de båda individerna är likvärdiga så kan den ena anse sig själv som väl insatt inom 

ett speciellt område medan den andre individen ser sina kunskaper som bristfälliga. 

Vidare så hävdar samma författare att det är svårt och näst intill omöjligt att förmedla 

den tysta kunskapen då den är situationsberoende och mycket kunskap kan därför 

förlora sitt värde om den tas ur sitt sammanhang. (Kakabadse et al., 2001). 

 

Minbaeva (2007) visar till studier som identifierar ytterligare hinder i 

kunskapsöverföringen mellan avsändare och mottagare. Det handlar om dålig 

organisatorisk miljö för överföringen, bristande motivation och låg tillförlitlighet hos 

kunskapskällan samt brist på mottaglighet och motivation hos mottagaren (Minbaeva, 

2007). Överföringen kan också hindras av dåliga relationer mellan mottagare och 

sändare vilket resulterar i en sämre kommunikation och genom detta också en sämre 

tolkning av informationen (Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008). 
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Andra problem som kan uppstå i kunskapsdelningen är när innehavaren av den tysta 

kunskapen ser informationen som en konkurrensfördel och av den anledningen är 

ovillig att dela med sig av informationen, av rädsla att förlora äganderätten till den 

(Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008; Holste & Fields, 2010). Därför menar Gibbert et 

al. (2002) att det kan verka kontraproduktivt att kunden trots detta delar med sig av sin 

kunskap till ett företag. De menar att kunskapen visserligen ger företaget ett värde, men 

att kunden därefter måste betala för sin egen kunskap när den resulterar i produkter. 

Svaret på varför kunden trots detta delar med sig av sin tysta eller explicita kunskap är 

enligt författarna att skickliga företag hanterar kundens kunskap framgångsrikt genom 

att få kunden att inse värdet av att återkoppla till företaget om produkten. Det handlar 

om att företagsledare väcker kundens inre motivation istället för den yttre. Detta 

exemplifierar Gibbert et al. (2002) genom att hänvisa till kunder som delar kunskap om 

olika produkter med varandra på internet, till exempel bokrecensioner eller att företag 

skapar plattformar där kundernas synpunkter efterfrågas. Enligt författarna gör detta att 

kunderna känner delägarskap i produkterna och projekten. Viktigast är att kunden inte 

längre är endast en passiv mottagare av tjänster och produkter. (Gibbert et al., 2002). 

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk i form av 

återkoppling till tidigare använd modell; översiktsschema i teoriavsnittet, samt 

förklarande text.  

 

Figur 9. Sammanfattning, egen. 

 

Innovation är nya eller förbättrade produkter, tjänster eller idéer som genererar värde 

(Regeringen, 2014-07-22). Tyst kunskap kan delas in i medveten och omedveten. 

Medveten kan handla om en individs värderingar, erfarenhet och skicklighet. 

Omedveten är till exempel magkänsla och intuition. (Smith, 2001; Haldin-Herrgard, 

2000). 
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Figur 10. Sammanfattning, egen. 

 

Att låta en kund medverka i innovationsprocessen ger konkurrensfördelar och skapar 

större framgång för innovationen. Kundmedverkan kan ske i starten, mitten, slutet eller 

under hela innovationsprocessen. I vilken fas det är mest lämpligt att använda sig av en 

kunds tysta kunskap beror på om innovationen är av radikal eller inkrementell art. 

(Gustafsson et al. 2012; Lettl, 2007).  

 

 

Figur 11. Sammanfattning, egen. 

 

Att nå kundens tysta kunskap kan ofta vara svårt om den är omedveten för individen 

själv. Man kan då provocera fram den tysta kunskapen genom att använda olika redskap 

som till exempel prototyper, skisser och lukter (Mullins & Sutherland, 1998; Eraut, 

2000; Van der Lugt, 2005). Om kunskapen är medveten hos individen används 

företrädesvis "face-to-face" processer för att överföra och dela kunskap (Nonaka & 

Konno, 1996). 

 

 

Figur 12. Sammanfattning, egen. 

 

I externaliseringsfasen omvandlas den tysta kunskapen till explicit så att företaget kan 

använda den i innovationsprocessen.  Det sker genom att sätta ord på kunskapen, tolka 

den samt översätta den på korrekt sätt. Det kan förslagsvis ske genom dialog, bildspråk 



”Kundens tysta kunskap i innovationsprocessen”  K.Nordanberg & S. Sohlberg, mars 2015  

32 
 

och metaforer (Nonaka & Konno, 1998). Svårigheter som kan uppstå är osäkra och 

tvetydiga tolkningar (Kakabadse et al., 2001).  

 

2.6 State-of-the-Art  

Genom denna State-of-the-art utvärderas och valideras de artiklar som vi valt att 

referera till i vårt teorikapitel. Utvärderingen bedömer artiklarnas tillförlitlighet och ser 

hur dominerande de är inom forskningsvärlden (Philipson, 2014-07-24). Genom att 

skapa en State-of-the-art ges även möjlighet att formulera mer exakta framtida 

forskningsfrågor (Philipson, 2014-07-24).  

 

Philipsons (2014-07-24) modell av State-of-the-art kan liknas vid en skala med tre olika 

nivåer; föreslagen ny teori, framväxande teori eller dominerande teori. Placeringen av 

artiklarna i respektive nivå bestäms av teoriernas validering.  Därigenom bedöms 

styrkan i artikelns teori. För att en artikel skall bedömas vara dominerande så krävs 

minst 500 citeringar och att artikeln är väl validerad (Philipson, 2014-07-24). För att 

vara väl validerad skall minst 20 % av ett urval av de som citerat artikeln ha gjort egna, 

oberoende, studier som stödjer den teori som den citerade artikeln presenterar 

(Philipson, 2014-07-24). Framväxande teori har mellan 200-400 citeringar och 

föreslagen ny teori mindre än 100 citeringar. Antalet citeringar har inte alltid ett 

samband med hur väl validerad en artikel är. Artiklar kan vara mycket citerade men ha 

låg empirisk validering. 

 

Vi har valt att använda nedanstående tabell för vår analys. Tabellen är en modifierad 

version av Jonassons & Kuparis (2014) modell ”Förklaring till state-of-the-art tabell”.  

 

Subteori Referens Relevans Citering Validering Teorins 

styrka 

 

Teori avsnitt x Artikelns tema Ca < 100 Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Teori avsnitt 

 

x Artikelns tema Ca 200-400 Viss 

validering 

Framväxande 

Teori avsnitt 

 

x Artikelns tema Ca > 500 Väl validerad Dominerande 
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Figur 13. State-of-the-art modell (omarbetad efter Jonasson & Kupari, 2015-01-07). 

 

Vi har valt att strukturera upp vår State-of-the-art i subteorier i vilka det teoretiska 

ramverkets rubriker återfinns. De referenser som använts har placerats under respektive 

rubrik i bokstavsordning.  Under ”Relevans” nämns artikelns inriktning och antal 

citeringar samt validering leder slutligen fram till en bedömning av teorins styrka. 

 

Subteori Referens Relevans Citering Validering Teorins 

styrka 

Inkremen-

tella och 

radikala 

innovationer 

Bogers et 

al.(2010) 

Användarnas 

roll vid 

innovation 

252 st  Väl validerad  Framväxande 

 Hauser et al. 

(2006) 

Innovation, 

effektivitet, 

värde  

580 st Väl validerad Framväxande 

 Tushman & 

Nadler 

(1986) 

Innovation, 

utveckling  

1030 st  Väl validerad  Dominerande 

 

Kunskap Nonaka & 

Konno 

(1998) 

Kunskaps-

utveckling 

4416 st  Väl validerad  Dominerande 

 Saviotti 

(1998) 

Tyst kunskap, 

kodifierad 

kunskap  

295 st  Viss validering  Framväxande 

 Wong & 

Radcliffe 

(2000)   

Tyst kunskap, 

design 

119 st  Viss validering  Föreslagen 

ny  

 

Explicit 

kunskap 

Haldin-

Herrgard 

(2000)  

Tyst kunskap, 

organisationer  

416 st  Viss validering  Framväxande 

  Johannessen 

& Olsen 

(2011)  

Samspel tyst 

kunskap och 

innovation  

8 st  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny  

 Mascitelli 

(2000) 

Tyst kunskap, 

innovation 

296 st Viss validering Framväxande 
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 Nagati &  

Rebolledo 

(2013) 

Tyst och 

explicit 

kunskaps-

överföring 

2 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny  

 Smith (2001) Balansen 

mellan tyst 

och explicit 

kunskap 

424 st Väl validerad Framväxande 

 Wong & 

Radcliffe 

(2000)   

Tyst kunskap, 

design 

119 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 

Tyst kunskap Bennet & 

Bennet 

(2008) 

Tyst kunskap, 

organisatoriskt 

lärande 

52 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Bryson 

(2000) 

Kunskap, 

ekonomi 

91 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Desouza 

(2003)  

Tyst kunskaps-

utbyte 

186 st  Viss 

validering 

Framväxande  

 Haldin-

Herrgard 

(2000) 

Tyst kunskap, 

organisationer 

416 st Viss validering Framväxande 

 Johannessen 

et al. (2001) 

Tyst kunskap, 

explicit 

kunskap 

338 st Väl validerad Framväxande 

 Johannessen 

& Olsen 

(2011) 

Samspel tyst 

kunskap och 

innovation 

8 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Lubit (2001)  Konkurrens-

fördel,kunskap 

487 st Väl validerad Framväxande 

 McAdam et 

al. (2007)  

Tyst kunskap, 

litteratur 

88 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 Nagati &  

Rebolledo 

(2013) 

Tyst och 

explicit 

kunskaps-

överföring 

2 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Nonaka et al. 

(2000) 

Kunskaps-

hantering i 

organisationer 

3218 st Väl validerad Dominerande 

 Polanyi 

(1966)   

Tyst kunskap 419 st Väl validerad Framväxande 
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 Smith (2001) Balansen 

mellan tyst 

och explicit 

kunskap 

424 st Väl validerad Framväxande 

 Strati (2003) Estetisk 

förståelse, tyst 

kunskap 

68 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Wong & 

Radcliffe 

(2000)   

Tyst kunskap, 

design 

119 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 Woo et al. 

(2004).  

Tyst kunskap, 

kunskapskarta 

137 st  Viss validering Framväxande  

 

Tyst kunskap 

- medveten 

och 

omedveten 

Davenport & 

Prusak 

(1998)   

Kunskap, 

management 

15104 st Väl validerad Dominerande 

 Eraut (2000) Tyst kunskap, 

non formal 

learning 

1412 st Väl validerad Dominerande  

 McAdam et 

al. (2007) 

Tyst kunskap, 

litteratur 

88 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 Snowden 

(1999)   

Tyst kunskap, 

berättande 

85 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Wong & 

Radcliffe 

(2000)    

Tyst kunskap, 

design 

119 st Viss validering Föreslagen 

ny  

 

Kund-

medverkan i 

innovations-

processen 

Carbonell et 

al. (2009) 

Kund-

medverkan, 

effektivitet 

151 st Viss validering Framväxande  

 Chen & Su 

(2006) 

Kunskap, 

produkt-

utveckling 

69 st Begränsad 

validering  

Föreslagen 

ny  

Filieri (2013) MPD, kund-

behov 

5 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Gerbert et al. 

(2003) 

CRM, KM 351 st Viss validering Framväxande 
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Gibbert et al. 

(2002) 

CKM, 

kundkunskap 

462 st Väl validerad  Framväxande 

 Gustafsson et 

al. (2012) 

Kund-

medskapande, 

kommunika-

tion, 

innovation 

32 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Hatch & 

Dyer (2004)  

Humankapital, 

lärande 

698 st Väl validerad Dominerande 

 Johannessen 

et al. (2001)  

Tyst kunskap, 

explicit 

kunskap 

338 st Väl validerad Framväxande 

 Lilien et al. 

(2002) 

”Lead users”, 

innovation 

697 st Viss validering Framväxande  

 Ozer (2009) ”Lead users”, 

innovation 

27 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Rollins & 

Halinen 

(2005)  

CKM, 

kundförståelse 

68 st  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Spann et al. 

(2006) 

”Lead users”, 

virtuella 

marknader 

79 st  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Teece et al. 

(1997)   

Konkurrens-

fördel, resurser 

19331 st Väl validerad Dominerande  

 Tsinopoulos 

(2012) 

”Lead users”, 

innovation 

4 st Begränsad 

validering  

Föreslagen 

ny 

 Ulwick 

(2002)   

Kund-

medverkan, 

innovation  

529 st  Väl validerad  Framväxande  

 Urban & 

Von Hippel 

(1988) 

”Lead users” 1025 st Väl validerad Dominerande 

 Von Hippel 

(1986) 

”Lead users” 3720 st Väl validerad  Dominerande 

 

Innovations-

typ 

 

Carbonell et 

al.(2009) 

Kund-

medverkan, 

effektivitet 

151 st Viss validering Framväxande  

Filieri (2013) MPD, Kund-

behov 

5 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 
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Gustafsson et 

al. (2012) 

Kund-

medskapande, 

kommunika-

tion, 

innovation 

32 st  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Kristensson 

& 

Magnussson 

(2010) 

Konsument, 

Innovation 

29 st Viss validering Framväxande  

Lettl (2007) Brukare, 

radikala 

innovationer 

167 st Viss validering Framväxande 

 

Innovations-

fas 

Carbonell et 

al. (2009) 

Kund-

medverkan, 

effektivitet 

151 st Viss validering Framväxande  

 Kristensson 

et al. (2008) 

Kund-

medverkan, 

Produkt-

utveckling 

202 st Väl validerad Framväxande  

 Lettl (2007) Brukare, 

radikala 

innovationer 

167 st Viss validering Framväxande  

 

Varför 

behövs 

redskap och 

stimuli? 

Bennet & 

Bennet 

(2008) 

Tyst kunskap, 

organisatoriskt 

lärande 

52 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Eraut (2000) Tyst kunskap, 

non formal 

learning  

1412 st Väl validerad Dominerande  

 Johannessen 

& Olsen 

(2011) 

Tyst kunskap, 

innovation 

8 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Snowden 

(1999) 

Tyst kunskap, 

berättande  

85 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 
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Förtroende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davenport & 

Prusak 

(1998) 

Kunskap, 

management 

15104 st Väl validerad Dominerande  

Deng (2008) Knowledge 

management, 

kunskaps-

delning 

9 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Gibbert et al. 

(2002) 

CKM, kund-

kunskap 

462 st Väl validerad  Framväxande  

Holste & 

Fields (2010) 

Tyst kunskaps-

delning, 

förtroende 

153 st Viss validering Framväxande  

Hu & Randel 

(2014) 

Kunskaps-

delning, tyst 

och explicit 

2 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Lin (2007) Kunskaps-

delning, 

faktorer 

189 st Viss validering Framväxande  

Zhao et al. 

(2009) 

Tyst kunskaps-

delning 

149 st Viss validering  Framväxande  

 

Face-to-face 

möten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davenport & 

Prusak 

(1998) 

Kunskap, 

management 

15104 st Väl validerad Dominerande  

Gibbert et al. 

(2002) 

CKM, 

Kundkunskap 

462 st Väl validerad Framväxande 

Holste & 

Fields (2010) 

Tyst kunskaps-

delning, 

förtroende 

153 st Viss validering Framväxande  

Hu et al. 

(2009) 

Kunskaps-

delning, 

tjänste-

innovations-

utveckling 

122 st Viss validering Föreslagen 

ny 

Mullins & 

Sutherland 

(1998) 

NPD, 

framgång, 

osäkerhet 

178 st Viss validering Framväxande 

Nonaka & 

Konno 

(1998) 

Kunskaps-

utveckling 

4416 st Väl validerad Dominerande  
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Rollins & 

Halinen 

(2005) 

CKM, 

Kundförståelse 

68 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Smith (2001) Balansen 

mellan tyst 

och explicit 

kunskap 

424 st Väl validerad Framväxande 

Spraggon & 

Bodolica 

(2012) 

Kunskaps-

överföring 

4 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Sveiby 

(1996) 

Kunskaps-

överföring 

119 st Viss validering Framväxande 

Taminiau et 

al. (2009) 

Kunskaps-

delning, 

innovation 

56 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Woo et al. 

(2004) 

Tyst kunskap, 

kunskaps-

kartor 

137 st Viss validering Framväxande 

 

Skisser och 

bilder 

Van der Lugt 

(2005) 

Sketcher, 

idéprocesser 

142 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 

Berättelser  

 

 

McAdam et 

al. (2007) 

Tyst kunskap, 

litteratur 

88 st Viss validering Föreslagen 

ny 

Snowden 

(1999) 

Tyst kunskap, 

berättande  

85 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Swap et al. 

(2001) 

Tyst kunskap, 

berättande 

540 st Viss validering Framväxande 

 

Prototyper  

 

 

 

Mullins & 

Sutherland 

(1998) 

NPD, 

framgång, 

osäkerhet 

178 st Viss validering Framväxande  

Taminiau et 

al. (2009) 

Kunskaps-

delning, 

innovation 

56 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Thomke & 

von Hippel 

(2002) 

Kund-

medverkan 

1200 st Väl validerad Dominerande  
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Belöning och 

motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall (2001) Kunskaps-

delning, 

intranät 

245 st  Viss validering Framväxande 

Holste & 

Fields (2010) 

Tyst kunskaps-

delning, 

förtroende 

153 st Viss validering Framväxande 

Lin (2007) Kunskaps-

delning, 

faktorer 

189 st Viss validering Framväxande 

Scully et al. 

(2013) 

SHRM, tyst 

och explicit 

kunskap 

1 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Zhao & Liu 

(2009) 

Tyst kunskaps-

delning 

149 st Viss validering Framväxande  

 

Mentorskap  

 

 

 

 

 

Bennet & 

Bennet 

(2008) 

Tyst kunskap, 

organisatoriskt 

lärande  

52 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Smith (2001) Balansen 

mellan tyst 

och explicit 

kunskap 

424 st Väl validerad Framväxande 

Swap et al. 

(2001) 

Tyst kunskap, 

mentorskap, 

berättande  

540 st Viss validering Framväxande  

 

IT teknik 

 

 

 

 

Karniouchina 

(2011) 

Virtuella 

marknader, 

produkt-

framgång 

9 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Rollins & 

Halinen 

(2005) 

CKM, 

kundförståelse 

68 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Spann et al. 

