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Förord 
  
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i vår 
civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Det huvudsakliga syftet 
med detta examensarbete har varit att ta fram en företagsanpassad metod för att 
mäta kundtillfredsställelse inom R-divisionen vid SaabTech. 
 
Att under en termin få möjligheten att gräva djupare i detta intressanta område 
har varit mycket spännande och lärorikt. Det har varit mycket givande för oss 
och vi hoppas att SaabTech tycker att arbetet tillsammans med dess diskussioner 
har varit givande samt att det finns användning för vårt resultat. Vår 
förhoppning är även att detta examensarbete och dess tankegångar även skall 
kunna användas i andra enheter inom SaabTech koncernen.  
 
Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de som har hjälpt och stött oss under 
arbetets gång. Ett speciellt tack riktar vi till : 
 

Henrik Eriksson, vår handledare på Luleå tekniska universitet, för 
hans stöd och hjälp i alla frågor, en exemplarisk handledare. 
 
Catrine Köpsèn, vår handledare och kvalitetschef på SaabTech, för 
hennes visade intresse och stöd i alla situationer, men även för 
tillförande av kunskap vid de givande diskussionerna omkring 
området. 

 
Vi vill även tacka övriga personal inom SaabTech samt alla andra som genom 
visat intresse och diskussioner hjälpt oss att komma vidare i vårt arbete. 
 
 
Luleå 2003-10-06 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------  -----------------------------
  
Pejvak Oghazi   Johan Österberg

 



 

Sammanfattning 

Försvarsmarknaden kännetecknas idag av snabba förändringar med minskande 
marginaler vilket ställer nya krav på de aktörer som har en långsiktig ambition 
att vara kvar på marknaden. På grund av att Försvarets MaterielVerk (FMV) 
numera tar in internationella anbud på alla upphandlingar kommer SaabTech, 
som fram till idag har varit en betydande leverantör till FMV, inom den 
närmaste framtiden mötas av en betydligt större konkurrens inom den militära 
kundsektorn. Detta innebär att SaabTech måste öka sin civila marknadsandel 
och dessutom söka sig till nya vägar för fortsatt lönsamhet. Ett steg i detta arbete 
är att kunna mäta kundernas uppfattning för att finna potentiella 
förbättringsområden. Bakgrunden till detta examensarbete är att SaabTech 
upplever att det idag saknas en mätmetod för kundtillfredsställelse, dels på 
grund av det stärkta kravet i den nya ISO-standarden och dels på grund av 
företagets ökande krav på lönsamhet. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en företagsanpassade metod för att 
mäta kundtillfredsställelse inom SaabTechs R-division. Denna metod avser att 
ligga till grund för en noggrannare styrning av verksamheten mot ett mer 
kundfokuserat förändringsarbete. 

Resultaten baseras på litteraturstudier, information från SaabTechs interna 
dokumentation samt på intervjuer med personer från olika funktioner inom 
företaget. Denna information analyserades med hjälp av befintlig teori som 
sedan anpassades till den aktuella problematiken hos SaabTech. Analysen 
utmynnade i en kombinerat kvalitativ och kvantitativ undersökning som skall 
utföras med hjälp av intervjuer. 

Metoden består av i huvudsak fyra delar: en instruktion som beskriver hur, var 
och när mätningarna skall utföras, fasspecifika frågeformulär som skall ligga till 
grund för intervjuerna, en databas för hantering av insamlad data samt en 
rekommendation av hur framtida analys skall se ut.  

Ett eventuellt införande av arbetets resultat innebär ett flertal förändringar i den 
roll som kvalitetsledarna har hos SaabTech. Förutom kvalitetsledarna ordinarie 
arbetsuppgifter bör de även ansvara för mätningar i deras respektive projekt. 
Förhoppningsvis leder användandet av denna metod till att SaabTech kan 
identifiera potentiella förbättringsområden där företaget inte av kunden upplevs 
som tillräckligt starka. 

 

 

 



 

Abstract 

The defence market is today characterised by very fast changes with decreasing 
margins, that make new demands upon the operators that have long-term ambi-
tions to remain on the market. Today FMV receives tenders from companies all 
over the world when purchasing military equipment. In the near future this will 
lead to an increasing competition amongst the suppliers of military equipment 
around the world. Thus SaabTech needs to increase its market share in the civil 
high technology market and find new ways to increase profitability. One way to 
do this is to measure the customers’ attitudes towards the company in order to 
discover potential areas of improvement. The background of this thesis is that 
SaabTech today lack of a method to measure customer satisfaction which is de-
manded due to the new ISO-standard and the fiercer demand of profitability. 

The purpose of this thesis is to develop a company adapted method of measuring 
customer satisfaction within the R-division of SaabTech. This method is thought 
as a foundation to a more accurate steering towards customer-oriented change. 

The conclusions in this report are based on a litterature study, on information 
from the company´s internal documents and informal interviews with personnel 
belonging to different functions of the company. This information was analyzed 
with available theories adapted to the current situation at SaabTech. The analysis 
concluded with a combination of a qualitative and quantitative survey accom-
plished by interviews. 

The complete method that was delivered to SaabTech consists of mainly four 
parts: a instruction describing how, where and when to conduct the measure-
ments, phase-specific questionnaires , a database handling the results from the 
measurements and recommendations for future analysis of gathered information. 

The result of the work involves a number of changes in the roles of the quality 
leaders within SaabTech. Besides their regular responsibilities as quality leader 
in the each project they will now also be responsible for measuring customer 
satisfaction. Hopefully the use of this method will bring attention to potential 
areas of improvement. 
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Kapitel 1 – Inledning 
 

1 INLEDNING 
Detta kapitel beskriver inledningsvis bakgrunden och problemdiskussionen 
kring examensarbetet. Därefter redogörs för syftet med arbetet och slutligen de 
avgränsningar som gjorts. 

 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

SaabTechs kunder ställer en mängd olika krav på företaget, inte bara på 
produkterna utan även på de processer som tillämpas internt. Därför blir det 
alltmer angeläget att mäta och följa upp kundernas uppfattning om företaget och 
de olika processer som kunden kommer i kontakt med, från offerering till 
leverans. Genom en bra kundkontakt kan företaget prioritera förbättringsinsatser 
på de områden där kunden upplever brister. 
 
För att kunna mäta resultaten från verksamhetens olika perspektiv använder sig 
SaabTech R-division idag bland annat av Balanced Scorecard (BSC). BSC är en 
metod för att styra och utvärdera företag utifrån mer än det rent ekonomiska 
perspektivet. Ett styrkort med nyckeltal arbetas fram där ekonomiska nyckeltal 
balanseras med andra nyckeltal. Likaså balanseras nyckeltal som mäter det 
förflutna av nyckeltal som mäter såväl nuläge som framtid.  Enligt Kaplan & 
Norton (1996) bör styrkortet utformas utifrån fyra olika perspektiv av 
verksamheten; finans, kunder, processer och utveckling. Vid införandet av BSC 
hos SaabTech identifierades för kundperspektivet ett nyckeltal ”Nöjd kund-
index” för vilket det ännu inte definierats någon mätmetod. För övriga nyckeltal 
i kundperspektivet, leveransprecision, garantikostnad och fel vid 
leveransbesiktning, finns det däremot klart definierade mätmetoder som används 
kontinuerligt. 
 
I och med den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 har dessutom kravet på 
mätmetoder för kundtillfredsställelse stärkts. I avsnitt 8.2.1 i ISO 9001:2000 
som behandlar mätning av kundtillfredsställelse står det: ”organisationen skall 
skaffa sig information över kunders uppfattning om huruvida organisationen har 
uppfyllt kundkraven eller inte. Metoder för att erhålla och utnyttja sådan 
information skall fastläggas.”. Eftersom en ISO-certifiering idag inte i sig anses 
som en konkurrensfördel utan mer som en förutsättning för att bedriva sin 
verksamhet är det extra viktigt att företaget uppfyller certifieringskraven. Många 
företag bedriver också egna revisioner hos sina leverantörer för att säkerställa 
kvaliteten. 
 
SaabTech R-division vill införa en metod för att mäta kundtillfredsställelse som 
dels har koppling till företagets BSC och dels uppfyller kraven från ISO 
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9001:2000. Givetvis finns det också ett egenintresse i att ta reda på kundernas 
uppfattning om produkten, företaget och dess processer för att på så sätt kunna 
identifiera förbättringsområden. 
 
1.2 Syfte  

Examensarbetets syfte är att utveckla en metod för att mäta kundtillfredsställelse 
inom SaabTechs R-division.  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar endast verksamheten på R-divisionen i Jönköping. 
Vidare avgränsas arbetet till att ta fram en mätmetod för nuvarande externa 
kunder (alla kunder utanför SaabTechs Jönköpingsenhet). Mätmetoden omfattar 
således inte interna och potentiella kunder. Arbetet innefattar ej heller praktisk 
implementering av den framtagna metoden. 
 
1.4 Rapportens disposition 

För att åskådliggöra rapportens disposition och göra arbetet överskådligt för 
läsaren presenteras här en beskrivning av examensarbetets olika avsnitt. 

• Kapitel 1 behandlar rapportens bakgrund, syfte och avgränsningar. 
• Kapitel 2 beskriver och motiverar de tillvägagångssätt och metoder som 

har använts. Dessutom beskrivs de datainsamlingsmetoder som utnyttjats 
för att genomföra arbetet. 

• Kapitel 3 redogör för de teorier som ligger till grund för detta arbete. Här 
beskrivs bland annat teorierna kring kundtillfredsställelse och 
kundmätningar. 

• Kapitel 4 är en beskrivning av SaabTechs verksamhet i allmänhet och 
kvalitetsavdelningens arbete i synnerhet. Här redogörs även för 
kvalitetsledarnas roller i projekten. 

• Kapitel 5 redovisar dels en sammanställning av det empiriska materialet 
som använts, dels författarnas tankegångar om hur mätmetoden har vuxit 
fram. Dessutom presenteras den framtagna mätmetoden och förslag på 
dess implementering i företaget. 

• Kapitel 6 diskuterar för- och nackdelar med det förslag på mätmetod för 
kundtillfredsställelse som presenterats samt arbetets uppläggning och den 
använda metoden. Dessutom ges förslag på hur företaget kan gå vidare 
med den presenterade metoden.
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Kapitel 2 -  Metodbeskrivning 
 

2 METODBESKRIVNING 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras de tillvägagångssätt och metoder som vi 
har valt att använda. Inledningsvis diskuteras forsknings- och 
undersökningsansats. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoderna som har 
använts. Avsnittet avslutas med en diskussion kring hur validiteten och 
reliabiliteten har uppfyllts under arbetets gång. 