(2006)  

”Lead dusers”, 

virtuella 

marknader  

79 st  Begränsad 

validering  

Föreslagen 

ny 

 

SECI 

modellen 

Gourlay 

(2006) 

Kunskaps-

delning, kritik 

av SECI 

modell 

 284 st Viss validering Framväxande  
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 Johannessen 

& Olsen 

(2011) 

Samspel tyst 

kunskap och 

innovation 

 8 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Nagati & 

Rebolledo 

(2013) 

Tyst och 

explicit 

kunskaps-

överföring 

2 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 

 

 

 

 

Nonaka 

(1991) 

Kunskaps-

integrering 

8143 st Väl validerad Dominerande 

Nonaka 

(1994) 

Samspel tyst 

kunskap och 

innovation 

14731 st Väl validerad Dominerande 

Nonaka & 

Konno 

(1998) 

Kunskaps-

utveckling 

4416 st Väl validerad Dominerande  

Nonaka et al. 

(2000) 

Kunskaps-

hantering i 

organisationer 

3218 st Väl validerad Dominerande 

 Spraggon & 

Bodolica 

(2012) 

Kunskaps-

överföring  

4 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 Stenmark 

(2000) 

Kunskaps-

omvandling  

77 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 

Kritik mot 

SECI -

modellen 

 

 

 

Gourlay 

(2006) 

Kunskaps-

delning, kritik 

av SECI 

modell 

284 st Viss validering Framväxande 

Nonaka 

(1994) 

Samspel tyst 

kunskap och 

innovation 

14731 st Väl validerad Dominerande 

Stenmark 

(2000) 

Kunskaps-

omvandling 

77 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

 

Svårigheter  

 

 

Bennet & 

Bennet 

(2008)  

Tyst kunskap, 

organisatoriskt 

lärande  

52 st Begränsad 

validering  

Föreslagen 

ny 

Chen & Su 

(2006) 

Kunskap, 

produkt-

utveckling 

 69 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 
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Gibbert et al. 

(2002) 

CKM, 

kundkunskap 

462 st Väl validerad  Framväxande  

Haldin- 

Herrgard 

(2000) 

Tyst kunskap, 

organisationer 

416 st Viss validering Framväxande  

Holste & 

Fields (2010) 

Tyst kunskaps-

delning, 

förtroende 

153 st Viss validering Framväxande 

McAdam et 

al. (2007) 

Tyst kunskap, 

litteratur 

88 st Viss validering Föreslagen 

ny  

Minbaeva 

(2007) 

Kunskaps-

delning, hinder 

185 st Viss validering Framväxande  

Nambisan 

(2002) 

Innovation, 

kund-

medskapande  

 590 st Väl validerad Dominerande  

Kakabadse 

et al. (2001)  

Tyst kunskap, 

knowledge 

management  

171 st Viss validering Framväxande   

Koskinen et 

al. (2003)  

Tyst kunskaps-

delning, 

arbetsprojekt  

327 st Viss validering Framväxande  

Ribeiro & 

Collins 

(2007)  

Tyst kunskaps-

överföring  

56 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Scully et al. 

(2013)  

SHRM, tyst 

och explicit 

kunskap 

 1 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 

Seidler-de 

Alwis & 

Hartmann 

(2008) 

Tyst kunskap, 

innovativa 

företag 

148 st Väl validerad Framväxande 

 

Samman-

fattning av 

det teoretiska 

ramverket 

Eraut (2000) Tyst kunskap, 

non formal 

learning 

1412 st Väl validerad dominerande 

 Gustafsson et 

al. (2012)  

Kund-

medskapande, 

kommunika-

tion, 

innovation 

32 st Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny 
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 Haldin-

Herrgard 

(2000)  

Tyst kunskap, 

organisationer  

416 st Viss validering Framväxande  

 Kakabadse 

et al. (2001)  

Tyst kunskap, 

knowledge 

management  

171 st Viss validering Framväxande  

 Lettl (2007)  Brukare, 

radikala 

innovationer  

167 st Viss validering Framväxande  

 Mullins & 

Sutherland 

(1998)  

NPD, 

framgång, 

osäkerhet  

178 st  Viss validering  Framväxande 

 Nonaka & 

Konno 

(1998)  

Kunskaps-

utveckling  

4416 st  Väl validerad Dominerande  

 Smith (2001)  Balansen 

mellan tyst 

och explicit 

kunskap  

424 st  Väl validerad Framväxande  

 Van der Lugt 

(2005)  

Sketcher, 

idéprocesser  

142 st Viss validering Föreslagen 

ny 

 

 

Tabell 1. State-of-the-art, egen.   

 

2.6.1 Reflektion över State-of–the-art  

Utvärderingen av vår State-of-the-art har bidragit till en större kunskap om den 

befintliga teorin inom vårt undersökta område. Genom att validera artiklarna så kan vi 

nu enklare se vilka teorier som är starka eller endast framväxande. Detta har underlättat 

för oss när vi utformat vår intervjuguide, forskningsfrågor samt forskningsmodell 

genom att vi då kan belysa de områden där vi enligt vår förhoppning kan ge ett bidrag.  

 

Vi väljer således att skapa fyra egna forskningsfrågor samt en egen modell utifrån 

resultatet av vår State-of-the-art tabell. Modellen skapas för att ge stöd till våra 

forskningsfrågor. Både modellen och frågorna baseras på det teoretiska ramverket där 

de tre delarna kundmedverkan, kunskapsdelning samt externalisering behandlas. Dessa 

tre områden är relevanta för vår studie och kommer att hjälpa till att utvärdera och skapa 

förståelse för empirin och därigenom underbygga vår studie. 
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De undersökta artiklarna inom kundmedverkan och kunskapsdelning är enligt vår State-

of-the-art tabell till största delen framväxande eller föreslagna nya. Därför ansåg vi att 

det var områden som vi bör försöka att belysa ytterligare i vår studie. Externaliseringen 

kännetecknas av en dominerande och väl validerad teori som bas, Nonaka et al. (2000), 

Nonaka & Konno (1998) samt Nonaka (1994), men kompletteras även med mer 

framväxande och föreslagna nya teorier, och därför valde vi även att studera detta.     

 

2.7 Modell 

Nedan presenteras en förklaring till hur vår hypotetiska modell är uppbyggd. 

 

I kundmedverkanstadiet behandlas huruvida företagen använder sina kunders tysta 

kunskap i innovationsprocessen. I denna del av modellen ingår i vilken processfas som 

kunden mest framgångsrikt involveras samt om engagemanget företrädesvis sker vid 

inkrementella eller radikala innovationer. Enligt vår State-of-the-art tabell så är de 

undersökta artiklarna inom detta område i huvudsak föreslagna nya eller framväxande. 

Därför anser vi att det är av vikt att försöka belysa detta ytterligare.  

 

Kunskapsdelningsstadiet i vår modell behandlar de redskap och stimuli som enligt vår 

teoretiska referensram är mest lämpliga att använda sig av, för att nå kundens tysta 

kunskap. De artiklar som i vårt teoretiska ramverk är kopplat till detta stadie är till 

största delen validerade som föreslagna nya eller framväxande.  

 

Stadiet externalisering i vår modell är till viss del baserat på externaliseringsfasen i 

Nonaka et al.:s (2000) SECI modell, som beskriver hur den tysta kunskapen översätts 

till explicit och därigenom blir användbar för en organisation. Enligt vår State-of-the-art 

utvärdering så har Nonaka (1994) 14 731 citeringar, Nonaka & Konno (1998) har 4 416 

citeringar och Nonaka et al. (2000) har 3 218 citeringar. Samtliga av dessa artiklar berör 

externaliseringsfasen och bedöms vara väl validerade och dominerande. Här väljer vi i 

vår modell således att använda oss av en dominerande teori som bas. De svårigheter 

som kan uppstå vid externalisering i form av misstolkning av den tysta kunskapen, och 

som också vårt teoretiska ramverk behandlar, visar sig i State-of-the-art tabellen 

innehålla artiklar som företrädesvis valideras som framväxande eller föreslagna nya. 

Därför har vi också valt att, i externaliseringsstadiet i vår modell, ta med ”Återkoppling 

tolkning” samt ”Återkoppling resultat”, då dessa aspekter kan kopplas till lösningar på 

de svårigheter som kan uppkomma. Förhoppningen är att vi, genom att undersöka detta 
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område, kan skapa oss en bättre bild av hur externaliseringen fungerar hos de studerade 

företagen.   

  

Vi kommer även i uppsatsens slutsats att återkoppla till vår modell för att undersöka hur 

det verkliga resultatet av studien förhåller sig till denna, nedan presenterade, hypotetiska 

modell. 
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Figur 14. Om och hur företag når och använder kundens tysta kunskap i 

innovationsprocessen, egen.  
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2.8 Forskningsfrågor 

Utifrån vår forskningsmodell, State-of-the-art reflektion och studerad teori så har vi 

utvecklat fyra forskningsfrågor som vi anser vara relevanta.  

 

Nedan presenteras forskningsfråga 1. 

 

1. Använder de undersökta företagen sina kunders tysta kunskap i sin 

innovationsprocess? (Kundmedverkan) 

 

Efter att ha utvärderat de forskningsartiklar som vi valt att använda oss av i vår teoridel 

så har det i flera av dessa framkommit att kundens kunskap anses som viktig i 

innovationsprocessen, men att det finns få empiriska bevis för hur effektivt det är att 

involvera kunder i den. Enligt Kristensson et al. (2008) och Alam (2002) finns en 

avsaknad av empirisk teori och forskning inom det området och Gerbert et al. (2003) 

menar att vikten av kundernas kunskap vid innovation inte är tillräckligt förstådd. 

Seidler de-Alwis (2008) menar även att det bedrivits mer forskning om explicit än om 

tyst kunskap i innovationsprocessen. Därför är det av intresse att vidare studera detta. 

Således skapades en första forskningsfråga som ska försöka belysa huruvida de 

undersökta företagen anser att deras kunders tysta kunskap i innovationsprocessen är av 

vikt och om de använder sig av denna kunskap. 

 

Nedan presenteras forskningsfråga 2. 

 

2. I vilken fas av innovationsprocessen eller vid vilken typ av innovation anser de 

undersökta företagen att kundens tysta kunskap är mest värdefull? (Kundmedverkan) 

 

Även i vilken fas av innovationsprocessen samt vid vilken typ av innovation som 

kundmedverkan föredras är av vikt att undersöka, då även dessa teorier till största delen 

är framväxande med endast viss validering. Inom dessa områden hoppas vi därför kunna 

ge ett bidrag genom att formulera en andra forskningsfråga som vi ska försöka att 

besvara i vår studie.   
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Nedan presenteras forskningsfråga 3. 

 

3. Hur kommer de undersökta företagen åt sina kunders tysta kunskap? 

(Kunskapsdelning) 

  

Att redskap och stimuli ofta behövs för att nå kundernas tysta kunskap styrks av Eraut 

(2000), vilkens artikel har 1 412 citeringar och bedöms vara både dominerande och väl 

validerad. Däremot så visar vår State-of-the-art tabell att det i huvudsak är framväxande, 

ej väl validerade teorier, som skapar det teoretiska ramverket runt vilka specifika 

redskap som genererar störst framgång för att nå den tysta kunskapen. Därför anser vi 

att det är intressant att försöka belysa vilka redskap och stimuli som de undersökta 

företagen mest framgångsrikt använder sig av för att provocera fram sina kunders tysta 

kunskap. Vi hoppas även få insikt om det är något, i teorin beskrivet redskap, som de 

undersökta företagen inte anser vara relevant. Vår tredje forskningsfråga behandlar 

därför vilka redskap företagen använder sig av för att nå sina kunders tysta kunskap.  

 

Nedan presenteras forskningsfråga 4. 

 

4. Hur tolkar och översätter de undersökta företagen sina kunders tysta kunskap till 

användbar information? (Externalisering) 

  

Den sista forskningsfrågan ska försöka att belysa hur de undersökta företagen 

externaliserar sina kunders tysta kunskap och de svårigheter som kan uppstå i samband 

med detta. Inom den delen av vårt teoretiska ramverk som behandlar externaliseringen, 

så återfinns i synnerhet artiklar av Nonaka et al. (2000), Nonaka & Konno (1998) samt 

Nonaka (1994). Dessa är samtliga väl validerade och bedöms enligt vår State-of-the-art 

tabell att vara dominerande. Men då det i samma tabell visar sig att många av de 

studerade artiklarna som behandlar svårigheter med externalisering och svårigheter med 

att nå den tysta kunskapen, är framväxande och föreslagna nya, så skapar vi en fjärde 

forskningsfråga för att försöka tydliggöra detta.   
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3. Metod 

______________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen så beskrivs tillvägagångssättet vi använt oss av. Vi beskriver 

valet av undersökningsdesign och de fördelar och nackdelar som finns med vald metod. 

Vi presenterar hur datainsamlingen utförts samt motiverar urvalet av respondenter. Vi 

avslutar med studiens kvalitetskriterier; validitet samt reliabilitet.     

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignens funktion är att utgöra en struktur som vägleder valet 

av metoder i studien samt analyserar den informationen man erhåller (Bryman & Bell, 

2003).  

 

Den designmetod som vi valt att använda oss av är en flerfallsstudie med 

semistrukturerade intervjuer som ger kvalitativ data. Kvalitativ forskning lägger tonvikt 

på ord vid insamling av data, i motsats till kvantitativ forskning som fokuserar på mått 

och mätning (Bryman & Bell, 2003). Därför passar en kvalitativ ansats bra när man i sin 

studie använder sig av intervjuer. Genom att tyst kunskap är svår att mäta så väljer vi i 

vår studie att använda oss av intervjuer som ger information av kvalitativ art och 

därigenom skapas även en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden är även 

tolkningsinriktad och baseras på förståelsen av den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell, 2003). Den ger oss olika forskningsverktyg så att vi på ett positivt sätt kan fånga 

företagets samverkan med kunderna. Kritik som framkommit av kvalitativ forskning är 

att den är för subjektiv och ostrukturerad och därför är svår att replikera (Bryman & 

Bell, 2003).  

 

Vi väljer flerfallstudier då detta är att föredra genom att fokus ligger på aktuella 

händelser i ett konkret sammanhang och då man har liten kontroll över den situation 

som studeras (Yin, 2007). Genom att använda oss av detta tillvägagångssätt så uppstår 

även större möjligheter till interaktion med företaget och dess respondenter. En 

fallstudie bygger även på “varför” och “hur” frågor och karakteriseras av intervjuer med 

individer som har insyn i skeendet (Yin, 2007). Då vi har byggt upp vår intervjuguide 

på flera frågor där ”hur” och ”varför” används, är en fallstudie lämplig för vår 

undersökning. En fallstudiedesign innefattar ofta just kvalitativa metoder som till 
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exempel intervjuer då dessa verkar fungera tillfredsställande som metod vid detaljerade 

granskningar av olika fall (Bryman & Bell, 2003).  

 

Problem som kan uppstå vid fallstudier är brist på stringens och svårigheter med att 

generalisera på ett vetenskapligt sätt utifrån endast ett fall (Yin, 2007; Bryman & Bell, 

2005). Då blir inte studien representativ (Bryman & Bell, 2005) och därför bör 

forskaren istället använda flerfallsstudier så att resultatet blir mer övertygande (Yin, 

2007). Vi väljer därför att intervjua fem olika företag med respektive två respondenter 

för att stärka vår studie. Vi väljer två respondenter på respektive företag, då det ger 

högre generaliserbarhet och värde för vår studie. Härigenom får vi även tillgång till mer 

material och fler synpunkter (Alvesson, 2011).  

 

Vi har valt att använda oss av djupgående, semistrukturerade intervjuer då dessa lämpar 

sig bäst för vår studie. Fördelen med en djupgående intervju är att det ges en öppnare 

och en djupare möjlighet att undersöka respondentens känslor, tankar och beteenden 

inom det valda området (Guion, Diehl & McDonald, 2011; Boyce & Neale, 2006). 

Detta är även den viktigaste typen av forskningsintervju då den halvstrukturerade 

intervjun medför data av bra kvalitet på grund av dess flexibilitet (Gillham, 2008).   

 

3.2 Datainsamling 

Nedan så beskriver vi vilken metod och vilket urval som använts för vår insamling av 

data. Tre av intervjuerna utfördes på telefon medan resterande respondenter intervjuades 

på plats på respektive företag. 

 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vid semistrukturerade intervjuer är frågeschemat på förhand fastställt men det finns 

även möjlighet till att, under intervjun, vara flexibel och skapa nya intressanta 

följdfrågor om respondenten berör något som anses intressant för vår forskning. De 

erhållna svaren kan då utvecklas och resultera i ytterligare relevanta frågor och data för 

att nå en ökad förståelse och kunskap (Guion et al., 2011; Bryman & Bell, 2003 ). På så 

vis så har vi inte varit låsta till en mall utan respondenten har varit fri att utveckla sina 

svar. 

 

Då vi studerar fem olika företag så är det viktigt att vi inte använder oss av helt 

ostrukturerade intervjuer eftersom vi avser att jämföra de olika företagen. För att få ett 
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bra resultat av intervjun så bör frågorna grupperas i olika avdelningar, då detta ger en 

röd tråd genom intervjun och respondenten slipper hoppa mellan olika teman. Därför 

har vår intervjuguide olika områden med underliggande frågor som skall beröras, även 

om respondenten har stor frihet att själv utveckla sina svar. (Bryman & Bell, 2003). Vi 

har strävat efter att sammanställa en intervjuguide där frågorna kommer i en så naturlig 

följd som möjligt, vilket gör att logiken följer flödet (Fanning, 2005).  Allt för att 

underlätta för respondenten och dennes medverkan. Det är också av vikt att frågorna 

ställs i den ursprungliga ordalydelsen och i den ursprungliga ordningen (Bryman & 

Bell, 2003). Intervjuerna måste ha en någorlunda strikt struktur och uppbyggnad då vi 

även skall analysera och rapportera insamlad data. Vid flerfallsstudier krävs det således 

ett visst mått av struktur för att forskaren på bästa sätt ska ha möjlighet att jämföra de 

olika fallen med varandra. (Bryman & Bell, 2003).   

 

Vi har använt oss av öppna frågor där respondenten har störst möjlighet att svara utan 

att bli styrd av frågan och där vi bara har valt svarets riktning (Boyce & Neale, 2006). 

Vidare så har vi använt vissa sonderade frågor vilket innebär att vi har uppmuntrat 

respondenten till att berätta mer vid en viss tidpunkt under intervjun (Gillham, 2008) 

utan att denne ska vara låst till frågorna. Respondenten har då kunnat utveckla och med 

egna ord förtydliga sina svar, vår uppgift har endast varit att uppmuntra till detta.  Vi 

var också noga med att skapa både välformulerade och tydliga nyckelfrågor (Fanning, 

2005).  

   

De flesta av intervjuerna har utförts på respektive företag, men tre av intervjuerna har 

skett via telefon då någon möjlighet för personligt möte inte har funnits. Innan 

intervjuerna tog vi kontakt med innovations-/ eller marknadsansvarige på företaget. 

Denne blev då väl informerad om syftet och avsikten med studien och kunde då lättare 

vidarebefordra oss till lämplig person på företaget. Vi mailade även över 

intervjuguiden till respondenterna så att de skulle vara förberedda på vilka frågor som 

skulle komma. Vid en intervju bör respondenten informeras om intervjuns syfte samt 

hur intervjun ska gå till (Berry, 1999). 

 

Då intervjuerna skulle ske informerade vi respondenten om syftet med studien och den 

ungefärliga tiden som intervjun skulle ta i anspråk (Boyce & Neale, 2006). Vi 

meddelade även att vi skulle spela in samtalet. Det bör informeras att intervjun kommer 

att spelas in så att respondenten ska kunna ge sitt godkännande till detta (Berry, 1999). 
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Avsikten med att vi spelade in samtalet var att vi lättare skulle komma ihåg allt som 

sades under intervjun och att det skulle medföra större uppmärksamhet på respondenten 

vid intervjutillfället. Därigenom kunde koncentrationen riktas mot svaren samt 

eventuella oförberedda följdfrågor. Då visar vi även respondenten att vi är intresserade 

av vad denne säger då vi aktivt lyssnar genom bland annat ögonkontakt. En inspelad 

intervju ger även möjligheten att vid upprepade tillfällen gå tillbaka och göra 

genomgångar av respondentens svar. En nackdel med inspelade intervjuer kan vara 

teknikproblem samt motvilja mot att låta sig spelas in. (Bryman & Bell, 2003). Detta 

var dock inte något problem som vi stötte på.  

 

Respondenten fick god tid på sig att svara på frågorna och valde själv när samtalet var 

över. Detta för att ingen stress skulle skapas och att respondenten skulle känna sig 

bekväm under hela intervjun (Boyce & Neale, 2006).  

 

3.2.2 Telefonintervju 

Fördelar med telefonintervjuer är att man kan nå respondenten överallt oavsett 

geografiskt avstånd (Gillham, 2008). En nackdel med telefonintervju är att intervjuaren 

inte kan se respondenternas ansiktsuttryck och därmed inte reagera på detta. Detta kan 

vara ett problem om respondenten är osäker på någon fråga och inte kan förmedla detta 

till intervjuaren via ansiktsuttryck. (Bryman & Bell, 2003). Däremot så kan man genom 

telefonintervjun bli mer uppmärksam på tonfallet och utifrån detta få ledtrådar. 

Ytterligare en nackdel är att intervjun som regel tenderar att bli kortare än intervjuer 

som utförs ansikte mot ansikte. (Gillham, 2008). Men detta kan också vara en fördel då 

respondenterna kan vara mer villiga att ställa upp på kortare telefonintervjuer då 

respondenterna kan vara upptagna och ha dåligt med tid. Då raskt tempo karakteriserar 

telefonintervjun så signalerar man också till respondenten att dennes tid värdesätts och 

att man inte kastar bort någon tid.  Genom att man även sänder respondenten 

frågeschemat på förhand, kan de bilda sig en uppfattning om hur lång tid intervjun 

kommer att ta och därigenom till viss del själva styra takten på intervjun. (Gillham, 

2008).  

   

3.2.3 Transkribering  

När samtliga intervjuer var utförda transkriberade vi resultatet direkt för att allt skulle 

vara i färskt minne (Boyce & Neale, 2006). Då är möjligheten som störst att få bäst 

återgivning av vad respondenterna sagt (Dalen, 2008). Det som går förlorat genom 
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transkriberingen är röstliga egenskaper som till exempel tonläge och tempo (Gillham, 

2008). När transkriberingarna av de utförda intervjuerna var klara mailade vi resultatet 

till respektive respondent för att denne skulle godkänna och verifiera sammanfattningen. 

Då fanns även möjligheten för respondenten att ändra sitt uttalande om så önskades. 

 

3.3 Population 

Här förklarar vi hur vi valt ut de företag vi intervjuat och varför. 

 

3.3.1 Urval företag 

Studien begränsas till fem B2B företag inom Gävleborgs län och Dalarnas län och har 

valts efter bekvämlighetsurval. Vi har valt att undersöka både medelstora och stora 

företag då vi förutsätter att dessa har bättre ekonomiska resurser än små, och därigenom 

större och fler möjligheter till innovation. Medelstora företag definieras av att de 

sysselsätter mellan 50-249 medarbetare medan definitionen för stora företag är att de 

har 250 anställda eller mer (ec.europa, 2015-03-24). Möjligheten för dessa företag att 

avsätta särskild personal för att arbeta med innovationsfrågor ökar därigenom och ett 

resultat av detta blir att vi får tydligare svar på våra frågor. Vi har även på de utvalda 

företagens hemsidor funnit att samtliga företag satsar mycket på innovation och har 

fokus på att få kunder delaktiga i innovationsprocessen.  

 

Företagen som medverkar i vår studie är endast företag som producerar varor, inga 

tjänsteföretag har medverkat. Anledningen till att vi har valt att begränsa oss till 

produktutvecklande företag är för att enligt statistik från SCB (2014-08-09) så var 

industrisektorn större än tjänstesektorn under åren 2010-2012, när det gällde att 

producera produktinnovationer, se Figur 15. 
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Figur 15. Andel företag med produktinnovationer som var först i Sverige, Europa och i 

världen 2010-2012 , SCB 2014-08-09. 

 

3.3.2 Urval respondenter 

Det är viktigt att inom kvalitativa studier välja rätt respondenter. Utgångspunkterna för 

urvalet baseras på en avvägning mellan antalet som skall intervjuas och att 

datamaterialet man får in måste utgöra tillräckligt underlag för studien. Man får dock 

inte ha för många respondenter då bearbetningen och genomförandet av intervjuerna tar 

mycket tid i anspråk. (Dalen, 2008).  

 

Då kriterierna för vår studie kräver minst två respondenter ifrån respektive 

medverkande företag, så har vi valt att intervjua tio respondenter anställda vid fem olika 

företag. Varje företag representeras således av två stycken respondenter. Anledningen 

till detta är att man då undviker alltför mycket av respondentens egna värderingar och 

får ett objektivare resultat. Vi ansåg även att det var bättre att vår kontaktperson på 

respektive företag utsåg de olika respondenterna till studien, då denne var mer lämplig 

att avgöra deltagarnas erfarenheter och kunnande inom ämnet, än vad vi var. Som 

tidigare nämnts så var kontaktpersonen den innovations-/ eller marknadsansvarige på 

företagen. Samtliga respondenter är involverade i innovationsutvecklingen inom 

respektive företag.  

 

Vi har valt att låta företagen och respondenterna vara anonyma då det till viss del 

handlar om känslig information i konkurrensutsatta branscher. Vi benämner dem därför 

i empirin som företag A, B, C, D och E samt respondent A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, 

D2, E1 samt E2. 
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3.4 Operationalisering av intervjufrågor 

Operationalisering kan beskrivas som strävandet efter att skapa mer exakta 

observationer och därigenom få ett mer effektivt stöd för teorin (Pelto & Pelto, 1978, 

efter Schensul, 1999). Detta inkluderar processer som mätning av det undersökta 

fenomenet, bedömning av validiteten och lämpligheten i mätningarna, definition och 

avgränsning av fenomenet samt skapandet av tillförlitlighet i mätningarna (Schensul, 

1999). Genom en operationalisering kan forskaren också gå tillbaka i sina egna fotspår 

för att bättre förstå både oväntade och förväntade resultat av sin studie (Pelto & Pelto, 

1978, efter Schensul, 1999). Genom att operationalisera vår intervjuguide så har vi 

försökt att definiera de övergripande faktorerna och identifiera de variabler som är 

relevanta för vår studie (Schensul, 1999). Upprättandet av operationaliseringen bidrar 

således till att tydliggöra och bättre koppla våra intervjufrågor mot vårt teoretiska 

ramverk. Utifrån operationaliseringen bestäms också hur vi planerar att utföra det 

empiriska arbetet (Wengraf, 2001).  

 

Mätningar kan ske genom användandet av indikatorer. En indikator skapar ett mått som 

skapar ett resultat (Bryman & Bell, 2005). Wengraf (2001) beskriver en indikator som 

ett empiriskt mått eller en observation som kan användas som bevis för ett specifikt 

teoretiskt koncept. För att koppla ihop empirin med det teoretiska ramverket kan därför 

empiriska indikatorer användas vid upprättandet av intervjuguiden (Wengraf, 2001). 

Genom att använda sig av mer än en indikator vid mätandet av ett begrepp så skapas 

också en större säkerhet i resultatet. Detta då det finns risk att individer kan klassificeras 

på felaktiga sätt när endast en indikator används på grund av tveksamheter med 

ordalydelsen. Vid användandet av flertalet indikatorer inom de viktigaste variablerna så 

säkerställs även möjligheter för att fånga upp flera aspekter av begreppet. (Bryman & 

Bell, 2005). Inom de frågor som specifikt berör uppsatsens syfte har vi därför valt att 

använda oss av flera olika indikatorer, i vårt fall flera liknande frågeställningar, för att 

ringa in svaret på samma teoretiska fråga. Detta för att undvika eventuella feltolkningar 

eller missförstånd.  

 

Vi har valt att basera våra intervjufrågor på vår teoretiska referensram och frågorna 

baseras på begrepp som erhållits från tidigare studier och forskning. Intervjufrågorna 

som ingår i intervjuguiden ska omfatta de viktigaste områden som studien avser att 

avhandla, och problemställningar skall översättas till konkreta frågor. Frågorna i en 

kvalitativ undersökning måste vara otvetydiga och klara, de får inte vara ledande och 
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inte innehålla känsliga uppgifter som respondenten inte får svara på. (Dalen, 2008).  

Frågorna bör täcka samtliga aspekter av problemformuleringen och om någon fråga inte 

visar sig vara relevant så tas den bort (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att frågorna i vår 

intervjuguide överensstämmer med dessa krav och vi har därför under processens gång 

valt att ta bort en fråga, då vi ansåg att den inte var relevant för studien.  

 

Operationaliseringstabellen nedan innehåller först rubriken på det ”Teoriavsnitt”, av 

vilkens text ”Frågan” har baserats på. ”Frågans syfte” beskriver den teoretiska 

förklaringen på varför ”Frågan” har skapats och dess vikt i studiens sammanhang. 

Under rubriken ”Referens” presenteras de artikelförfattare som kan relateras till den 

specifika frågeställningen.  

 

Teori avsnitt 

 

Fråga Frågans syfte Referens 

Bakgrund 1. Varför är 

innovationer viktigt för 

ert företag?  

Innovation är en nyckel till 

framgång för företaget och 

det är nödvändigt för 

organisationen att förnya 

sig och att arbeta utifrån 

ett långsiktigt perspektiv.  

Mascitelli 

(2000); 

Johannessen 

(2001); Lubit 

(2001); Van 

der Panne et 

al. (2003); 

Balachandra 

& Friar 

(1997)  

Bakgrund 2. Varifrån kommer 

idéerna till era 

innovationer?  

För att skapa 

framgångsrika 

innovationer krävs det att 

kunder är medskapande i 

innovationsprocessen.   

Gustafsson et 

al. (2012); 

Carbonell et 

al. (2009)  

Kundmedverkan i 

innovations-

processen  

 

3. Har ni märkt någon 

skillnad i hur 

framgångsrika 

innovationerna är 

beroende vem ni 

samarbetar med? 

Kunder, leverantörer, 

forskning etc. 

Företag som utnyttjar sina 

kunders kunskap i ett tidigt 

skede, kan få bättre känsla 

än konkurrenterna för 

växande 

marknadsmöjligheter.  

Rollins & 

Halinen 

(2005); 

Gibbert et al. 

(2002); 

Ulwick 

(2002)  
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Kundmedverkan i 

innovations-

processen  

4. Hur stor andel av era 

innovationer produceras 

efter kundmedverkan?  

Enligt statistik från SCB 

(2014-10-08) så var 

kunder eller klienter, totalt 

sett, den näst största 

samarbetspartnern för 

företag som bedrev 

innovationsverksamhet i 

Sverige under åren 2010-

2012.  

SCB (2014-

10-08)  

Innovationsfas 5 a. Delar ni in 

innovationsprocessen i 

olika faser? Ifåfall 

vilka? 

5 b. I vilken fas anser ni 

att det är mest värdefullt 

att involvera kunder? 

Varför? Jämförbarhet. 

I vilken utsträckning och 

när i produktutvecklings-

processen företag 

använder kunders 

kunskaper skiljer sig 

mellan olika faser, då de 

olika faserna har skilda 

syften och krav. 

Lettl (2007); 

Carbonell et 

al., 2009).  

Innovationstyp  

  

6. Är det är viktigare att 

använda kundens 

kunskap vid helt nya 

innovationer eller 

endast vid 

förändringar/förbättring

ar av redan befintliga 

produkter, tjänster, etc.?  

Det är viktigt att välja rätt 

metod för medskapande, 

beroende på om 

utvecklingen är 

inkrementell eller radikal. 

Filieri (2013); 

Gustafsson et 

al. (2012; 

Kristensson 

& Magnusson 

(2010); Lettl 

(2007) 

Bakgrund 

Kundmedverkan i 

innovations-

processen 

7. Undersöker ni 

kundernas behov innan 

innovationsprocessen 

startar?  Om ja, på 
vilket sätt?  

Det är viktigt att förstå 

behovet hos användaren 

vid innovations-

utveckling.  

Urban & Von 

Hippel 

(1988); 

Gustafsson et 

al (2012); 

(Filieri, 

2013); Ozer 

(2009); Spann 

et al. (2009).    

Bakgrund  

Kundmedverkan i 

innovations-

processen 

Kunskapsdelning  

8. Tar ni kontakt med 

kunder eller tar kunder 

kontakt med er när det 

gäller idéer om nya 

innovationer? 

 

Det handlar om att 

kommunicera med 

kunderna för att förstå 

deras framtida behov.   

Ozer (2009); 

Spann et al. 

(2006); 

Gibbert et al. 

(2002); 

Gustafsson et 

al. (2012)  
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Kundmedverkan i 

innovations-

processen  

Kunskapsdelning  

9. Om kunder 

medverkar i 

innovationsprocessen, 

efter vilka kriterier väljs 

de ut? T ex. ålder, kön, 

utbildning, bostadsort, 

”lead users” etc? Varför? 

Genom att använda “lead 

users” så kan man även 

identifiera användarnas 

behov, då dessa är ett 

kundsegment som ofta ger 

en tidig indikation på 

avsaknaden av en produkt 

eller tjänst.  

Ozer (2009); 

Spann et al. 

(2009); 

Tsinopoulos 

(2012)  

Svårigheter  

 

  

10. Har företaget 

speciella arbetsgrupper 

som jobbar med 

kundernas kunskap? 

Vilka ingår i dessa? 

Varför just de 

personerna?  

Att konvertera kunskapen 

är en svår uppgift för 

företagen och förutsättning 

för att lyckas är god 

förståelse av de inblandade 

parter. 

Kakabadse 

(2001) 

Kunskapsdelning 

  

  

11. Hur kommer ni åt 

kundens kunskap? T ex 

genom: 

 Observation 

 Webforum 

 Mentor  

 Undersökningar 

 Möten 

 Arbetsgrupper 

där kunder 

involveras 

 Brainstorming 

 Prototyper  

 Annat  

  

 

Kommunikation ansikte 

mot ansikte är ofta den 

bästa metoden för att 

förmedla och motta tyst 

kunskap (Holste & Fields, 

2010). 

Mentorskap och 

praktikantskap är ett 

verktyg för utbyte av tyst 

kunskap mellan sändaren 

och mottagaren. (Smith, 

2001). 

Kunskapen delas genom 

imitation, observation och 

praktiserande (Nonaka, 

1994).  

Zhao & Liu 

(2009); 

Seidler-de 

Alwis & 

Hartmann 

(2008); 

Holste & 

Fields (2010); 

Stenmark 

(2000); 

Mullins & 

Sutherland 

(1998); Swap 

et al. (2001); 

Rollins & 

Hallinen 

(2005);Lin 

(2007); Deng 

(2008) 

Tyst kunskap  

Tyst kunskap – 

medveten och 

omedveten 

12. Är kundens 

magkänsla och intuition 

viktig när ni utvecklar 

en ny innovation? Hur 

kommer ni åt den 

informationen?  

För att skapa ett bra 

resultat i 

innovationsutveckling 

krävs explicit kunskap 

men det är även viktigt att 

man identifierar den tysta 

kunskapen, vilken ofta 

ligger till grund för den 

explicita kunskapen.  

Wong & 

Radcliffe 

(2000); Smith 

(2001); 

Nonaka et al. 

(2000) 
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Tyst kunskap  

Explicit kunskap   

Kundmedverkan i 

innovations-

processen 

13. Är kundens 

personliga kunnande 

och erfarenheter viktiga 

när ni utvecklar en 

innovation? Hur får ni 

reda på den 

informationen? 

Den tysta kunskapen 

erhålls genom erfarenhet, 

reflektion eller talang. Det 

är den tysta kunskapen 

som bidrar till 

spetskompetensen. Vid 

svårigheter att nå den tysta 

kunskapen är en lösning 

att kunskapssökaren 

genom olika stimuli 

provocerar fram beteenden 

eller utsagor baserade på 

den omedvetna tysta 

kunskapen hos individen. 

Gibbert et al. 