2.1 Undersökningsmetoder 

Det finns i huvudsak fyra olika undersökningsmetoder: surveyundersökning, 
skrivbordsundersökning, experimentell undersökning och fallstudier. (Holme & 
Solvang, 1994). 
 
Surveyundersökning är en undersökning där information om ett litet antal 
variabler samlas in från ett större antal undersökningsobjekt, exempelvis genom 
enkät eller intervjuer. Surveyundersökningen kan betecknas som en 
stickprovsmässig undersökning med hjälp av litteraturstudier av sekundärdata 
inom ett specifikt område för att erhålla en ny annorlunda analys av befintligt 
material. Ett problem att använda dessa material kan vara att materialet är 
framtaget för ett annat tidigare syfte och kanske även under andra rådande 
förhållanden, vilket kan minska validiteten och reliabiliteten. 
Skrivbordsundersökning sker med hjälp av litteraturstudier av sekundärdata 
inom ett specifikt område för att erhålla en ny annorlunda analys av befintligt 
material. Ett problem med att använda befintligt materialet kan vara att 
materialet är framtaget för ett annat tidigare syfte och kanske även under andra 
förhållande, vilket kan minska validiteten och reliabiliteten. Experimentell 
undersökning tillåter förändringar av enstaka variabler och sedan studier av 
effekter. Denna metod är speciellt lämpad i laboratoriemiljö där möjligheten ges 
att hålla en del variabler konstanta. Fallstudien är en undersökning av en mindre 
grupp, exempelvis en grupp individer eller en organisation. Syftet med 
fallstudier är att ge en fördjupad förståelse av ett förlopp. Fallstudien undersöker 
ett större antal variabler i detalj på ett mindre antal individer än vad 
surveyundersökning gör. Variablerna som är ett föremål för studien behöver inte 
förenklas utan kan vara av frågande natur. Denna metod ger oftast en hög 
validitet och reliabilitet.(Holme & Solvang 1994).  
 
Examensarbetet började med en fallstudie över SaabTechs verksamhet och 
organisation genom intervjuer av personal och företagets intranät. Sedan 
genomfördes en skrivbordsundersökning över befintligt material och teorier, där 
syftet var att ge författarna en djupare kunskap inom ämnet kundtillfredsställelse 
och kundmätningar.  
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2.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen består vanligen av ett metodiskt och ett vetenskapligt 
angreppssätt. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) beskriver det vetenskapliga 
angreppssättet som induktion eller deduktion och det metodiska som antingen 
kvalitativt eller kvantitativt. 
 
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren börjar med att konstruera en 
modell med hjälp av vissa teorier eller grundsatser som vetenskapen består av. 
Utifrån modellen formuleras hypoteser som testas via empiri för att antingen 
verifieras eller falsifieras. Den induktiva ansatsen går ut på att forskaren helt 
förutsättningslöst går ut i empirin och observerar. Dessa observationer tolkas 
sedan för att slutligen tack vare en ökad förståelse mynna ut i en genererad teori 
(Molander, 1988). Problemet med en strikt induktiv metod är att den utgår ifrån 
att forskaren värderingsfritt kan tolka och förstå verkligheten strikt objektivt. 
Den deduktiva ytterligheten menar att man rent logiskt beskriver verkligheten 
utan att empiriskt undersöka den (Molander, 1988). Dessa nackdelar med 
respektive angreppssätt leder ofta till att forskaren inte strikt antar den ena eller 
den andra ansatsen utan befinner sig någonstans inom intervallet mellan de båda.  
 
Studier av kundmodeller kan vara svåra att kategorisera som enbart deduktiva 
eller induktiva. En litteraturstudie har utförts från befintlig teori och 
fallstudieundersökning har utförts om kundtillfredsställelse. Studien har därför i 
huvudsak haft en kombination av deduktivt och induktivt angreppssätt. 
 
Valet av metodiskt angreppssätt, kvalitativt respektive kvantitativt, sker med 
hänsyn till vilken typ av information som efterfrågas och undersöks. En 
kvalitativ undersökning kännetecknas av närhet till forskningsobjektet och att 
den syftar till att erhålla en djupare förståelse för det undersökta problemet. En 
kvantitativ undersökning syftar till att förklara olika företeelser och 
kännetecknas av systematiska och strukturerade observationer vilka ofta kan 
kvantifieras och uttryckas i sifferform. ( Holme & Solvang, 1994). 
 
Syftet med examensarbetet är att ta fram lämpliga metoder för mätning av 
kundtillfredsställelse. För att ett tillfredsställande resultat skall uppnås räcker 
inte en kvantitativ studie, utan det krävs en studie med djupare fokus. Det vill 
säga arbetet kommer främst baseras på kvalitativa studier. För att kunna erhålla 
den information som är väsentlig för det här arbetet, genomfördes omfattande 
litteraturstudier och personliga intervjuer av projektledare och medlemmarna i 
ledningsgruppen.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

Resultatet av detta arbete skall vara en iterativ metod för mätning av 
kundtillfredsställelse som senare skall implementeras i verksamheten på R-
divisionen. Detta förutsätter att författarna för det första har en god inblick i hur 
verksamheten ser ut idag, för det andra känner till vilka krav som ställs på 
metoden både internt och externt. Dessutom måste metoden anpassas efter de 
rutiner och arbetssätt som finns och göra metoden användarvänlig. Förutom 
detta måste hänsyn tas till hur kunderna påverkas av de praktiska mätningarna 
som utförs. 
 