(2002); 

Rollins & 

Halinen 

(2005); Wong 

& Radcliffe 

(2000); 

Johannessen 

(2001); 

Haldin-

Herrgard 

(2000); Eraut 

(2000)    

Tyst kunskap  14. Är kundens visioner 

om hur en framtida 

produkt kan se ut, 

viktiga när ni utvecklar 

en ny innovation?   

Värderingar, övertygelser 

och uppfattningar är en del 

av tyst kunskap hos en 

individ. (Smith, 2001).                                                                                  

Smith (2001); 

McAdam et 

al. (2007) 

Kunskapsdelning 

Svårigheter  

SECI modellen  

  

  

15. Hur gör ni för att få 

kunden att förmedla sin 

kunskap?  

En möjlighet till att främja 

ett förbättrat utbyte av tyst 

kunskap mellan individen 

och företaget är att inrätta 

någon form av 

belöningssystem.  

Man kan använda sig av 

berättande teknik vid 

kodifiering av tyst 

kunskap. 

Kunskap överförs genom 

fysisk närhet och direkt 

interaktion med kunder 

och leverantörer. 

Zhao & Liu 

(2009); 

Seidler-de 

Alwis & 

Hartmann 

(2008); 

Holste & 

Fields (2010); 

Stenmark 

(2000); 

Mullins & 

Sutherland 

(1998);  Swap 

et al. (2001); 

Lin (2007); 

Deng (2008); 

Nonaka & 

Konno (1998)  
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Svårigheter  

SECI modellen  

16. Tycker ni att det är 

svårt att nå kundens 

kunskap? Varför?  

Externaliseringen är 

beroende av två faktorer; 

sätta ord på den tysta 

kunskapen och översätta 

den till explicit kunskap 

som företaget kan förstå.  

Haldin-

Herrgard 

(2000); 

Bennet & 

Bennet 

(2008);Van 

der Lugt 

(2005); Swap 

et al.(2001); 

Snowden 

(1999); 

Minbaeva 

(2007); 

Seidler-de 

Alwis & 

Hartmann 

(2008); 

Nonaka & 

Konno (1998)  

Svårigheter  

SECI modellen 

 

17. Tycker kunden att 

det är svårt att sätta ord 

på sin kunskap? Om 

kunden har svårigheter 

med att förmedla sin 

kunskap, vad gör ni då?  

 

En svårighet med att dela 

den tysta kunskapen är att 

den lagras i en icke-verbal 

form. Att förklara något 

som både är naturligt och 

självklart för individen 

själv uppfattas som svårt 

av de flesta människor och 

resulterar i att delningen 

försvåras.  

Haldin-

Herrgard 

(2000); 

Bennet & 

Bennet 

(2008); Van 

der Lugt 

(2005); Swap 

et al.(2001); 

Snowden 

(1999); 

Minbaeva 

(2007); 

Gibbert et al. 

(2002); 

Nonaka & 

Konno 

(1998);    

Kunskaps-

delning 

Svårigheter  

18. Har ni använt er av 

bilder, berättelser eller 

prototyper för att nå 

kundens kunskap? 

Varför?  

Att använda sig av 

berättande teknik vid 

kodifiering av tyst kunskap 

är en mekanism som kan 

användas.  

Om företag utformar 

prototyper som kunderna 

kan se och ta på och 

därigenom känna in 

innovationen, kan de bilda 

sig en uppfattning om dess 

funktioner och återkoppla 

till företaget.  

Van der Lugt 

(2005); Swap 

et al. (2001); 

Snowden 

(1999); 

Mullins & 

Sutherland 

(1998)  
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Kunskaps-

delning 

Svårigheter  

19. Har ni någon gång 

använt modeller, färger, 

lukter för att nå kundens 

kunskap? 

Tyst kunskap kan ibland 

provoceras fram. Det kan 

göras genom att använda 

sig av bl. a. visualisering, 

beröring eller lukt.  

Ett sätt att provocera fram 

omedveten tyst kunskap är 

genom att använda sig av 

skisser och bilder.  

Van der Lugt 

(2005); Swap 

et al. (2001); 

Snowden 

(1999) 

Kunskaps-

delning 

Svårigheter  

20. Märker ni någon 

skillnad på den 

information ni får om ni 

använder er av språklig 

eller icke-språklig 

kommunikation? 

Skisser kan, i motsats till 

text, tolkas på flera olika 

sätt och individer kan 

designa vidare på idéerna 

utifrån hur de individuellt 

har uppfattat skisserna.  

Van der Lugt 

(2005); Swap 

et al. (2001); 

Snowden 

(1999);  

Svårigheter  

SECI modellen 

21. Hur arbetar 

företagets anställda för 

att tolka informationen 

de får? 

   

En förutsättning för att 

kunna hantera kunskapen 

är en förståelse för både 

betydelse och innebörd av 

kunskapen.  

Nonaka & 

Konno 

(1998); 

Nonaka et al. 

(2000); 

Koskinen et 

al. (2002); 

Kakabadse et 

al. (2001); 

Nonaka 

(1994)  

Svårigheter  

SECI modellen  

22. Hur sammanställer 

ni den kunskap som ni 

får av kunderna?  

Den externaliserade 

kunskapen fångas upp och 

integreras genom 

bearbetning som innefattar 

skapandet av manualer och 

dokument. 

Nonaka & 

Konno 

(1998); 

Nonaka et al. 

(2000); 

Koskinen et 

al. (2002); 

Kakabadse et 

al. (2001); 

Nonaka 

(1994)  

Svårigheter  

SECI modellen  

23. Hur omvandlar ni 

kundens kunskap till 

användbar information 

som företagets anställda 

kan utnyttja och förstå?  

  

Den externaliserade 

kunskapen fångas upp och 

integreras genom 

bearbetning som innefattar 

skapandet av manualer och 

dokument.  

Nonaka & 

Konno 

(1998);Chen 

& Su (2006); 

Koskinen et 

al. (2002);  

Kakabadse et 

al. (2001)  
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Svårigheter  24. Sker det någon 

återkoppling till kunden 

så att ni vet att ni har 

”översatt” kundens 

information/kunskap på 

riktigt sätt? Antingen 

under processens gång 

eller efter. 

När den tysta kunskapen 

överförs så kan det 

medföra osäkra och 

tvetydiga tolkningar och 

för att erhålla en bra 

överföring krävs det en 

kommunikation genom 

flera kanaler. 

Koskinen et 

al. (2002); 

Kakabadse et 

al. (2001)  

Kunskaps-

delning  

25. Vilket sätt anser ni 

är det mest effektiva 

sättet att nå kundens 

inre kunskap?  

För ett effektivt 

kunskapsutbyte fordras en 

trygg och säker miljö där 

de inblandade parterna i 

gruppen kan dela 

konstruktiv kritik och 

utveckla självförtroende.  

Zhao & Liu 

(2009);Seid-

ler-de Alwis 

& Hartmann 

(2008);Lin 

(2007); 

Mullins & 

Sutherland 

(1998); Swap 

et al. (2001); 

Deng (2008); 

Mahn & 

John-

Steiner(2002)  

Kunskaps-

delning 

Svårigheter  

26. Gör ni någon 

uppföljning/åter-

koppling till kunder om 

resultat et av deras 

medverkan? Belöning, 

utvärdering, etc.?  

Individer ger inte gärna 

bort sin kunskap om de 

inte får något i utbyte.  

Gibbert et al., 

2002); Spann 

et al. (2009); 

Stenmark 

(2000)   

 

Tabell 2. Operationalisering av intervjufrågor (omarbetad efter Palm & Lundborg, 

2015-01-07).  

 

3.5 Val av analysmetod 

Vid en kvalitativ dataanalys kan vissa svårigheter uppstå genom den stora datamängd 

som genereras. Forskaren måste därför vara noga med att välja ut relevant data. 

(Bryman & Bell, 2011). En metod man kan arbeta efter är ”grounded theory”. 

”Grounded theory” är en forskningsmetod och analysmodell utarbetad av Corbin & 

Strauss (1990, efter Bryman & Bell, 2011) där forskarens egna iakttagelser ligger till 

grund för kunskapen, och för att generera teorin så samlar och bearbetar forskaren 

systematiskt och noggrant den insamlade informationen. För att hantera all erhållen 

information görs en sammanställning och data som anses ha praktisk betydelse kodas 

för att särskiljas ifrån irrelevant information (Bryman & Bell, 2011). Det har dock 
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”The challenge is not to 

question existing theories, 

but to identify what needs to 

be explained.” 
 Philipson, 2012  

riktats viss kritik mot ”grounded theory”. Anledningen är att värdefull data kan gå 

förlorad genom kodningen under arbetets gång. En annan negativ effekt är att 

människans berättande effekt går förlorad då informationen genom kodningen 

fragmenteras. (Bryman & Bell, 2011).  

 

En variant av “grounded theory” är “well grounded theory” av Philipson (2012).  Vid 

analysen av vår empiri valde vi att inspireras av denna metod. Det gjorde det möjligt för 

oss att analysera data på ett strukturerat sätt. ”Well grounded theory”:s abduktiva 

analysmetod innebär en växelvis varvad teori och empiri och detta arbetsförfarande har 

gjort att vi lättare har förstått empirin (Philipson, 2012). Vid en abduktiv analys bör 

forskaren vara medveten om sin egen 

verklighetsuppfattning, baserad på tidigare 

erfarenheter och den från dessa utvecklad 

förförståelse, men vaken och uppmärksam på 

oväntade resultat. I motsats till Corbin & Strauss 

(1990, efter Bryman & Bell, 2011), som tar fram 

’index’ från teori som de försöker hitta i det empiriska materialet, innebär ”well-

grounded theory” en gradvis kondensering/förtätning av det empiriska materialet för att 

hitta mönster som sedan analyseras. Genom att det är indelat i olika steg, kan forskaren 

lätt kan gå tillbaka och reflektera över och ompröva tidigare arbete. (Philipson, 2012). 

Det är också något som vi har gjort under arbetets gång och de oklarheter vi upptäckte 

var därför enkla att kontrollera.  

   

”Well grounded theory” (Philipson, 2012), innebär att man efter transkriberingen av 

intervjuerna skapar matriser där varje respondents svar får en egen cell. Vi kunde på så 

vis få en bättre överblick och en visuell bild av resultatet av studien. Det blir då lättare 

att jämföra och analysera de olika respondenternas svar. Utifrån svaren skapas 

nyckelord. Nyckelorden symboliserar och sammanfattar innehållet och substansen i 

respektive svar. De nyckelord som sammanföll väl med varandra samlades och fick en 

gemensam rubrik. En fördel med ”well grounded theory” är att rubrikerna som skapas 

baseras på respondenternas verklighet i motsats till de teoretiska begreppen. Genom 

rubrikerna försöker man därefter finna likheter och skillnader, och utifrån vad som 

hittas skapas olika kluster av respondenter. Genom dessa kluster skapas mönster i 

matrisen som kan analyseras. Vid analysen kan ”globala” och ”lokala” mönster hittas. 

Med ett ”globalt” mönster menas de likheter mellan respondenter som kan ses igenom 
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hela intervjun, det vill säga stora generella likheter. De ”lokala” mönstren är likheter 

mellan respondenter i mindre separata grupper inom vissa avsnitt av intervjun. Ur de 

mönster som erhålls byggs den fortsatta teorin.  (Philipson, 2012).  

  

3.6 Kvalitetskrav 

Mätningsvaliditet av en kvalitativ studie innefattar validitet och reliabilitet. Dessa 

parametrar utvärderar vilken forskningsdesign som använts och kvaliteten i de 

informationsredskap som använts i studien. (Bryman & Bell, 2003).  

 

Validiteten i en studie innebär att en bedömning av slutsatserna ifrån undersökningen 

har ett samband med varandra (Bryman & Bell, 2011). Då en kvalitativ ansats på en 

studie är tolkningsbaserad så innebär det att studiens validitet ibland kan riskera att vara 

oklar (Birkler, 2008). Begreppsvaliditeten vid vår studie hade nog varit större om vi 

hade testat våra intervjufrågor i större utsträckning innan respondenterna fick ta del av 

dem. Detta var dock inte möjligt då studien var tidsbegränsad. Att studien skulle kunna 

generaliseras på en hel population är vi också tveksamma till då studien innehöll ett 

begränsat urval företag. Små fragment av validitet kan dock ses då studien omfattades 

av fem olika företag som var och ett representerades av två respondenter. 

 

En förutsättning för att en mätning ska vara valid är att mätningen är reliabel (Bryman 

& Bell, 2011). Reliabilitet handlar om undersökningens resultat är tillförlitligt eller ej. 

Det innebär en bedömning om det första resultatet endast var en slump eller om det 

skulle kunna upprepas om studien görs en gång till (Bryman & Bell, 2005). Problem 

som kan uppstå med reliabiliteten är att det ofta sker förändringar i den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2003). Kritik har även riktats mot att den nödvändiga 

dokumentationen som måste finnas för att forskare ska kunna upprepa studien, ibland 

har varit bristfällig (Yin, 2007). Reliabiliteten i vår studie, vilket avser tillförlitligheten, 

anser vi dock vara god då vi har varit noga med att vara tydliga och strukturerade när vi 

har beskrivit vårt tillvägagångssätt. Det går att följa arbetets utveckling från början till 

slut och allt har noga dokumenterats. Man kan tydligt läsa varje moment och samma 

studie skulle därför kunna generera samma resultat. 

  

Intervjufrågorna som vi har använt är teoretiskt förankrade och härrör ur olika 

vetenskapliga artiklar, vilket ökar reabiliteten på studien. Alla respondenter har 

dessutom fått samma information om studien och samma intervjufrågor har ställts till 
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samtliga medverkanden. Då vi har valt att intervjua två personer på varje företag så har 

vi undvikit den individuelle respondentens egna värderingar vilket ökar validiteten 

ytterligare. Något som man däremot inte kan bortse ifrån är respondentens eget sätt att 

tolka informationen. Även om vi har gett samma information till samtliga deltagare så 

kan detta tolkas olika från en individ till en annan. Ett resultat av detta kan bli att 

validiteten på studien minskar i samma omfattning. Något som även minskar validiteten 

är att tre av våra respondenter valde att utföra intervjun via telefon och detta kan 

innebära att vi har missat viss information avseende dessa respondenters reaktioner.  
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4. Empiri 

_________________________________________________________ 

I avsnittet nedan kommer vår empiriska data att presenteras. För att möjliggöra analys 

så skapas matriser i vilka ”globala” och ”lokala” mönster mellan respondenterna 

identifieras. Metoden vi använder inspireras av ”Well grounded theory” av Philipson 

(2012). Vi väljer att dela upp de matriser som behandlar de ”lokala” mönstren efter 

indelningen av vårt teoretiska ramverk, och kommer kortfattat att analysera varje 

enskild tabell och dess mönster. Även en övergripande ”global” matris av hela studien 

kommer att presenteras.         

_________________________________________________________ 
 

4.1 Tolkning av matriser 

Varje matris består av utvalda intervjufrågor, rubriker och radvis utformade celler. 

Varje cell representerar en enskild respondent. Eftersom alla företag i studien är 

anonyma så har vi benämnt dessa A, B, C, D och E. Från respektive företag medverkar 

två respondenter och dessa benämns således som A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 

samt E2. Ur intervjuerna identifierade vi olika nyckelord vilka har legat till grund för 

sammanfattande rubriker under vilka respondenterna placerats beroende på deras svar i 

de olika frågorna. Genom att skapa rubriker så tydliggörs svaren. De respondenter som 

är kopplade till de olika rubrikerna har tydligt gulmarkerade celler för att markera detta.   

 

4.2 Tolkning av mönster 

Som vi tog upp i ”Val av analysmetod” så har vi valt att analysera vårt empiriska 

material med inspiration av ”Well grounded theory” av Philipson (2012). Genom att 

använda oss av den metoden så skapar vi matriser där de ”lokala” och ”globala” 

mönstren identifieras.  

 

”Globala” mönster handlar om att identifiera om det finns grupperingar av respondenter 

som har liknande syn genom hela studien. ”Lokala” mönster handlar om att identifiera 

grupperingar av respondenter med likartade åsikter i en begränsad del av 

undersökningen. Genom att skapa ”globala” respektive ”lokala” mönster så hoppas vi 

att få hjälp med att analysera varför respondenter från olika företag eventuellt tycker 

lika eller olika i studiens frågor. Mönstren handlar således om att beskriva vad det är 

som förenar respondenterna i respektive grupp och att försöka hitta de faktorer som gör 

att de är en grupp; varför respondenterna tycker lika. Faktorerna ska vi sedan försöka 
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förklara i vår analys. Genom eventuella mönster kan man få hjälp med att bekräfta eller 

ifrågasätta det teoretiska ramverk som ligger till grund för undersökningen. Det är även 

viktigt att vara medveten om att man inte alltid finner meningsfulla mönster i matriserna 

då grupperingarna ibland kan vara väldigt svaga. Då blir även analysen av mindre 

intresse och kan därför vid dessa tillfällen uteslutas. 

 

De ”globala” mönstren presenteras nedan i form av en stor matris. För att identifiera de 

”lokala” mönstren så tydligt som möjligt, har vi valt att använda oss av tre mindre 

matriser. Dessa baseras på det teoretiska ramverkets uppdelning; kundmedverkan, 

kunskapsdelning och externalisering. Även vår intervjuguide är strukturerad efter dessa 

tre avsnitt och de tre ”lokala” matriserna har således kategoriserats efter frågorna i 

intervjuguiden. För att öka möjligheten att identifiera mönster i matriserna har vi valt att 

ta bort de intervjusvar där alla respondenter svarar likadant. Vi väljer även att ta bort de 

svar som endast representeras av en enda respondent då dessa, även om de kan vara 

intressanta, inte bidrar till att etablera ett mönster. En mer detaljerad text följer varje 

matris för att underlätta läsandet.  

  

För att finna ”globala” och ”lokala” mönster använder man sig av hjälpmedlet röda 

ovaler, som ritas in i matriserna. De röda ovalerna representerar grupperingar av 

respondenter som svarat likartat på våra intervjufrågor; det visas i form av gulmarkerade 

celler under de olika rubrikerna. Men de röda ovalerna identifierar även grupperingar 

som inte placerats under någon rubrik, de vita cellerna, då respondenterna även här har 

”svarat” likartat genom att anse att rubriken inte är viktig för deras del. Detta är också 

ett mönster i sig. De röda ovalerna leder sedan fram till att man kan lokalisera och rita in 

de ”lokala” och ”globala” mönstren, och dessa visas i form av svarta ovaler i matriserna.  