Författarna valde att dela upp arbetet i fem faser: 
 

1. Kartläggning av kundbilden.  
2. Kartläggning av mätbehov 
3. Definition av lämpliga mätmetoder 
4. Definition av lämpliga analysmetoder 
5. Komplett mätmetod för kundtillfredsställelse 

Fas 1 och 2 motsvarar den i teorin beskrivna förstudie som syftar till att ge 
kunskap och förståelse för kundens tankar och beteende. I fas 3 till och med fas 
5 utformades själva mätmetoden genom val av undersökningsmetod, utformning 
av frågor och svarsalternativ som sattes samman till frågeformulär. I den sista 
fasen utformades den slutgiltiga metoden som överlämnades till företaget. 

I enlighet med övriga projekt inom SaabTechs R-division har även detta 
examensarbete administrerats med hjälp av Ericssons projektmall PROPS. 
Ändpunkterna av de tidigare beskrivna faserna utgör därför milstolpar i projektet 
med PROPS terminologi. 
 
Indata i arbetet mot alla fem milstolpar har bestått av intervjuer och 
gruppövningar med SaabTechs personal, litteratur, SaabTechs intranät och 
Internet. 
 
 
2.4 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses tillförlitligheten i studiens resultat. Den är beroende av hur 
mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av information har varit. En 
studie anses ha hög reliabilitet om olika och oberoende mätningar av ett och 
samma problem ger liknande resultat. (Holme & Solvang, 1991). 
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Det främsta reliabilitetsproblemet har varit att hitta tillräckligt många 
företag/kunder att studera för att hög tillförlighet ska kunna erhållas. 
Medvetenheten om detta problem har lett till att de genomförda studierna har 
förberetts noga, dels genom att frågor skickats ut till handledaren och berörda 
projektledare, dels genom att författarna läst in sig på företagen. 
 
Validiteten avser huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap som 
efterfrågas. Validiteten är beroende av vad som mäts och om detta tydligt 
framgår i frågeställningen. (Holme & Solvang, 1991). 
 
Vid användning av intervjuer som metod för att samla in information uppstår 
många risker. Personen som utför intervjun måste vara uppmärksam så att 
respondenten uppfattar frågan korrekt. Intervjuaren måste också vara noggrann 
med att det är en person med efterfrågad sakkunskap som intervjuas. För 
datainsamlingen har informella och formella intervjuer använts. Frågor har 
ställts och besvarats via elektronisk post. Formella telefonintervjuer har också 
använts i det här arbetet. Informationen har inhämtats genom intervjuer där 
projektledare, kvalitetsledare och andra har fått svara på genomarbetade frågor. 
För att verifiera resultat från intervjuerna har en sammanställning av svaren 
skickats ut till respektive respondent. På så sätt har respondenten kunnat ge sina 
synpunkter på författarens återgivning av intervjun. Validiteten i arbetet har 
även förstärkts genom möjligheten till flera intervjuer med berörda personer, 
samtidigt som diskussion förts med handledare huruvida materialet som 
framkommit varit det som efterfrågas. Inom området finns olika definitioner och 
begrepp, men vid varje intervju har detta diskuterats samt tagits hänsyn till 
genom att frågor med samma innebörd repeterats med flera olika slags ordval. 
Ett annat validitetsproblem som uppkommer är avgränsningar då fallstudier 
generellt begränsas av tidsbrist. Validiteten minskar då det inte har funnits 
tillräckligt med tid att undersöka mer djupare vissa frågeställningar som 
uppkommit runt de företag som utvalts för djupare studier. Validiteten har också 
underbyggts av studier av hur intervjuer skall genomföras och hur enkäter skall 
se ut. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel följer en redogörelse kring de teorier som vi stödjer oss mot i 
detta arbete. Teorierna behandlar främst kvalitet i allmänhet och 
kundmätningar i synnerhet.  

3.1 Kvalitet  

Begreppet kvalitet kommer ursprungligen från latinets ”qualitas”, vilket betyder 
”av vad”, ”beskaffenhet” eller ”egenskap”. Kvalitetstänkandet i någon form har 
existerat sedan länge och kan spåras till ingenjörskonstens tidigaste dagar. 
Naturligtvis var man då inte medveten om begreppet kvalitet som det används 
idag, men människan har förmodligen alltid velat göra bra ifrån sig. De tidigaste 
kvalitetsinsatserna hade ett kontrollperspektiv som ofta baserades på statistiska 
metoder. Det moderna kvalitetstänkandet föddes någon gång under 70-talet i 
Japan med stark inspiration av kvalitetsteknikens anfäder, bland annat Deming, 
Juran och Ishikawa (Bergman & Klefsjö 1995). 
 
Philip Crosbys definition av kvalitet från 1970-talet visar hur tyngdpunkten vid 
den tiden riktades mot att uppfylla uppsatta kvalitetsmål, speciellt då i 
västvärlden. 

 
”Performance to requirements”  

Crosby (1979) 
 
 

En annan utveckling av kvalitetsbegreppet började i Japan under senare delen av 
1970-talet, den spred sig senare till USA och vidare till Europa. Företagen 
visade sig kunna spara stora summor på att förebygga felen innan de uppkom. 
Med sänkta produktionskostnader blev kvalitet ett starkt konkurrensmedel och 
kunden kom att sättas allt mer i centrum. Amerikanen Edward Demings 
definition på kvalitet visar att kunden alltmer sätts i fokus. 
 
”Quality should be aimed at the customers, present and future” 

Deming (1986) 
 
Under slutet av 80-talet har det fokuserats mer på begreppet total kvalitet, vilket 
inneburit att kunden mer och mer satts i centrum för all verksamhet (Bergman & 
Klefsjö, 1995). 
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Generellt för de flesta kvalitetsdefinitionerna är att de sätter kunden i centrum. 
Det är således kundens behov och förväntningar som sätter kvalitetsnivån på 
varan eller tjänsten i fråga. 
Bergman & Klefsjö (1995) tar dock med kundens omedvetna behov i sin 
definition, vilket visas  nedan:  
 
”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, 
eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 

Bergman & Klefsjö (1995) 
 
 
3.2 Offensiv kvalitetsutveckling 

Under 1990-talet började koncernledningen i flera internationella koncerner 
alltmer tala om kvalitet och vikten av att ledningen engagerar sig i 
kvalitetsfrågor. En stor del av den kvalitetsvåg som svepte över industrin i 
västvärlden under 1980-talet var enligt Bergman & Klefsjö (1995) en reaktion 
på Japans konkurrensöverlägsenhet. Begreppet Total Quality Management, 
TQM växte fram i Europa och Amerika. Begreppet hjälper till att poängtera och 
markera vikten av ledningens engagemang i kvalitetsfrågor. Bergman & Klefsjö 
(1995) tolkar och översätter TQM till offensiv kvalitetsutveckling. De markerar 
med ordet offensiv att det handlar om att aktivt förebygga, förändra och 
förbättra, inte att kontrollera och reparera. Med ordet kvalitetsutveckling 
markerar de dels att kvalitetsarbete är en ständig pågående process och dels att 
det handlar om att utveckla de människor som är inblandade i dessa processer. 
 
Offensiv kvalitetsutveckling kan, enligt Blomqvist & Haeger (1996), i stora drag 
beskrivas som en företagsledningsfilosofi som bygger på systematisk ständiga 
förbättringar av kvaliteten i företagets produkter och processer. Offensiv 
kvalitetsutveckling sätter kunden i centrum för alla aktiviteter och bygger på 
engagerade medarbetare. Grunden i offensiv kvalitetsutveckling är ledningens 
engagemang. Ledningen måste stödja den ständiga utvecklingen ekonomiskt, 
moraliskt och med ledningsresurser. Om ledningen inte gör värderingen att 
kvalitet är minst lika viktigt som direkta kostnader och leverans tider kommer 
inte heller medarbetarna att göra det. För att ett företag ska lyckas med sin 
offensiva kvalitetsutveckling krävs dock mer än bara en engagerad ledning. 
Övriga hörnstenar för ett lyckat kvalitetsarbete visas i figur 3.1 (Bergman & 
Klefsjö, 1995). 
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Arbeta med processer 

Basera beslut på fakta Låta alla vara delaktiga 

Arbeta med ständiga 
förbättringar 

Sätt kunderna i 
Centrum 

 
Företagsledningens engagemang 

 
Figur 3.1 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
 

• Sätt kunderna i centrum. Den centrala tanken som kvalitetssynsättet är 
uppbyggt kring att sätta kunden i centrum. Kunden kan vara intern eller 
extern eller kort sagt den som värdet är tänkt att skapas för. 

• Basera beslut på fakta. Att alltid basera beslut på fakta kan tyckas vara en 
självklarhet. Emellertid spenderar företag i allmänhet betydligt mer tid 
och kraft på att diskutera, vad kan kunden vilja, varför problem uppstår 
och så vidare. Istället för att låta fakta tala. Fakta kan även minska antalet 
slumpfaktorer som har en avgörande betydelse. 

• Arbeta med ständiga förbättringar. Traditionella tankar om att söka 
optimala kvalitetsnivåer måste ersättas med en övertygelse om att det 
alltid finns möjligheter att förbättra förmågan att tillfredsställa kundernas 
verkliga behov. Bergman & Klefsjö (1995) menar att ”den som slutar att 
bli bättre slutar snart att vara bra”. 

• Arbeta med processer. Processynsättet är en nyckelprincip för offensiv 
kvalitetsutveckling eftersom ett sådant synsätt sätter kunderna i centrum 
och en process är till sin karaktär repeterbar vilket underlättar för ständiga 
förbättringar. Ett enskilt projekt kan inte vara objekt för ständiga 
förbättringar, men det kan däremot den process som används för att styra 
projekt i organisationen. 

• Låta alla vara delaktiga. För att kvalitetsstrategin i organisationen skall 
lyckas fordras att alla engageras i arbetet med att tillfredsställa både den 
interna och externa kunden. Förutsättningar för att alla aktivt får vara med 
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och påverka och delta i förbättringsarbetet. Kommunikation, delegering 
och utbildning är viktiga nyckelord enligt Bergman & Klefsjö (1995). 

 
3.2.1 Kundbegreppet 

Genom definitionen av kvalitetsbegreppet följer att definitionen av kunden är 
central. I vissa fall, som till exempel inom den offentliga sektorn där den som 
betalar för tjänster inte behöver vara samma som utnyttjar dem, är 
kundbegreppet svårtolkat. I sådana fall kan man tänka sig flera olika 
kundkategorier. Med begreppet kund menas här den eller de som vi är till för, 
det vill säga den eller de som vi försöker skapa värde åt genom våra aktiviteter 
och produkter. Ett förbättringsarbete måste alltid inledas med att ställa frågan 
”Vilka är våra kunder?”. (Bergman & Klefsjö, 1995). 
 