 

Det bör påpekas att de olika grupperingarna av respondenter, som utgör mönster och 

som kommer att beskrivas nedan, inte är konstanta i de olika matriserna, utan 

gruppsammansättningen förändras i respektive matris. Detta beroende på 

intervjufrågorna och svarens utformning.  

 

4.3 Globala mönster 

De ”globala” mönstren visade att i vissa frågeställningar i vår undersökning så fanns det 

likheter i respondenternas svar. Likheter fanns framförallt mellan respondent A1 och 

A2. Dessa respondenter kommer nu att refereras till som grupp G1. Vissa likheter 
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noterades även mellan C2, C1, D1 och B2. Dessa respondenter benämns som grupp G2. 

Likheter noterades även mellan E2 och E1. De benämner vi hädanefter som grupp G3. 

G:et framför respektive gruppbeteckning står för ”Globala mönster”.  

 

I den första gruppen, G1 menar man att idéerna till innovationer kommer ifrån olika 

källor, men i första hand ifrån tredje part och ifrån kunderna. Någon renodlad 

innovationsprocess har man inte, men man ser gärna att kunden är delaktig i 

innovationsprocessens början. Grupp G1 väljer gärna ledande kunder som har stor 

erfarenhet till att medverka i innovationsutvecklingsfasen då man anser att dessa även 

har ett stort kunnande. Ibland tar kunderna kontakt med grupp G1 då man har en idé om 

en ny innovation men oftast kommer idéerna ifrån den egna gruppen. För att nå kundens 

kunskap använder grupp G1 olika verktyg bland annat prototyper, brainstorming, 

mentorer, undersökningar och möten med kunder. Man använder också modeller men 

det effektivaste sättet att nå den inre kunskapen är enligt grupp G1 att föra en dialog 

direkt med kunden. För att få kunden att sätta ord på sin kunskap testar man och 

konkretiserar.  

 

Grupp G2 anser att en innovation blir mer framgångsrik med ett nära kundsamarbete 

och deras idéer kommer oftast från kunderna. Majoriteten av innovationsutvecklingen 

sker med kundmedverkan och man återkopplar nästan alltid med kunden för att få 

bekräftelse att man har översatt behovet rätt. Man har en fast innovationsprocess som 

man utgår ifrån. För att undersöka behovet anordnar man delvis möten med kunder och 

för att underlätta kunskapsutbytet med dessa har man olika arbetsgrupper. Man 

använder sig av både språklig och icke språklig kommunikation för att nå kunskap hos 

kunden vilket man internt sammanställer och lagrar för senare behov.  

 

Innovationer är viktiga för grupp G3 då de menar att detta är en förutsättning om de ska 

fortsätta att vara konkurrenskraftiga på marknaden. De flesta av grupp G3:s 

innovationer sker med kundmedverkan och även idéerna till innovationerna kommer 

oftast ifrån kunderna. Gruppen anser att det är i början av innovationsprocessen som det 

är mest värdefullt att involvera kunden och kundens behov analyseras genom 

kundmöten. För att komma åt kundens kunskap har grupp G3 både observationer och 

kundmöten, men framförallt så anser man att en bra dialog mellan parterna är viktig.  

Man ser inga svårigheter med att nå kundens tysta kunskap och menar att det 

effektivaste sättet att göra detta är just genom dessa kundmöten samt att parterna har en 
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bra relation till varandra. För att omvandla kundens kunskap till användbar information 

skriver grupp G3 rapporter som man därefter sammanställer.  

Respondent

A1 A2 C2 C1 D1 B2 E2 E1 B1 D2

Internt

Kunder

Tredje part

Omvärldsbevakning

Inifrån och utifrån

Ja

Vissa kunder

Nej

4. Andel innovationer som 

produceras efter kundmedverkan?

Majoriteten

Ja

Nej

I början

Vill ha ett tydligt kundbehov 

innan innovationsprocessen 

startar

I alla faser

I slutet

Förbättringar

Nya

Ja, genom möte med kund

Ja, genom data

Vi söker upp platsen för 

problemet

Ja, möte med vissa kunder

8. Tar ni eller kunder kontakt? Kunder

Ledande kunder

Segment, målgrupp

Speciella kunder

Storkunder

Möten

Arbetsgrupper med kunder 

Observation

Prototyper 

Webforum

Brainstorming

Mentor 

Undersökningar

Vissa kunders känsla är viktig

Ja

Nej

Vissa kunders kunskap är viktig

Ja, obetingat

Kunddialog

Skapa tillit och förtroende

"Probing"

6. Är kundens kunskap viktigare vid 

förbättringar av befintliga produkter 

eller vid helt nya innovationer?

7. Undersöker ni kundernas behov 

innan innovationsprocessen 

startar?

9. Efter vilka kriterier medverkar 

kunderna i innovationsprocessen?

11. Hur kommer ni åt kundens 

kunskap? 

12. Är kundens magkänsla och 

intuition viktiga vid utvecklandet av 

en innovation?

13. Är kundens personliga 

kunnande och erfarenheter viktiga 

vid utvecklandet av en innovation? 

15. Hur gör ni för att få kunden att 

förmedla sin kunskap?

Rubrik

2. Varifrån kommer idéerna till 

innovationerna?

3. Har ni märkt skillnad på 

innovationens framgång om ni 

involverar kunder?

5 a. Delar ni in 

innovationsprocessen i olika faser?

5 b. I vilken innovationsfas är det 

mest värdefullt att involvera kunder?

      Fråga
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Beroende på

Nej

Ja

Då för vi dialoger

Beror på kunden

Nej, det är inte svårt

Vet inte, har ingen bra process 

för detta

Då visar vi bilder och gör 

experiment

Bilder

Prototyper, modeller

Ja

Berättelser, presentationer

Modeller

Färger

Nej

Lukter

Både är viktiga och vi 

använder dem i kombination. 

Det ger bättre effekt.

Vi använder prototyper

Vi använder bilder

Vet ej

Genom att föra dialog med 

kunden

Skapa förtroende och bygga 

goda relationer

10. Har ni speciella arbetsgrupper 

som jobbar med kundernas 

kunskap?

Ja, R&D arbetar med 

säljavdelningen

Ja, teams där anställda från 

marknad, sälj och FoU ingår

Ja, arbetsgrupper som arbetar 

med detta

Nej, produktansvarig leder 

projektgrupper

Nej, produktråd hanterar alla 

produkter

Kollegor stämmer av 

informationen.

Team tolkar den utifrån 

erfarenhet och kunskap

Kundbesök och projekt

Sammanställningar och 

rapporter 

Marknads- och trendanalyser 

på olika segment

Rapporter går ut till olika 

användare 

Listor där behoven prioriteras

24. Sker det någon återkoppling till 

kund om korrekt tolkning av 

kunskapen ?

Fortlöpande 

dialog/återkoppling under 

processen 

Belöning blir den färdiga 

produkten

Nej, inga monetära belöningar

Ibland kan de som varit med i 

konsumenttest få en gåva

26. Ger ni någon belöning till kunder 

för deras medverkan?

21. Hur tolkar ni informationen ni 

får?

22. Hur sammanställer ni den  

kunskap som ni får av kunderna?

23. Hur omvandlar ni kundens 

kunskap till användbar information?

20. Märker ni någon skillnad på 

informationen ni får om ni använder 

er av språklig eller icke-språklig 

kommunikation?

25. Vilket är det effektivaste sättet att 

nå kundens inre kunskap?

16. Är det svårt att nå kundens 

kunskap? 

17. Tycker kunden att det är svårt att 

sätta ord på sin kunskap? Om 

kunden har svårt att förmedla sin 

kunskap, vad gör ni då?

18. Har ni använt er av bilder, 

berättelser eller prototyper för att nå 

kundens kunskap?

19. Har ni använt modeller, färger 

eller lukter för att nå kundens 

kunskap?
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Tabell 3. Matris ”Globala mönster”, egen.  

 

4.4 Lokala mönster “Kundmedverkan” 

I den första lokala matrisen, ”Kundmedverkan”, diskuteras om och hur de intervjuade 

respondenterna engagerar sina kunder i företagets innovationsprocess. För att svara på 

denna fråga använde vi oss av nio utvalda frågor ur vår intervjuguide. Dessa frågor 

relaterar till denna frågeställning och de aktuella frågorna presenteras i matrisen ifråga 

tillsammans med rubrikerna.  

 

I denna matris kunde mönster av olika grupper av respondenter identifieras. De 

respondenter som uppvisade likheter i de olika svaren är Grupp LKM 1 som i denna 

matris består av respondent C2, A1 och A2. Grupp LKM 2 består av E2 och C1. Grupp 

LKM 3 innefattar respondent C1, D1, B2 samt B1. Grupp LKM 4 består av E1 och D2. 

Respondent C1 kan genom sina svar därmed placeras i två grupper. LKM:et framför 

respektive gruppbeteckning står för ”Lokala mönster Kundmedverkan”.  

 

I grupp LKM 1 tycks flera kanaler användas för att generera idéer till innovationer. I 

dessa inkluderas bl.a. FoU, anställda och kunder. Till viss del anser LKM 1 att man inte 

helt kan gradera om innovationen blir mer framgångsrik med kundsamarbete, däremot 

så är man helt överens om att det är i början av innovationsprocessen som det är mer 

viktigt att använda sig av kundmedverkan. Majoriteten av gruppens innovationer 

produceras efter kundmedverkan. Innan LKM 1 startar en process så tycks kundernas 

behov i huvudsak undersökas via kundmöten och man väljer ofta ut ledande kunder för 

eventuell medverkan. 

 

I grupp LKM 2 så tycks idéerna till innovationerna i huvudsak komma från kund. LKM 

2 är tydlig med att när man samarbetar med specifikt kunder så skapas mer 

framgångsrika innovationer och gruppen startar ogärna en innovationsprocess om de är 

inte är helt säkra på att produkten kommer att efterfrågas. Här tycks LKM 2 anse att 

kundmedverkan är viktigast vid inkrementella innovationer och både kunder och 

företagen står för kontakten. Även i denna grupp produceras majoriteten av 

innovationerna med hjälp av kundmedverkan. 

 

Grupp LKM 3 använder sig av omvärldsbevakning, tredje part och kunder för att skapa 

idéer till sina nya innovationer. Åsikterna går isär om innovationen blir mer 
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framgångsrik med kundsamarbete men tre av fyra respondenter menar ändå att de flesta 

av deras innovationer skapas med hjälp från kunderna. LKM 3 har skapat tydliga faser i 

sin innovationsprocess och väljer att undersöka kundens behov innan processen startar 

genom att i huvudsak använda sig av insamlad data. Tre av fyra anser att kundens 

medverkan är värdefull i alla faser av innovationsprocessen och då både när det gäller 

inkrementella och radikala innovationer. För att erhålla idéer till innovationer så sker 

kontakten till största del från bägge sidor. 

 

I grupp LKM 4 ser det ut som om idéerna till innovationerna oftast förmedlas inifrån 

och utifrån, i form av kunders medverkan samt egen analys av marknaden och nya 

lösningar. Innovationsframgång till följd av kundmedverkan kan kopplas samman med 

vissa kunder, menar delar av gruppen. Genom att arbeta med specifikt kundmöten så 

undersöks kundens behov innan innovationsprocessen startar och kunderna väljs ut 

beroende på företagets relation till den specifika kunden. LKM 4 tycks bedöma att 

kundmedverkan är av större vikt när den används vid inkrementella innovationer.  

 

Majoriteten av respondenterna i samtliga grupper anser att de flesta av företagens 

innovationer produceras efter kundmedverkan. 
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C2 A1 A2 E2 C1 D1 B2 B1 E1 D2

Internt

Kunder

Tredje part

Omvärldsbevakning

Inifrån och utifrån

Ja

Med vissa kunder 

Nej

4. Andel innovationer som 

produceras efter 

kundmedverkan?

Majoriteten

Ja

Nej

I början

Vill ha ett tydligt 

kundbehov innan 

innovationsprocessen 

startar

I alla faser

I slutet

Förbättringar

Nya

Ja, genom möte med 

kund

Ja, genom data

Vi söker upp platsen för 

problemet

Ja, möte med vissa 

kunder

8. Tar ni eller kunder kontakt? Kunder

Både och

Ledande kunder

Segment, målgrupp

Speciella kunder

Storkunder

Rubrik
Respondent

9. Efter vilka kriterier 

medverkar kunderna i 

innovationsprocessen?

      Fråga

2. Varifrån kommer idéerna till 

innovationerna?

3. Har ni märkt skillnad på 

innovationens framgång om ni 

involverar kunder?

5 a. Delar ni in 

innovationsprocessen i olika 

faser?

5 b. I vilken innovationsfas är 

det mest värdefullt att 

involvera kunder?

6. Är kundens kunskap 

viktigare vid förbättringar av 

befintliga produkter eller vid 

helt nya innovationer?

7. Undersöker ni kundernas 

behov innan 

innovationsprocessen startar?

 

 

Tabell 4. Matris ”Lokala mönster kundmedverkan”, egen  
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4.5 Lokala mönster ”Kunskapsdelning”  

I den andra lokala matrisen ”Kunskapsdelning” diskuteras hur företagen når sina 

kunders tysta kunskap. För att svara på denna fråga använde vi oss av tio utvalda frågor 

ur vår intervjuguide. Dessa frågor relaterar till denna frågeställning och de aktuella 

frågorna presenteras även i respektive matris tillsammans med rubrikerna.  

 

I denna del kunde det i vissa frågor tydas ett mönster mellan olika grupper av 

respondenter. Grupperna i denna matris delas in enligt följande; Grupp LKD 1 består av 

A1 och A2. I Grupp LKD 2 finner vi C1, D1, B2 samt C2. Grupp LKD 3 består av E2, 

E1, D2 och B1. LKD:et framför respektive gruppbeteckning står för ”Lokala mönster 

Kunskapsdelning”. 

 

LKD 1 använder sig av flera olika kanaler för att nå kundens kunskap och både 

kundmöten, prototyper och undersökningar är alternativ som utnyttjas. Då LKD 1 

strävar efter att ställa frågorna på rätt sätt till rätt person så upplever inte gruppen att det 

är något problem med att erhålla kunskap från kunden. Att lyssna till kundens 

magkänsla och intuition är viktig men det beror på vilken aktör som förmedlar denna 

information. LKD 1 använder sig ibland av icke-språklig kommunikation i form av 

prototyper, bilder och berättelser för att nå kundens tysta kunskap. Trots detta märker 

man ingen direkt skillnad på den information som kommer från kunden, beroende på 

vilken typ av kommunikation som används.  

 

LKD 2 tycks begränsa sig till ett fåtal kanaler för kunskapsutbytet och fokuserar i 

huvudsak på ”face-to-face” processer när det gäller att nå kundens kunskap. Detta sker 

företrädesvis genom kundmöten och arbetsgrupper men kunskapen uppfattas ibland 

vara svår att nå. Att kundens personliga kunnande är viktigt framkommer tydligt i denna 

grupp men däremot lyssnar man inte gärna på kundens magkänsla utan önskar istället 

att ha hårda fakta som utgångspunkt för innovationsarbetet. Då gruppen har märkt att en 

icke-språklig kommunikation kan ge bättre effekt när det gäller informationsutbytet från 

kund, så används både prototyper och bilder i processen.  

 

Den enda grupp som i större utsträckning poängterar observation som ett av sätten att nå 

kundens kunskap är grupp LKD 3. Liksom LKD 1 så framhålls även i denna grupp 

vikten av att lyssna på kundens magkänsla i innovationsarbetet och även dennes 

personliga kunnande och erfarenheter värderas högt. En viktig del i kunskapsutbytet är 
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att bygga förtroende och LKD 3 uppfattar inte att det är svårt att få kunden att förmedla 

sin kunskap. Kommunikationen är av både språklig och icke-språklig art då bilder och 

prototyper används och skillnad har noteras när det gäller vilken typ som används. Även 

färg, lukt och smak representeras i denna grupp.  

  

Samtliga grupper menar att kundens visioner om framtida innovationer är viktiga.  
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A1 A2 C1 D1 B2 C2 E2 E1 D2 B1

Möten

Arbetsgrupper med kunder 

Observation

Prototyper 

Webforum

Brainstorming

Mentor 

Undersökningar

Vissa kunders känsla är 

viktig

Ja

Nej

Vissa kunders kunskap är 

viktig

Ja, obetingat

Kunddialog

Skapar tillit och förtroende

"Probing"

Beroende på

Nej

Ja

Då för vi dialoger

Beror på kunden

Nej, det är inte svårt

Vet inte, har ingen bra 

process för detta

Då visar vi bilder och gör 

experiment

Bilder

Prototyper, modeller

Ja

Berättelser,presentationer

Modeller

Färger

Nej

Lukter

Båda är viktiga och vi 

använder dem i  

kombination. Det ger bättre 

effekt.

Vi använder prototyper

Vi använder bilder

Vet ej

Genom att föra dialog med 

kunden

Skapa förtroende och 

bygga goda relationer

      Fråga Rubrik

18. Har ni använt er av bilder, 

berättelser eller prototyper för att 

nå kundens kunskap?

19. Har ni använt er av modeller, 

färger eller lukter för att nå 

kundens kunskap?

Respondent

20. Märker ni någon skillnad på 

den information ni får från 

kunden, om ni använder er av 

språklig eller icke-språklig 

kommunikation?

25. Vilket är det effektivaste sättet 

att nå kundens inre kunskap?

11. Hur kommer ni åt kundens 

kunskap? 

12. Är kundens magkänsla och 

intuition viktiga vid utvecklandet 

av en innovation?

13. Är kundens personliga 

kunnande och erfarenheter 

viktiga vid utvecklande av en 

innovation? 

15. Hur gör ni för att få kunden att 

förmedla sin  kunskap?

16. Är svårt att nå kundens 

kunskap? 

17. Tycker kunden att det är svårt 

att sätta ord på sin kunskap? Om 

kunden har svårt att förmedla 

kunskapen, vad gör ni då? 

 



”Kundens tysta kunskap i innovationsprocessen”  K.Nordanberg & S. Sohlberg, mars 2015  

77 
 

Tabell 5. Matris ”Lokala mönster kunskapsdelning”, egen 

 

4.6 Lokala mönster ”Externalisering” 

I den tredje lokala matrisen, ”Externalisering”, sammanfattas hur de intervjuade 

respondenterna och deras företag agerar för att översätta och tolka kundernas tysta 

kunskap samt omvandla kunskapen till information som företaget kan förstå och 

utnyttja. För att svara på denna fråga använde vi oss av sex utvalda frågor ur vår 

intervjuguide. Dessa frågor relaterar till denna frågeställning och de aktuella frågorna 

presenteras även i respektive matris tillsammans med rubrikerna.  

 

I denna del var grupperingarna av respondenter inte alls lika tydliga men vi identifierade 

ett fåtal mönster, och har därför delat in respondenterna i två olika grupper. Grupp LE 1 

består av A1, A2, B2, C1, C2 samt B1. Grupp LE 2 består av E1, E2, D2 samt D1. 

LE:et framför respektive gruppbeteckning står för ”Lokala mönster Externalisering”. 

 

Grupp LE 1 återfinns på den vänstra sidan av matrisen och där sker externaliseringen av 

kundens kunskap i huvudsak genom bestämda arbetsteam som tolkar och översätter 

informationen. Här ges inte ut några monetära belöningar för kundens medverkan, men 

mindre produktgåvor som tack för kundens medverkan förekommer hos delar av LE 1.   

 

I Grupp LE 2 på höger sida av matrisen, betonar man vikten av en fortlöpande dialog 

och återkoppling med kunden under hela innovationsprocessen, och när resultatet är 

klart blir belöningen den färdiga produkten. Endast delar av LE 2 använder sig av 

speciella arbetsteam som arbetar med att bearbeta kundens kunskap. Informationen som 

man erhåller sammanställer man i olika rapporter. 
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A1 A2 B2 C1 C2 B1 E1 E2 D2 D1

Ja, R&D arbetar  med 

säljavdelningen

Ja,teams där anställda från 

marknad, sälj- och FoU ingår

Ja, arbetsgrupper som arbetar med 

detta

Nej, produktansvarig leder 

projektgrupper

Nej,  produktråd  hanterar alla 

produkter

Kollegor stämmer av informationen 

Team tolkar den utifrån erfarenhet 

och kunskap 

Kundbesök och projekt

Sammanställningar och rapporter

Marknads- och trendanalyser på 

olika segment

Rapporter går ut till olika användare

Listor där behoven prioriteras

24. Sker det någon återkoppling 

till kund om korrekt tolkning av 

kunskapen?

Fortlöpande dialog/återkoppling 

under processen

Belöningen blir den färdiga 

produkten 

Nej, inga monetära belöningar

Ibland kan de som varit med i 

konsumenttest få en gåva

26. Ger ni någon belöning till 

kunder för deras medverkan?

 Respondent
      Fråga      Rubrik

21. Hur tolkar ni informationen 

ni får från kunden?

22. Hur sammanställer ni den  

kunskap som ni får av 

kunderna?

23. Hur omvandlar ni kundens 

kunskap till användbar 

information?

10. Har ni speciella 

arbetsgrupper som jobbar med 

kundernas kunskap? 

 

 

Tabell 6. Matris ”Lokala mönster externalisering”, egen 
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5. Analys  

___________________________________________________________ 

I detta avsnitt analyserar vi vårt empiriska material och de mönster som identifierades i 

föregående kapitel. Genom analysen återkopplar vi även till det teoretiska ramverket. 

Vi väljer att dela upp analysen av de ”lokala” mönstren i de tre delar som präglat både 

teori- och empiridelen; kundmedverkan, kunskapsdelning och externalisering. 

____________________________________________________________ 

5.1 Globala mönster 

I matrisen ”Globala mönster” i empiriavsnittet så identifierades vissa mönster. Dessa är 

dock svaga och i sig inte speciellt intressanta. Det tycks som att det är företags- och 

branschspecifika mönster som är förklaringen till detta. Därför sker ingen 

vidareutveckling och analysering av det globala mönstret. 

 

5.2. Lokala mönster ”Kundmedverkan” 

För att underlätta läsförståelsen av analysen, så upprepar vi här de aktuella 

grupperingarna som gäller för analys av lokala mönster ”Kundmedverkan”. Som 

tidigare nämnts står LKM:et framför respektive grupp för ”Lokala mönster 

Kundmedverkan”. 

Grupp LKM 1 = C2, A1, A2 

Grupp LKM 2 = E2, C1 

Grupp LKM 3 = C1, D1, B2, B1 

Grupp LKM 4 = E1, D2 

Respondent C1 kan genom sina svar placeras i två grupper.  

 

I det lokala mönstret om kundmedverkan så tycks det att grupp LKM 2 i större 

utsträckning än de övriga grupperna erhåller sina idéer till innovationer från kunderna. 

Det överensstämmer med Gerbert et al. (2003); Rollins & Halinen (2005) och Gibbert et 

al. (2002) som menar att organisationer som utnyttjar sina kunders kunskap, genom att 

etablera ett kunskapsutbyte, får nya idéer till innovationer. Grupp LKM 2 representeras 

av två företag, varav det ena verkar i en bransch där det är snabb omsättning på 

produkterna och att man från kunderna ifråga ofta får frekvent information om trender 

hos slutkonsumenterna. Den andra respondenten i samma grupp menar också att dennes 

företag har en ”medveten strategi” att försöka jobba väldigt nära slutkunderna. Detta 

kan vara en förklaring till att just denna grupp nämner att det är mestadels kunderna 
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som genererar idéer till företagets innovationsutveckling. En annan förklaring är att 

LKM 2 är en liten grupp med få respondenter som medför större sannolikhet för att 

svaren blir likartade. Dock representeras gruppen av två helt olika branscher med skilda 

förutsättningar. Det tycks därför som att grupp LKM 2 i denna del av 

innovationsprocessen uppvisar en högre kundfokusering än övriga grupper. Grupp 

LKM 1, 3 och 4 beskriver att även då kundernas idéer är värdefulla så används även 

andra källor, som till exempel anställda, universitet, media, trender samt FoU. 

Respondent A1 menar att ”ingen kanal är bättre än den andra” och för att skapa 

idérikedom så bör man samarbeta över gränserna och förena kunskapen hos olika 

människor. Det skapar enligt respondenten en högre utväxling på idéer och 

innovationer. Också här finner vi en tydlig koppling till Gibbert et al. (2002) och 

Ulwick (2002) som varnar för att bara förlita sig på idéer och kunskap från kunden, då 

de menar att denne ibland saknar tillräcklig kunskap när det gäller produktutveckling 

och att resultatet då kan bli att produkten blir en felsatsning. Ovan beskrivna mönster 

leder således till en koppling mellan grupp LKM 1, 3 och 4 då dessa lägger vikt på 

andra idékällor till innovationer än endast kunder.  

  

Carbonell et al. (2009); Gustafsson et al. (2012); samt Filieri (2013) menar att 

kundmedverkan i innovationsprocessen är en viktig komponent för att skapa 

framgångsrika innovationer. Majoriteten av respondenterna har i intervjuerna uttalat sig 

på liknande sätt. Trots detta är det endast i grupp LKM 2 som samtliga respondenter i 

gruppen anser att innovationerna blir mer framgångsrika med kundmedverkan. Det kan 

eventuellt förklaras med, som ovanstående stycke nämner, att grupp LKM 2 får många 

av sina innovationsidéer just från sina kunder. En annan förklaring är att gruppen endast 

representeras av två respondenter och är därför mer sannolik att svara enhetligt. Även 

om de övriga grupperna värdesätter kundens engagemang så fanns det vissa motstridiga 

åsikter om huruvida innovationen blir mer framgångsrik med kundsamarbete. Det gör 

att mönstret för dessa grupper inte går att generalisera. Bland annat uttrycker delar av 

grupp LKM 1 svårigheter med att bedöma om kundmedverkan är en framgångsfaktor. 

Medan respondent C2 i LKM 1 menar att innovationen blir mer framgångsrik med 

kundmedverkan och säger att ” har man ett samarbete med en kund i ett tidigt stadie så 

har man i princip redan sålt produkten”, så menar respondent A1 i samma grupp att 

även om det är viktigt med kundsamarbete så kommer många av de banbrytande 

innovationerna från företagets interna specialister, som vågat pröva och testa. Detta då 

”kunden i alla lägen inte vet om att den behöver innovationen”. Därför menar A1 att en 
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erfaren organisation har större möjligheter att skapa bättre idéer och därigenom mer 

framgångsrika innovationer. Här ser vi en likhet med Gibbert et al. (2002) som varnar 

för en övervärdering av kundens kunskap vid innovationsutveckling, som kan resultera i 

bristande köpvilja hos kund. Även respondent A2 instämmer och menar att det inte kan 

graderas om kundsamarbete leder till större innovationsframgång än samarbete med en 

annan aktör.  

 

Tre av tio medverkande respondenter förklarar att deras innovationer alltid produceras 

efter kundmedverkan eller kundinfluenser. Majoriteten av resterande respondenter säger 

att det sker i minst 50 % av fallen.  

 

På frågan om i vilken fas av innovationsprocessen som det är mest värdefullt att 

involvera kunden, så syns en tydlig gruppering mellan LKM 1 och LKM 3 då bägge 

anser att det är i början av innovationsprocessen. Detta påstående kan relateras till det 

teoretiska ramverket i vår studie, som i övervägande grad framhåller de tidiga stadierna 

av innovationsprocesen som de mest relevanta för kundmedverkan (Kristensson et 

al., 2008; Lettl, 2007). Respondent B2 i grupp LKM 3 förklarar att kundmedverkan är 

nödvändig i den inledande fasen därför att då tas idéer fram, kundens krav trattas ned 

och produktionsmöjligheter samt eventuella risker framträder. Respondent A1 i grupp 

LKM 1 säger att man måste få en bekräftelse av kunden på att innovationen är intressant 

redan i idéutvecklingsstadiet, och att kunden är beredd att betala för den: ”Man kan 

arbeta med en idé och tycka att den är bra, men när man skall sälja den så är det ingen 

som vill ha den, för produkten kanske var för komplicerad eller dyr” säger 

respondenten. Också respondent E2 uttrycker att företaget redan från början av 

innovationsprocessen måste försäkra sig om att innovationen är bra och att det är stor 

efterfrågan på den. ”Då vi är ett mindre företag skulle det vara katastrof för oss om vi 

inte kan sälja produkten och vi är därför otroligt beroende av att produkten tas in i vår 

kunds sortiment”, menar respondenten. Kristensson et al. (2008) menar att de allra bästa 

produktinnovationer kan bli misslyckade om inte de uppfyller kundernas behov. Genom 

att involvera kunder i ett tidigt stadie av innovationsprocessen finns större möjligheter 

att undvika detta (Kristensson et al., 2008). Här finner vi således en tydlig koppling till 

vårt teoretiska ramverk. Både LKM 1 och LKM 3 representeras intressant nog av 

respondenter med olika befattningar inom respektive företag, och det kan därför 

konstateras att för dessa grupper så genomsyrar denna uppfattning flera avdelningar. 

Respondent D1 i grupp LKM 3 menar dock att kundmedverkan är viktigt både i början, 
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så att man vet var man ska, men också i slutet av processen då hela projektet skall 

implementeras. Det är även viktigt att ha kontakt däremellan, annars kommer ”man 

antagligen att åka snett” då förutsättningarna ofta förändras under processens gång 

menar respondenten. Carbonell et al. (2009) visar i en studie att kundens medverkan är 

viktig i alla faser då det bidrar till produktkvalité och innovationshastighet. 

 

Vi ser en koppling mellan grupp LKM 1, LKM 2 och LKM 4 då grupperna inte 

prioriterar kundmedverkan vid radikala produkter. Att låta kunder medverka vid 

utveckling av radikala innovationer är mindre viktigt då de ofta är omedvetna om sina 

behov samt har bristande sakkunskap och erfarenhet (Filieri, 2013; Gustafsson et al., 

2012; Kristensson & Magnusson, 2010). Att det istället läggs vikt på kundernas 

medverkan vid inkrementella innovationer beror i stor grad på att då kunderna är 

bekanta med originalet så underlättas generering av förslag på förbättringar (Gustafsson 

et al., 2012). Lettl (2007) menar tvärtemot att användare har en stor drivkraft för att 

skapa nya lösningar och kan vara en stor tillgång vid utvecklingen av radikala 

produkter. Grupp LKM 3 bekräftar påståendet från Lettl (2007) och framhåller att det är 

lika viktigt att använda sig av kundens kunskap oavsett om innovationen är av 

inkrementell eller av radikal art, och inte endast vid bara den ena produkttypen. 

Gruppen representeras till stor del av företag som producerar differentierade produkter. 

Det kan vara ett möjligt mönster varför just denna grupp anser att kundmedverkan är 

viktig även vid radikala produkter. Företag som skapar innovativ teknologi har ofta stor 

kundkontakt i sin innovationsprocess (Carbonell et al., 2009). Ett annat samband mellan 

respondenterna i LKM 3 är att majoriteten innehar ledande befattningar inom sina 

respektive företags utvecklingsavdelningar. Denna åsikt kan därför bero på att 

individerna genom sin erfarenhet och direkta inblick i innovationsprocessen har insett 

vikten av kundmedverkan vid alla typer av innovationer.  

   

För att undersöka kundernas behov innan innovationsprocessen startar använder sig alla 

grupper av kundmöten. Samtliga grupper påvisar därför en hög medvetenhet om vikten 

av att kommunicera med sina kunder för att skapa framgång med sina innovationer. En 

kommunikation med kunderna har stor betydelse för att skapa en förståelse för deras 

behov i framtiden (Gustafsson et al., 2012; Urban & Von Hippel, 1988). Här bekräftas 

således det teoretiska ramverket och respondent D1 i grupp LKM 3 nämner att de 

försöker att se kundens behov tidigt, så att företaget kan göra förberedande innovativ 

forskning inför framtiden. Respondent A2 i grupp LKM 1 är av samma åsikt, och menar 
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att om man frågar kunden om dess framtida behov så kan företaget redan nu inleda 

samarbete. Det innebär enligt respondenten att företaget kan släppa nya produkter när 

det finns ett behov för dem och att företaget genom detta ”taktar” med kunden och hela 

tiden ligger steget före. ”Annars blir man endast en ”problem solver” då man hela tiden 

ligger lite efter och kunden kommer till dig först när den har ett problem” säger 

respondent A2. Respondent C1 sammanfattar det hela med att säga att ”kundernas 

behov tillsammans med vår kunskap och våra förmågor är ofta det som tillsammans 

skapar ny kunskap som är värdefull för slutresultatet”.  

 

Något som nämns i grupp LKM 4 och LKM 1 är att bägge väljer ut de kunder som 

medverkar i deras innovationsprocess efter hur ledande kunderna är och vilken relation 

som företagen har med dessa kunder. Det finns flera fördelar med att engagera kunder 

som är kapitalstarka eller så kallade ”lead users” i innovationsprocessen, då detta ofta 

skapar ett bättre resultat (Gruner & Homburg, 2000).  

 

5.3 Lokala mönster ”Kunskapsdelning” 

För att underlätta läsförståelsen av analysen, så upprepar vi här de aktuella 

grupperingarna som gäller för analys av lokala mönster ”Kunskapsdelning”. Som 

tidigare nämnts står LKD:et framför respektive grupp för ”Lokala mönster 

Kunskapsdelning”. 

Grupp LKD 1 = A1, A2 

Grupp LKD 2 = C1, D1, B2, C2 

Grupp LKD 3 = E2, E1, D2, B1  

  

De tre identifierade grupperna visar ingen direkt inbördes koppling när det gäller genom 

vilka redskap som kundens kunskap nås. Grupp LKD 3 menar som enda grupp att 

observationer är ett redskap som de använder sig av i större grad. Det kan härledas till 

socialiseringsfasen i SECI modellen, där just observation tas upp som ett redskap att 

förmedla tyst kunskap (Nonaka, 1994). Delar av grupp LKD 3 använder sig även ibland 

av mentorer för att komma åt kunskap. Mentorerna i fråga är seniora potentater som kan 

ge kvalitativ input och kunskap i olika frågor. En mentor kan dela med sig av sin 

expertis genom den erfarenhet denne har skapat sig inom ett visst område (Swap et al., 

2001). Då grupp LKD 1 använder sig av flera olika kanaler för att nå kundens tysta 

kunskap, till exempel brainstorming, undersökningar och arbetsgrupper, så tycks LKD 2 

begränsa sig till att företrädesvis fokusera på ”face-to-face” processer. Enligt Nonaka & 
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Konno (1998) och Holste & Fields (2010) så är just dessa processer de viktigaste i 

kunskapsdelningsprocessen. Kommunikation ansikte mot ansikte leder till både en 

förmedling av den tysta kunskapen samt en tolkning av densamma, då nyanser, gester 

och känslor sker direkt i mötet (Spraggon & Bodolica, 2012; Stenmark, 2000). 

Någonting som nämns av respondent D1 i grupp LKD 2 är att man får ut mest kunskap 

från kunden, om man under de formella ”face-to-face” mötena kan släppa agendan och 

uppnå en informell ton. Detta genom att det formella ”face-to-face” mötet ofta är mer 

faktabaserat och då saknas ibland ”behovet bakom behovet”. En annan aspekt som 

respondent D2 i grupp LKD 3 belyser, är att informella ”face-to-face” möten ofta är 

relationsbyggande och skapar en ökad kreativitet medan de formella mötena ofta 

begränsas av det strikta formatet. Detta resonemang kan härledas tillbaka till vårt 

teoretiska ramverk där det konstateras att de sociala relationerna är av stort värde och 

uppmuntrar till delning av tyst kunskap då de hjälper till att skapa förtroende och 

därigenom öka förståelsen och kommunikationen (Hu & Randel, 2014; Holste & Fields, 

2010). Det är just genom dessa informella möten som kunskapsutbytet sker genom 

kreativa och spontana samtal (Smith, 2001). Respondent E1 i grupp LKD 3 menar att 

det är viktigt att ha en lagom mix av formella och informella ”face-to-face” möten. 

Detta därför att man är bättre förberedd på formella möten vilket enligt respondenten 

”paradoxalt nog kan hämma kreativiteten”.  