Kundbegreppet kan definieras på många olika sätt. Till exempel ”mottagare av 
produkt” eller ”de som organisationen finns till för” som är ganska snäva 
begrepp som behöver kompletteras med intressenter för att inte några aktörer 
skall falla bort. Man kan också kategorisera kunderna efter till exempel 
externa/interna eller nuvarande/tidigare/potentiella kunder. (Sörqvist, 2000). 
 
3.3 Produktkvalitet 

Med produktkvalitet menas enligt Bergman & Klefsjö (1995) kvaliteten hos 
varor, det vill säga den fysiska produktens kvalitet. Begreppet produktkvalitet 
har många dimensioner. Några av dessa är: 

• Variation i prestanda och andra egenskaper som kunden sätter värde på. 
• Tillförlighet, det vill säga hur ofta det inträffar allvarliga fel. 
• Underhållsmässighet, det vill säga hur lätt eller svårt det är att upptäcka, 

lokalisera och avhjälpa fel. 

Det måste beaktas att upplevd produktkvalitet inte enbart påverkas av ovan 
dimensioner utan även av komfort och formgivning. Marknadsföring och 
kundens förutfattade meningar kan dessutom påverka kundens upplevelse av 
kvaliteten i viss grad. (Bergman & Klefsjö, 1995). 

3.4 Tjänstekvalitet 

Varor och tjänster skiljer sig åt på flera punkter där den mest påtagliga 
skillnaden är att varor är fysiska ting, medan tjänster är immateriella och inte 
kan upptas av de fem sinnena. Detta medför att tjänster får flera karakteristiska 
egenskaper, till exempel att en tjänst inte kan lagras eller ägas av kunden efter 
leverans (Bergman & Klefsjö, 1995). 
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Tjänstekvalitet är en abstrakt och flyktig konstruktion på grund av tre 
kännetecken som är unika för tjänster: ogripbarhet, olikhet och oskiljbarhet. 
Tjänster är ogripbara eftersom de snarare är prestationer och händelser än 
objekt. Exakta tillverkningsspecifikationer angående kvalitet är svåra att ange. 
Det är även svårt att innan köp av tjänst avgöra kvaliteten genom mätning, test 
eller kontroll. Kvaliteten på en tjänst kan även variera beroende på vem som 
utför tjänsten och vem som är kund. (Parasuraman, 1988). 

3.5 Total kvalitet 

De flesta studier som behandlar kvalitet diskuterar antingen fysiska produkter 
eller tjänster. Denna uppdelning av produkt och tjänst ger ett ofullständigt 
perspektiv på kvalitet eftersom att varje fysisk produkt kan förknippas med 
någon typ av tjänst. Detta betyder att hänsyn måste tas till såväl den fysiska 
produkten som de tillhörande tjänsterna när kvalitet studeras ur ett 
kundperspektiv. (Hansen & Bush, 1999). 
 
De tjänster som ett företag erbjuder och kvaliteten på dessa har stor betydelse 
för hur ett företag uppfattas och för hur kvaliteten på deras produkter upplevs av 
kunderna. Det kan mycket väl vara så att bilden av ett företag påverkas mer av 
människorna i företaget och de tjänster de erbjuder än vad den fysiska produkten 
gör. (Sinclair et al, 1993). 
 
Hur ett företag uppträder i relationen med sina kunder har betydelse för hur 
kunderna upplever kvaliteten på en tjänst och hur tillfredsställda de blir. Hos 
företag som visar ett stort deltagande i relationen med kunderna är de mer 
benägna att uppleva kvaliteten som god. Detta har sin orsak i att kännedomen 
om kundernas förväntningar och behov ökar. (Ennew & Binks, 1999). 
 
För att utveckla deltagandet i en relation krävs investeringar från både företaget 
och kunden. Företaget kan till exempel öka personalens resurser eller skapa nya 
system för handhavandet av information. Den personliga interaktionen mellan 
företagets och kundens representant samt atmosfären som råder i relationen har 
stor betydelse för hur kvaliteten på en tjänst upplevs. Om den personliga 
interaktionen mellan företag och kund fungerar påverkas den upplevda 
kvaliteten på tjänsten positivt. Om kunden upplever atmosfären i relationen som 
negativ av någon anledning påverkas den upplevda kvaliteten negativt. (Ennew 
& Binks, 1999).  
 
Kunder anser att kvaliteten på tjänster förknippade med en produkt är lika 
viktiga som kvaliteten på själva produkten. Detta innebär att om tjänsterna kring 
en produkt inte upplevs som tillfredsställande påverkas den upplevda kvaliteten 
på produkten negativt. (Kasper & Lemmink, 1989). 
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3.6 Kano-modellen 

Kano-modellen är utvecklad av Kano et al (1984). Modellen kopplar samman 
begreppen kundtillfredsställelsen och graden av uppfyllelse för behoven 
Modellen illustreras i figur 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundtillfredsställelse 

Figur 3.2. Kano-modellen enligt Bergman & Klefsjö (1995). 
 
Bergman & Klefsjö (1995) delar upp kundens behov i tre delar: basbehov, 
uttalade behov och omedvetna behov.  
 

• Basbehov: Basbehoven är kundens primära behov. De är nödvändiga att 
uppfylla i första hand för att kunden inte skall bli missnöjd. De är oftast så 
självklara för kunden så ett misslyckande i att uppfylla detta behov märks 
tydligt. 

• Uttalade behov: Om kunden frågas vad han/hon förväntar sig, är det de 
uttalade behoven som nämns. Ett företag kan skaffa sig stora 
konkurrensfördelar genom att vara framstående i dessa dimensioner. 

• Omedvetna behov: de omedvetna behoven motsvara det ”lilla extra” som 
kunden inte förväntar sig att få. De är inte lätta att finna eftersom kunden 
inte själva är medvetna om dem, men lyckas företaget har de vunnit en 
trogen och lojal kund. 

 
Bergman & Klefsjö (1995) beskriver modellen med ett exempel när ett 
hotellrum beställs. Att sängen är bäddad är en förutsättning, ett basbehov. 
Uttalade behov kan vara TV och skrivbord medan de omedvetna behoven utgörs 
av en badrock eller fruktkorg, det vi inte förväntar oss att få. 
 

Grad av 
uppfyllelse 

Uttalade behov Omedvetna 
behov 

Basbehov 
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Kano et al (1984) menar vidare att kundens behov och förväntningar förändras 
med tiden. De uttalade behoven blir med tiden så självklara att de utvecklas till 
ett basbehov. Omedvetna behov har kunden fått uppfyllda så många gånger 
tidigare så att de blir uttalade behov. Det är därför uppenbart att hela tiden ligga 
ett steg före kunden för att kunna överträffa förväntningarna och därmed få en 
nöjd kund (Bergman & Klefsjö, 1995). 
 
3.7 Gap – modellen 

En annan modell för tjänstekvalitet, den så kallade ”gap-modellen”, där ett antal 
gruppintervjuer ligger till grund för en undersökning av vad som leder till en 
missnöjd kund. Resultatet visade sig att det finns fem olika gap som resulterar i 
en missnöjd kund. Första gapet finns mellan vad kunden verkligen förväntar sig 
och vad företaget tror att kunden förväntar sig. Gap två uppstår när företaget 
skall utforma tjänsten och inte lyckas överföra kundens önskemål till 
specifikationer för hur tjänsten skall utföras. När företaget sedan utför tjänsten 
finns det risk för att det inte sker enligt de specifikationer som gjordes när 
tjänsten utformades, vilket är gap tre. Marknadsföringen påverkar kunden och 
ger denne en förväntning om vad tjänsten skall innebära. När marknadsföringen 
inte stämmer överens med den utförda tjänsten uppkommer gap fyra och 
slutligen gap fem när kunden jämför den förväntade tjänsten med hur han/hon 
uppfattade den erhållna. (Zeithalm, 1990).  
 
En tankemodell över gapen mellan leverantör och kund, samt gapet mellan 
system, strategi och verksamhet presenteras i figur 3.3. 

 
 
Figur 3.3 Egen tankemodell över gapen mellan leverantör och kund, samt 
gapet mellan system, strategi och verksamhet. 
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3.8 Effekter av kundtillfredsställelsen  

Söderlund (2000) har beskrivit de effekter som kundtillfredsställelse medför. 
Anledningen till att en leverantör bör intressera sig för information från sina 
kunder är mer eller mindre självklar. Klagomål hjälper leverantören att 
identifiera delar i erbjudandet som kunden uppfattar som dåliga. Därmed ger 
klagomål indikationer på vad som kan förbättras.  
 
För förhållandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet, används i regel 
lojalitet i en snäv bemärkelse. Begreppet lojalitet avser vanligtvis endast ett av 
de objekt som kunden kan vara lojal till (varumärket, butik etc.), samtidigt som 
begreppet avser lojalitet i antingen historisk mening eller i framtida mening. 
Förhållandet mellan kundtillfredsställelse och kundens beteende är dock föremål 
för en del oklarheter. Av den anledningen finns det stora skäl att uppmana den 
som intresserar sig för kundtillfredsställelse och effekter på kundbeteende i ett 
specifikt fall att själv undersöka hur eventuella samband ser ut i just det fallet. 
(Söderlund, 2000).  
 
 
3.9 Kundmätningar 

Sedan länge finns någon form av rutiner för felrapportering hos de flesta företag. 
Till exempel återmatas information om fel i användning till 
konstruktionsavdelningen som sedan kan göra lämpliga konstruktionsändringar. 
Även garantiärenden kan ses som en form av felrapportering. Fortfarande finns 
brister i många företag inom dessa områden men detta inte det viktigaste 
problemet eftersom vetskapen om huruvida kunden är missnöjd eller inte är 
otillräcklig. Istället är det intressant att veta hur pass nöjd kunden är, vad som 
har bidragit till denna nöjdhet och framförallt vilka produktegenskaper som 
behöver förbättras. För att skaffa sig denna information bör man använda sig av 
systematiska kundundersökningar i någon form. (Bergman & Klefsjö, 1995). 
 
Mätningar av kundtillfredsställelse är grunden för att man skall kunna uttala sig 
om nivån på kundtillfredsställelsen, vad som orsakar den och vad den har för 
effekter. Därför är det viktigt att påpeka att de företag som vill skapa 
kundtillfredsställelse också bör ägna sig åt kundmätningar. Det ökande antalet 
kundmätningar som utförs runt om i världen i takt med att företagens intresse för 
kundtillfredsställelse ökar visar på den alltmer framträdande roll som 
mätningarna fyller. (Söderlund, 2000).  
 