 

Tyst kunskap kan vara svår att kommunicera och magkänsla är en del av denna 

kunskap. Den kan till exempel innefatta att en person fattar ett bra beslut genom en 

intuitiv känsla (Haldin-Herrgard, 2000). Ett mönster kan här tydas mellan grupp LKD 1 

och LKD 3 som båda menar att kundens magkänsla är värd att lyssna på i 

innovationsarbetet. Dessa bägge grupper representeras av både stora och mellanstora 

företag inom branscher med differentierade produkter. LKD 1 uttrycker att om kunden 

är ledande inom sin bransch så har gruppen en större benägenhet att lyssna på kundens 

magkänsla än om det är en mindre aktör på marknaden. Detta på grund av kundens 

ledande position på marknaden, erfarenhet, stora kunskap och påverkan på marknaden. 

Respondent B1 i grupp LKD 3 använder sig av djupintervjuer för att nå kundens 

magkänsla. I dessa intervjuer så iakttar företaget en kunds spontana reaktion på en 

framvisad prototyp eller bild på en ny produkt. Tvärtemot dessa båda grupper anser 

LKD 2 att de föredrar hårda fakta framför magkänsla, som underlag för 

innovationsbeslut.  Då kan känslan lättare mätas och man kan mer konkret visa till att 

något kan bli bättre. En av respondenterna i gruppen menar dock att initialt kan 
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magkänslan vara det som triggar igång att företaget börjar leta efter fakta. Grupp LKD 2 

representeras till största del av respondenter som innehar ledande befattningar inom sina 

respektive företags utvecklingsavdelningar. Detta kan därför indikera ett mönster.  

 

Samtliga i grupp LKD 1, majoriteten i LKD 3 samt vissa i LKD 2 poängterar vikten av 

att bygga ömsesidigt förtroende och goda relationer med sina kunder för att underlätta 

kunskapsutbyte. När en kund delar med sig av sin kunskap så delar denne även med sig 

av sin makt och därför är förtroende viktigt för att åstadkomma kunskapsdelning (Lin, 

2007; Holste & Fields, 2010). Respondent C1 i grupp LKD 2 förklarar att en central del 

för att kunden ska öppna upp för sin inre kunskap är att företaget anses vara en trovärdig 

partner. C1 säger: ”Kunden måste förstå att vi är en lämplig partner och att han vinner 

något på att öppna upp sig inför oss. I vissa fall handlar ju den inre kunskapen om 

kundens affärshemligheter. Det kan ju röra sig om deras konkurrensövertag i 

förhållande till konkurrenterna.” Det bekräftas av vårt teoretiska ramverk där Seidler-

de Alwis & Hartmann (2008) och Holste & Fields (2010) menar att hinder för 

kunskapsdelning kan uppstå när innehavaren ser på sin tysta kunskap som en 

konkurrensfördel. Då blir individen ovillig att dela med sig av sin information därför att 

denne är rädd att mista äganderätten till kunskapen (Seidler-de Alwis & Hartmann; 

2008; Holste & Fields, 2010). Även respondent D1 i samma grupp menar att för att få 

kunden att förmedla sin kunskap, så måste företaget visa kunden att denne har något att 

vinna på ett samarbete med företaget. Detta sker enligt respondenten genom att 

företaget visar att det har kunskap som det är villigt att dela med sig av och att det 

därigenom kommer att ske ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan företag och kund. Om 

både kunskapssäljaren och kunskapsköparen vet att kunskapsdelning kommer att ske åt 

bägge håll, så skapas förtroende och delningen underlättas (Deng, 2008). Ett av de 

undersökta företagen försöker till exempel att alltid skapa en trygghetskänsla gentemot 

kunden så att de ska känna att de kan ha en rak och öppen dialog med företaget.  

 

I den lokala ”Kunskapsdelningsmatrisen” kan urskiljas att grupp LKD 1 och LKD 3 inte 

uppfattar några större svårigheter med att få kunden att förmedla sin kunskap till 

företagen. Här poängterar respondenterna vikten av att ställa rätt frågor till rätt person 

samt att underlätta kunskapsdelningen genom att bygga förtroende mellan företaget och 

kunden. Forskning har visat att för att kunskapsdelning ska uppstå så spelar förtroendet 

mellan aktörerna en avgörande roll (Zhao et al., 2009). Delar av grupp LKD 2 anser 

däremot att svårigheter kan uppstå. De visar till utmaningen att etablera kontakt med rätt 
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person samt att det är lång väg till slutkunderna då de är B2B företag. Hinder i 

kunskapsöverföringen kan även vara dåliga organisatoriska miljöer och brist på 

mottaglighet hos den mottagande parten (Minbaeva, 2007).   

 

Samtliga grupper har använt sig av olika redskap och stimuli för att nå kundens tysta 

kunskap, då främst i form av bilder och prototyper. I och med detta ser vi en klar 

koppling till en stor del av vårt teoretiska ramverk. Då bilder och skisser kan tolkas på 

olika sätt så stimuleras individens kreativitet och förmedlingen av den tysta kunskapen 

underlättas (Van der Lugt, 2005). Respondent B1 i grupp LKD 3 menar att 3D bilder 

”är ett bra och billigt sätt att få fram en första känsla för en produkt.” Respondent D1 i 

grupp LKD 2 nämner att det mest effektiva sättet att nå ut till kunden är genom 

visualisering, då det är lättare att komma ihåg budskapet när man skapar en inre bild hos 

kunden. Respondenten menar att genom att diskutera en bild med en kund så kan 

företaget också tydligare se om det budskap man vill förmedla har uppfattats rätt. 

Respondent D2 i grupp LKD 3 förklarar användandet av bilder med att ”ju mer sinnen 

som är engagerade desto mer precist blir det tänkta budskapet och förståelsen för det. I 

retur får du med större sannolikhet svar på det du verkligen frågar efter.” Även 

prototyper har stor betydelse då kunden får större förståelse för sina behov när de kan se 

och ta på produkten ifråga (Mullins & Sutherland, 1998; Thomke & Von Hippel, 2002). 

Här kan en tydlig koppling göras till teorin då åtta av tio respondenter säger att de 

använder sig av prototyper för att nå kundens kunskap. Vi kan således konstatera att i 

det teoretiska ramverket så nämns prototyper som ett viktigt redskap för att nå den tysta 

kunskapen, och vår empiri bekräftar att detta är ett stimuli som används av de 

undersökta företagen. Varför prototyper används så frekvent har flera förklaringar enligt 

respondenterna. Några av de åsikter som kom fram handlar om att kunden behöver 

prototyper för att möjliggöra tester och provinstallationer och att de är något handfast 

som kunderna kan ta på. En annan respondent menar att prototyper gör att kunden 

lättare kan beskriva vad den vill ha.   

 

Även färger, lukter och smaker används av vissa av de undersökta företagen, för att 

provocera fram kundens tysta kunskap. Beroende på vilken bransch företaget tillhör så 

används olika alternativ. Respondenterna som använder sig av färger och lukter 

förklarar att det är lättare för kunden att komma i mål när de använder sig av dessa 

stimuli. Det beror enligt respondent B2 i grupp LKD 2 på att färger och lukter är mer 

konkret. Det skapar en kreativitet hos kunden och man kommer lättare på idéer när alla 
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sinnen används menar respondenten. Respondent B1 i LKD 3 ger ett exempel på detta: 

Om kunden får en prototyp med en doft framför sig, så kan denne säga att ”det här är 

en grön produkt” eller ”det här är en blå produkt”, utifrån lukten på produkten. 

Prototypen är anonym i sin förpackning men genom att lukta på produkten så gör 

kunden associationer till olika färger. Till exempel så ger doften av rena laken 

association till en vit produkt, medan om det luktar gräs så förknippas det med en grön 

produkt etc. Om en kund tycker att en produkt är grön och företaget har förberett ett ”art 

work” som är rosa, då blir det fel. Utifrån doften skapas också en bild av i vilken 

produktkategori som den nya produkten skall stämma in och hur förpackningen skall se 

ut med färg och form. De som använder sig av smak, lukt och färg för att nå den tysta 

kunskapen återfinns i grupp LKD 3. Ovanstående mönster är tydligt branschspecifikt 

men ändå intressant då det verkligen anknyter till den tysta kunskapen hos företagens 

kunder. En känsla provoceras fram genom att dessa stimuli används och företagen kan 

genom detta skapa mer träffsäkra produkter och därigenom mer framgång.  

 

Samtliga tre grupper använder sig av både språklig och icke-språklig kommunikation i 

kunskapsdelningsprocessen. På frågeställningen om respondenterna märker någon 

skillnad på kundens information, beroende på om företaget använder sig av språklig 

eller icke-språklig kommunikation, så menar majoriteten i både LKD 2 och LKD 3 att 

en kombination av en språklig och en icke-språklig kommunikation är bäst. Några 

respondenter menar att de märker att de får bättre effekt genom att använda sig av icke-

språklig kommunikation. Här kan vi se ett företagsspecifikt mönster genom att LKD 1 

utmärker sig genom att inte ha någon bestämd åsikt om denna frågeställning, även då 

bilder, modeller och prototyper används i deras innovationsutveckling. En eventuell 

förklaring till detta kan vara att effekten av att använda dessa redskap och stimuli inte 

tillräckligt har undersökts hos företaget. 

 

5.4 Lokala mönster ”Externalisering” 

För att underlätta läsförståelsen av analysen, så upprepar vi här de aktuella 

grupperingarna som gäller för analys av lokala mönster ”Externalisering”. Som tidigare 

nämnts står LE:et framför respektive grupp för ”Lokala mönster Externalisering”. 

Grupp LE 1 = A1, A2, B2, C1, C2, B1 

Grupp LE 2 = E1, E2, D2, D1 
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Nonaka & Konno (1998) menar att man genom att skapa en plats eller ett forum kan 

möjliggöra externalisering av den tysta kunskapen. Hos majoriteten av grupp LE1 sker 

externaliseringen av kundens kunskap i olika arbetsteam där man tillsammans 

analyserar och tolkar den tysta kunskapen. Även inom grupp LE 2 finns utvalda team 

som hanterar tolkning och översättning. Kunskapsutbyte främjas när rätt personer med 

rätt kunskap ingår i gruppen som arbetar med kundernas tysta kunskap (Nonaka & 

Konno, 1998). Respondent B2 i grupp LE 1 förklarar att genom tolkningen av kundens 

kunskap så överförs dennes känsla om en produkt till ett tekniskt språk som hjälper 

företaget att skapa en fysisk förpackning.  

 

Den nu tolkade och översatta kunskapen från kunden sammanställs av bägge grupper i 

form av sammanställningar och rapporter av olika slag, till exempel krav- och 

produktspecifikationer samt projektplaner. Rapporterna lagras i databaser för att 

informationen skall kunna utnyttjas vid senare tillfällen och informationen från 

rapporterna förs även ut i organisationen genom möten. Informationen används även till 

omvärldsbevakning. Respondent D2 i grupp LE 2 sammanfattar det hela med att säga 

att ”resultatet av sammanställningen skall ju mynna i nya verktyg för vår organisation. 

Antingen inåt för att driva utvecklingen eller utåt för att förmedla kunskapen.” 

 

När den tysta kunskapen externaliseras så uppstår ofta tvetydiga och osäkra tolkningar 

av den, och därför är kommunikation genom olika kanaler nödvändig (Koskinen et al., 

2003). Återkoppling under processens gång är därför viktig för att förstå både 

innebörden och betydelsen av kunskapen (Kakabadse et al., 2001). Bägge grupper har 

någon form av återkoppling till kunden för att säkerställa att kundens information har 

tolkats på ett korrekt sätt. Det sker genom en fortlöpande kommunikation med kunden 

under hela externaliseringsprocessen. Här tycks återkoppling ske oberoende om de 

undersökta företagen är stora eller mellanstora, oberoende vilken befattning 

respondenterna innehar eller inom vilken bransch företaget opererar. Just det här 

momentet i externaliseringsfasen tycks därför vara av stor vikt för samtliga. Respondent 

C1 i grupp LE 1 belyser problemet genom att förklara att när återkopplingen och 

översättningen inte fungerar så leder det till att projekt inte går som planerat. 

Respondenten menar att ”det är viktigt med en frekvent återkoppling mellan bägge 

parter så att inte vi sitter och håller på med en produkt enligt de tolkningar som vi har 

gjort, och när vi är klara med produkten så har kunden ändrat sig”. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga företag använder sig av återkoppling 

och detta tycks därför inte påverkas av branschspecifika mönster. 

 

Enligt Stenmark (2000) så delar inte kunder med sig av sin kunskap till företagen om de 

inte erhåller något tillbaka. Därför så bör företagen inrätta någon form av 

belöningssystem för att främja utbytet av den tysta kunskapen (Zhao & Liu, 2009; 

Gibbert et al., 2002). Avsikten är att kunden ska känna att de har fått något utbyte av sin 

delaktighet. Delar av grupp LE1 ger ibland mindre produktgåvor till de kunder som 

medverkat i företagets innovationsprocess medan LE2 belönar kunden med den färdiga 

produkten. Några monetära belöningar delas dock aldrig ut. Respondent C2 i grupp LE 

1 menar att om kunden arbetar tillsammans med företaget mot gemensamma lösningar, 

så kan kunderna själva erhålla belöning i form av bättre produkter. Respondent D2 och 

E1 i grupp LE 2 har oberoende av varandra hänvisat till att det måste finnas en ”win 

win” situation för bägge parter. D2 nämner vidare att om kunden tydligt kan se att deras 

bidrag till företaget genererar ett värdeskapande för dem själva, så förenklas 

kunskapsutbytet. ”Tricket är att båda parter måste ta sig hela vägen fram till den 

insikten” menar respondent D2.  

 

När det gäller återkoppling av det färdiga resultatet av kundens medverkan i 

innovationsprocessen så kan det konstateras att grupperna sällan återkopplar till kund. 

Endast en av respondenterna arbetar aktivt med utvärderingar och tar även hjälp från 

utomstående företag med riktade undersökningar.   
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6. Slutsats  

____________________________________________________________ 

I avsnittet nedan diskuterar vi de resultat som framkommit i vår studie. Vi inleder med 

att återkoppla till våra forskningsfrågor och modell. Vidare redogör vi för studiens 

bidrag och dess begränsningar. Avsnittet avslutas med förslag på inriktningar för 

vidare forskning samt egna reflektioner över studien som helhet. 

____________________________________________________________ 

6.1 Slutsats forskningsfrågor 

Syftet med vår studie var att försöka belysa i vilken utsträckning de studerade företagen 

använder sina kunders tysta kunskap i innovationsprocessen, samt vilka redskap och 

stimuli som företrädesvis används för att nå denna kunskap. I vår slutsats ämnar vi att 

med hjälp av det empiriska resultatet vi erhållit pröva att besvara våra fyra 

forskningsfrågor. 

 

Nedan presenteras resultatet för forskningsfråga 1. 

 

1. Använder de undersökta företagen sina kunders tysta kunskap i sin 

innovationsprocess? (Kundmedverkan) 

  

Vi har i vår studie kommit fram till att samtliga undersökta företag använder sig av sina 

kunders kunskap i innovationsprocessen i form av idéer och samarbeten. I vårt 

teoretiska ramverk beskrivs att kunderna ofta är mer kunniga än företagen inser och det 

är därför värdefullt att involvera dessa för att öka konkurrenskraften hos företaget samt 

öka dess marknadsmöjligheter i ett tidigt skede. Många av de medverkande företagens 

idéer till nya innovationer kommer i direkt samarbete med kunder. Det bekräftar 

resultatet av Rollins & Halinens studie som visar att företag bör se kunden som en 

viktig resurs vid innovationsutveckling. Vissa av företagen anser dock att även då 

kundmedverkan är viktigt vid idéskapande till innovationer så har även egen FoU, 

anställda och universitet stor betydelse. Det kan därför inte generaliseras om 

innovationerna hos de undersökta företagen blir mer framgångsrika med hjälp av 

kundmedverkan, då det råder oenighet bland respondenterna i denna fråga.  

 

Resultatet av studien visar att samtliga respondenter använder sig av redskap och 

stimuli i innovationsarbetet med kunderna, då företrädesvis förtroende, ”face to face” 
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möten, prototyper och bilder. Detta indikerar att företagen använder sig av sina kunders 

tysta kunskap, då dessa redskap är hjälpmedel för att provocera fram just denna typ av 

kunskap. Det kan dock tyckas som att redskapen, hos vissa av de undersökta företagen, 

ibland används mer rutinmässigt än med en bakomliggande avsikt att nå den tysta 

kunskapen. Ett oväntat resultat som framkom av studien var därför att kännedom om 

den tysta kunskapen generellt var svag. Vår studie kan därmed bekräfta det teoretiska 

ramverket där det diskuteras att fördelarna med tyst kunskap ännu inte är helt 

införstådda i affärsvärlden och att tyst kunskap ofta har förbisetts medan explicit 

kunskap uppmärksammats.    

 

Nedan presenteras resultatet av forskningsfråga 2.   

 

2. I vilken fas av innovationsprocessen eller vid vilken typ av innovation anser de 

undersökta företagen att kundens tysta kunskap är mest värdefull? (Kundmedverkan) 

  

Vår studie visar att flertalet av de undersökta företagen anser att det är viktigast att 

involvera kunden i början av innovationsprocessen. Detta därför att företagen ogärna 

startar ett kapitalintensivt innovationsarbete utan att ha försäkrat sig om att det finns ett 

behov för produkten. Här ser vi inget branschspecifikt mönster, utan de undersökta 

företagen som anser ovanstående är både stora och mellanstora samt producerar mer och 

mindre differentierade produkter. Det ska dock nämnas att det även fanns vissa 

respondenter som ansåg att det var lika värdefullt i alla stadier av innovationsprocessen, 

då de menar att förutsättningarna ofta förändras under processens gång. Även teorin 

behandlar olika uppfattningar i denna fråga.  

 

Det tycks som om kundmedverkan hos våra undersökta företag är vanligast, och till viss 

del även viktigast, vid inkrementella innovationer. Värdet i att använda sig av kundens 

tysta kunskap vid radikala produkter underskattas dock inte av respondenterna. Vissa 

nämner att det är värdefullt att nå kunskapen både vid radikala och inkrementella 

innovationer. Här verkar det som att respondenter med utvecklingsledande befattningar 

och som är direkt involverade i sitt företags innovationsprocess, till större grad anser att 

kundmedverkan är viktig även vid radikala innovationer. Den slutsatsen kan indikera att 

respondentens befattning och specifika kunskap påverkar synen i denna frågeställning. 
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Nedan presenteras resultatet för forskningsfråga 3. 

 

3. Hur kommer de undersökta företagen åt sina kunders tysta 

kunskap?(Kunskapsdelning) 

 

Resultatet från vår studie pekar i riktningen mot att en kombination av språklig och 

icke-språklig kommunikation med kunden ger bäst effekt vid kunskapsutbytet mellan de 

undersökta företagen och dess kunder. Det är främst de företag som har mer 

differentierade produkter som anser detta. Vi kan tolka detta som att ju fler sinnen som 

används i innovationsutvecklingen, desto mer unika produkter kan skapas. Vi bedömer 

detta resultat som rimligt då det bekräftar stora delar av vårt teoretiska ramverk gällande 

”Kunskapsdelning”, där vikten av att använda sig av icke-språklig kommunikation tas 

upp.    

 

Som nämnts i det teoretiska ramverket så är den tysta kunskapen ibland svår att nå. 

Detta då individen kan vara omedveten om dess existens eller ha svårigheter att sätta 

ord på den. Det teoretiska ramverket föreslår då flera olika stimuli och redskap som kan 

användas av kunskapssökaren, för att provocera fram kunskapsdelning. Resultatet av 

vår studie bekräftar teorin och visar att de undersökta företagen använder sig av olika 

redskap och stimuli i sitt innovationsarbete. Ett av de redskap som har nämnts som 

ytterst viktigt i teorin, återkommer även frekvent hos respondenterna under studiens 

gång. Det redskapet är vikten av att skapa förtroende och att ha en bra relation mellan 

sändare och mottagare. Hos respondenterna skapas det bland annat i form av dialoger 

med kunderna. Även teorin betonar förtroende som en betydande komponent för att 

främja kunskapsdelning. Genom att lära känna sina kunder får företagen en större 

förståelse för denne, och i en nära relation så blir det lättare för en kund att öppna sig 

samt uttrycka sina behov och åsikter. Oavsett var i innovationsprocessen företaget 

befinner sig så menar de flesta respondenter att förtroende är en viktig faktor för att nå 

kundens tysta kunskap. Det underlättar för parterna att arbeta mot samma mål; att skapa 

framgångsrika innovationer, och i förlängningen skapas även en långsiktig relation 

vilken företaget kan ha nytta av i ett senare skede.  

 

Ett annat redskap som de flesta respondenterna var överens om, var att kundmöten ”face 

to face” är viktiga då de underlättar kunskapsutbytet. Detta går helt i linje med Nonaka 

& Konnos studier som visar att nyckeln till att överföra och uttrycka tyst kunskap ligger 
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i möten ”face to face”. Vårt teoretiska ramverk behandlar både det formella och det 

informella ”face to face” mötet och vår empiri bekräftar att kundmöten används av de 

undersökta företagen. I analysen belyses dock att det är det informella mötet som 

framhävs av respondenterna när det gäller att nå kundens tysta kunskap. Flera 

respondenter nämner att det informella ”face to face” mötet underlättar 

kunskapsdelningen då det är relationsbyggande och därigenom ökar förtroendet mellan 

parterna och skapar en ökad kreativitet hos mötesdeltagarna. Återigen så poängteras 

således förtroende och sociala relationer som viktiga parametrar för kunskapsdelning. 

 

Ett annat gemensamt mönster vi kan se mellan respondenterna är att samtliga använder 

sig av prototyper, modeller eller skisser/bilder för att få kunderna att uttrycka sig. Vissa 

menar att detta underlättar för kunden att göra mer handfasta tester medan andra 

poängterar vikten av att alla sinnen används hos kunden, något som enligt 

respondenterna skapar mer precisa svar och bättre förståelse för budskapet. Belöning 

och motivation, mentorer, IT-teknik samt berättelser är stimuli för kunskapsdelning som 

nämns i det teoretiska ramverket, men dessa tas inte upp i någon större utstäckning i 

empirin. Det resultatet pekar i riktningen mot att dessa redskap inte anses som de 

viktigaste för våra undersökta B2B företag i deras kunskapsdelningsprocess med sina 

kunder.   

 

Vi kan således konstatera att ett flertal olika redskap och stimuli presenteras i vårt 

teoretiska ramverk. Empirin och analysen indikerar dock att det är främst förtroende, 

”face-to-face” möten, prototyper samt bilder och skisser som företrädesvis används av 

de undersökta företagen. Vi tolkar det som att företagen anser att dessa redskap ger bäst 

effekt för att skapa kunskapsdelning och nå kundens tysta kunskap.  

    

Nedan presenteras resultatet för forskningsfråga 4. 

 

4. Hur tolkar och översätter de undersökta företagen sina kunders tysta kunskap till 

användbar information? (Externalisering) 

  

Det teoretiska ramverket framhåller svårigheterna med att göra den tysta kunskapen 

explicit. På frågeställningen om företagen tycker det är svårt att nå kundens tysta 

kunskap så råder det delade meningar hos respondenterna. Det förefaller som att vissa 

av de respondenter som inte tycker det är svårt att nå sina kunders kunskap, till viss del 
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ser en koppling till bruket av redskap och stimuli för underlätta för kunden att sätta ord 

på kunskapen. De redskap som nämns är förtroende, goda relationer och bilder. Det 

indikerar att vissa av de undersökta företagen har större medvetenhet om hur den tysta 

kunskapen kan tydliggöras. Detta kan dock tolkas som ett branschspecifikt mönster, då 

vi i vår studie har valt att intervjua vissa företag som under lång tid arbetat med olika 

typer av stimuli.  

 

Samtliga företag tolkar och översätter den erhållna kunskapen. De flesta av 

respondenterna använder sig av återkoppling till kund vid eventuella oklarheter om 

tolkning av budskapet. Det sker genom utveckling av frågorna och dialogskapande. I 

teorin belyses att man genom en dialog kan underlätta för en person att sätta ord på sina 

handlingar och tankar. Flera tolkningar kan även behöva göras då förståelsen för 

innebörden av kunskapen kan variera från person till person. Att de undersökta 

företagen i externaliseringsfasen frekvent återkopplar till sina kunder vid eventuella 

tolkningsproblem bekräftar därför vårt teoretiska ramverk.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att någon uppföljning till kund om deras medverkan 

samt utvärdering av resultatet av detsamma, sällan sker hos de undersökta företagen. 

Endast en av respondenterna nämner att detta sker i någon större utsträckning. Det 

resultatet kan peka i riktningen mot varför kundens tysta kunskap inte i någon större 

utsträckning har uppmärksammats i affärsvärlden. Vårt teoretiska ramverk nämner just 

detta och visar till att det finns få empiriska bevis för resultatet av kundmedverkan. Att 

de undersökta företagen i denna utsträckning väljer att inte följa upp resultatet av 

kundernas medverkan belyser detta faktum ytterligare. Genom att inte analysera 

resultatet av den tysta kunskapen i innovationsprocessen så kan det inte heller bedömas 

vilket värde den skapar. En större medvetenhet om den tysta kunskapens fördelar skulle 

därför kunna påverka en högre återkopplingsgrad till kunden inom detta specifika 

område. Då tyst kunskap är svår att mäta kan dock detta vara ett problem för företagen.  

 

6.2 Modifierad modell 

Utifrån det empiriska resultat som presenterats i analysen samt i slutsatsen ovan, så 

reviderar vi vår hypotetiska modell som presenterats tidigare i denna studie och som 

baserats på det teoretiska ramverket. De delar som har visat sig vara mindre relevanta 

för våra respondenter har markerats med streckade linjer för att tydliggöra detta. De 
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delar där teorin överensstämmer med det uppnådda resultatet har däremot behållits i sin 

ursprungliga form och färg.  

 

Vår studie visar att kundmedverkan prioriteras framförallt i början av 

innovationsprocessen och är vanligast vid inkrementella produkter. Dock anses även 

kundmedverkan vid radikala innovationer vara så pass viktig för vissa av våra 

undersökta företag, att vi väljer att behålla det i vår modell. Förtroende, ”face-to-face” 

möten, prototyper, skisser och bilder är de redskap som företrädesvis används av 

företagen i deras kunskapsdelningsprocess. Olika sammansatta arbetsgrupper tolkar och 

översätter kundens tysta kunskap till explicit och en återkoppling till kunden sker 

kontinuerligt under processen för att försäkra sig om att den tysta kunskapen har 

uppfattats korrekt. Däremot sker ingen större återkoppling till kunderna om resultatet av 

deras medverkan.    
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Figur 16. Om och hur företag når och använder kundens tysta kunskap i 

innovationsprocessen, ”Utfall”, egen.  
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6.3 Studiens bidrag  

I vårt teoretiska ramverk har det framkommit att det finns en brist på forskning om 

kundernas tysta kunskap i innovationsprocessen. Kristensson et al. (2008) och Garcia-

Murillo & Annabi (2002) visar till att fördelar med kundens kunskap i 

innovationsprocessen inte ännu är helt förstådda eller undersökta. Den tysta kunskapen 

har tidigare oftast förbisetts och fokus har legat på den explicita kunskapen 

(Johannessen & Olsen, 2011). Det är dock den tysta kunskapen som är den bästa källan 

till innovation och konkurrensfördelar då den ger kreativa idéer och är svår för 

konkurrenter att kopiera (Johannessen & Olsen, 2011; Wernerfelt, 1984). Tyst kunskap 

kan vara svår att kommunicera för individen och en lösning för företagen är därför att 

använda sig av olika redskap och stimuli för att provocera fram den (Nonaka & Konno, 

1998; Eraut, 2000).  

 

Av ovan resonemang kan uttydas att det finns ett utrymme att studera detta område och 

att skapa bidrag. Vi hoppas därför att vår studie kan bidra till en ökad förståelse om 

vilka redskap och stimuli som mest frekvent används av produktproducerande B2B 

företag, i avseende att erhålla sina kunders tysta kunskap.  Genom vår undersökning 

önskar vi också skapa en större medvetenhet hos företagen att bättre ta tillvara 

kundernas tysta kunskap i sina innovationsprocesser. 

  

6.4 Studiens begränsningar 

Under genomförandet av vår studie så upptäcktes vissa begränsningar, vilka leder till att 

resultaten som framkommit inte kan generaliseras.  

 

Då företag sinsemellan är konkurrenter och förmågan att nå kundernas tysta kunskap 

innebär ett stort försprång gentemot andra aktörer, så finns risken att de deltagande 

företagen inte delgav oss all relevant information. 

 

En annan möjlig begränsning är att även då vi använde oss av flera indikatorer vid 

formulerandet av intervjuguiden, i de områden som berörde syftet, så kan frågan 

fortfarande ha missuppfattats av respondenten. Svaret kan därigenom ha blivit 

missvisande. 

 

Även information som respondenten inte ansåg vara relevant, men vilken kan ha varit 

intressant för studien, kanske inte förmedlades. Detta kan i så fall ha gjort att vi missade 
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information som hade varit viktig för studien, då denna bygger uteslutande på vad 

respondenterna säger.  

 

Studien omfattade endast fem företag i olika branscher och tio respondenter. Detta kan 

innebära att studien inte är tillräckligt representativ, varför en större studie bör göras där 

flera företag och respondenter deltar. Då en kvalitativ studie ofta är tidskrävande så 

ställs frågan om en större studie bör göras via en enkätundersökning istället? Men även 

en djupare undersökning under längre tid på respektive företag skulle vara intressant.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning  

Denna studie har undersökt om B2B företag använder sina kunders tysta kunskap i sin 

innovationsprocess. Förslag till vidare forskning är att också studera företag som 

interagerar direkt med sina slutkonsumenter. Under vår studie har vi förstått att det kan 

vara svårt för B2B företag att nå den tysta kunskapen hos slutkonsumenterna, då den 

kan gå förlorad i mellanledet mellan konsument och producent. Det vore därför 

intressant att undersöka mellanledets agerande när det gäller tyst kunskap från kunden. 

Hur förmedlar mellanledet konsumentens önskningar och tysta kunskap till det 

producerande företaget, den tredje parten? Kan mellanledet tolka kundens tysta kunskap 

och överföra detta till producenten utan att tappa viktig information? Och hur når 

mellanledet kunskapen hos slutkunden då en ingående dialog med denne är en 

avgörande faktor för en innovationsframgång? 

 

Vår studie har visat att ett av de redskap som nämns mest i arbetet med att nå kundens 

tysta kunskap är förtroende. Även i det teoretiska ramverket har detta ansetts vara 

viktigt. Vi anser därför att det vore av intresse att mer ingående studera kopplingen 

mellan förtroende och förmedlingen av tyst kunskap, men från kundens aspekt. Anser 

kunden att det är en lika viktig parameter som företagen för att skapa kunskapsdelning 

eller prioriteras andra faktorer högre?    

  

I vår studie har det framgått att det sällan görs någon uppföljning av resultatet av 

kundens medverkan i innovationsprocessen. Då företagen engagerar kunden för att de 

önskar uppnå ett mer positivt resultat så verkar detta motsägelsefullt. Vi anser därför att 

det även skulle vara intressant att mer i detalj mäta det faktiska resultatet av kundens 

medverkan.  
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I vår undersökning har det framkommit att vissa av de studerade företagen inte till fullo 

utnyttjar sina kunders tysta kunskap i sitt innovationsarbete. Detta trots att det inom den 

akademiska världen både har bekräftats och forskats om de fördelar och värde som den 

tysta kunskapen kan ge i innovationsarbetet. Då uppkommer frågeställningen vad detta 

beror på? Innebär detta att företagen i motsats till den akademiska världen har 

konstaterat att den tysta kunskapen inte är så värdefull som den akademiska världen gör 

gällande? Eller kan en anledning vara att det bland företag ännu råder en begränsad 

kännedom om den tysta kunskapen, vilken medför att företag inte utnyttjar den 

maximalt? För att klargöra detta krävs ytterligare omfattande framtida forskning. 

 

6.6 Egna reflektioner 

Vår studie visar att samtliga respondenter, på något sätt, använder sina kunders tysta 

kunskap i innovationsprocessen. Det kan även utläsas av resultatet att vissa redskap och 

stimuli används mer frekvent för att provocera fram kundens tysta kunskap. Detta för att 

respondenterna har märkt att dessa redskap ger bra effekt och underlättar 

kunskapsdelningen.  

 

Studien gav även indikationer på att de undersökta företagen generellt inte är insatta i 

alla fördelar kring den tysta kunskapen, även om vissa företag visade större 

medvetenhet än andra. Att upplysa företagen om fördelarna med kundens tysta kunskap 

vore därför värdefullt, då företagen genom detta skulle kunna erhålla större 

informationsflöde ifrån kunderna och därmed öka möjligheten till innovationsframgång.   

 

  

 
 
 
 
 

.... 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågor 

1. Varför är innovationer viktigt för ert företag?  

2. Varifrån kommer idéerna till era innovationer? 

3. Har ni märkt någon skillnad i hur framgångsrika innovationerna är beroende vem ni 

samarbetar med? Kunder, leverantörer, forskning etc. 

4. Hur stor andel av era innovationer produceras efter kundmedverkan? 

5 a. Delar ni in innovationsprocessen i olika faser? Isåfall vilka? 

5 b. I vilken fas anser ni att det är mest värdefullt att involvera kunder? Varför? 

Jämförbarhet.  

6. Är det är viktigare att använda kundens kunskap vid helt nya innovationer eller 

endast vid förändringar/förbättringar av redan befintliga produkter, tjänster, etc.?  

7. Undersöker ni kundernas behov innan innovationsprocessen startar?  Om ja, på vilket 

sätt? 

8. Tar ni kontakt med kunder eller tar kunder kontakt med er när det gäller idéer om nya 

innovationer? 

9. Om kunder medverkar i innovationsprocessen, efter vilka kriterier väljs de ut? T 

ex. ålder, kön, utbildning, bostadsort, ”lead users” etc? Varför? 

10. Har företaget speciella arbetsgrupper som jobbar med kundernas kunskap? Vilka 

ingår i dessa? Varför just de personerna? 

11. Hur kommer ni åt kundens kunskap? T ex genom: 

 Observation 

 Webforum 

 Mentor  

 Undersökningar 

 Möten 

 Arbetsgrupper där kunder involveras 



”Kundens tysta kunskap i innovationsprocessen”  K.Nordanberg & S. Sohlberg, mars 2015  

112 
 

 Brainstorming 

 Prototyper  

 Annat  

12. Är kundens magkänsla och intuition viktig när ni utvecklar en ny innovation? Hur 

kommer ni åt den informationen? 

13. Är kundens personliga kunnande och erfarenheter viktiga när ni utvecklar en 

innovation? Hur får ni reda på den informationen? 

14. Är kundens visioner om hur en framtida produkt kan se ut, viktiga när ni utvecklar 

en ny innovation?   

15. Hur gör ni för att få kunden att förmedla sin kunskap? 

16. Tycker ni att det är svårt att nå kundens kunskap? Varför? 

17. Tycker kunden att det är svårt att sätta ord på sin kunskap? Om kunden har 

svårigheter med att förmedla sin kunskap, vad gör ni då?  

18. Har ni använt er av bilder, berättelser eller prototyper för att nå kundens kunskap? 

Varför? 

19. Har ni någon gång använt modeller, färger, lukter för att nå kundens kunskap? 

20. Märker ni någon skillnad på den information ni får om ni använder er av språklig 

eller icke-språklig kommunikation? 

21. Hur arbetar företagets anställda för att tolka informationen de får?  

22. Hur sammanställer ni den kunskap som ni får av kunderna? 

23. Hur omvandlar ni kundens kunskap till användbar information som företagets 

anställda kan utnyttja och förstå?  

24. Sker det någon återkoppling till kunden så att ni vet att ni har ”översatt” kundens 

information/kunskap på riktigt sätt? Antingen under processens gång eller efter. 

25. Vilket sätt anser ni är det mest effektiva sättet att nå kundens inre kunskap? 
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26. Gör ni någon uppföljning/återkoppling till kunder om resultatet av deras 

medverkan? Belöning, utvärdering, etc.? 

27.  Känner ni att kunder skulle kunna medverka i er innovationsprocess på ett mer 

effektivt sätt än idag?  

28. Berätta fritt om en innovationsprocess där kunder har varit involverade.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