Det råder idag delade meningar om vad som skall mätas. Hittills har man främst 
riktat in sig på att mäta kundattityder även kallad kundtillfredsställelse. Vid detta 
tillvägagångssätt är det viktigt att ha i åtanke att kundtillfredsställelse i sig inte 
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har något värde utan att det är de ekonomiska följderna av detta som är 
väsentliga. Dock finns det som tagits upp i teoriavsnittet tidigare ett antal 
undersökningar som visar på sambandet mellan kundens tillfredsställelse och 
beteende. På senare tid har hävdats att man istället ska mäta kundens beteende 
för att på så sätt bedöma kundens reaktioner snarare än attityder. Ett tredje sätt 
är att istället direkt mäta de effekter som kundens beteende har på företaget. 
Sannolikt behövs det kunskap om kunden utifrån alla dessa perspektiv för att 
kunna styra verksamheten effektivt. (Sörqvist, 2000). 
 
3.10 Mätning av kundattityder 

Attitydundersökningar bygger enligt Sörqvist (2000) på att man direkt frågar 
kunden om hur de upplever produkten och det levererande företaget. Kundens 
attityd består av en subjektiv och medveten upplevelse hos kunden. Dessa 
undersökningar är ofta tämligen lätta att utföra men på grund av att kundens 
beteende inte alltid följer dess attityder kan det vara lämpligt att komplimentera 
med mätningar av kundbeteende och kundeffekter. Det är avgörande för 
undersökningens utfall att den förbereds och planeras utförligt. Sörqvist ger ett 
exempel i tabell 3.1 på en arbetsgång för den kvantitativa undersökningens fyra 
faser: förstudie, utformning, genomförande och efterarbete.  
 
 
FÖRSTUDIE 

 
Identifiera verksamhetens kunder 
Fastställ kundparametrar 
Vikta kundparametrar 
 

 
UTFORMNING 

 
Välj undersökningsmetod 
Utforma frågor 
Konstruera svarsskalor 
Utforma frågeformulär 
Förbered och planera undersökningen 
Testa undersökningen 
Bestäm urval 
 

 
GENOMFÖRANDE 
 

 
 

 
EFTERARBETE 
 

 
Fastställ referenser 
Analysera och tolka resultat 
 

 
Tabell 3.1. En systematisk arbetsgång för kvantitativ mätning av kundattityder. 
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3.10.1 Undersökningsmetoder 

Cantzler (1991) beskriver tre olika typer av kundattitydundersökningar; 
kvantitativa, kvalitativa och en kombination av dessa. 
 
Kvantitativa undersökningar utgörs vanligen av ett stort antal undersökta objekt, 
statistiska urvalsmetoder, strukturerade frågeformulär, databearbetning av 
materialet och slutligen statistisk analys. Kvantitativa undersökningar används 
främst till att undersöka konsumentprodukter t ex kartlägga vad en grupp 
människor anser om en ny typ av läskedryck eller förutse hur stor 
försäljningsvolym en vara kommer att få. Vid undersökningar av 
producentvaror, d v s där andra företag är kunder, är det viktigare att få en 
djupare förståelse för frågeställningarna varför dessa åtminstone bör inledas med 
en kvalitativ undersökning. Vid kvantitativa undersökningar är ofta 
målpopulationen väldigt stor varför man måste göra ett urval för att göra 
undersökningen mer lätthanterlig och kostnadseffektiv. Nästa steg är att 
konstruera ett frågeformulär med fasta svarsalternativ. Detta steg kräver god 
inblick i det studerade problemet och kan eventuellt föregås av en kvalitativ 
studie. Frågeformuläret distribueras till kunderna antingen via postutskick eller 
via telefonintervjuer. (Cantzler, 1991). 
 
Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av små, strategiska urval. De 
undersökta kunderna eller företagen väljs ut för att de har särskilda egenskaper, 
likheter eller skillnader. Denna metod ger djupare information om vad kunden 
tycker om ett visst problem med målet att skaffa sig en så djup förståelse som 
möjligt. Vid kvalitativa undersökningar används istället för frågeformulär med 
fasta svarsalternativ en form av frågeguide med öppna frågor som sedan 
besvaras med hjälp av telefon- och besöksintervjuer. Exempel på 
frågeställningar kan vara; vad kunden tycker om leveranstider, kundservice och 
kunnande inom företaget, hur kunden upplever att han blir bemött på företaget 
och vad kunden är nöjd respektive missnöjd med. Kritik kan riktas mot denna 
metod genom att den kan anses som subjektiv jämfört med de statistiska 
metoderna med representativa urval. Dessa två metoder skall dock inte betraktas 
som två konkurrerande utan snarare som komplement till varandra. (Ibid). 
 
Det vanligaste tillvägagångssättet är dock en kombination av de två 
ovanstående, med andra ord en både djup och bred undersökning. Här görs ett 
relativt stort urval (50-100 st.) som kan vara antingen strategiskt eller 
representativt. Till de utvalda respondenterna ställs både öppna och slutna frågor 
vilket i likhet med den rent kvantitativa metoden ställer krav på god inblick i den 
aktuella problematiken. En rapport baserad på en kombinerad kvantitativ och 
kvalitativ undersökning kan bestå dels av en statistisk sammanställning av de 
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slutna frågorna tillsammans med de mer uttömmande svaren i form av 
kundernas egna citat. (Ibid). 
 
Sörqvist (2000) tar upp kvalitativa och kvantitativa undersökningar som de två 
huvudgrenarna inom undersökningsmetodiken för kundattitydundersökningar.  
Kvalitativa undersökningar har som främsta uppgift att skapa förståelse för den 
aktuella situationen och bygger på kundens egen bild av verkligheten med 
kundens eget språk. Dessa kan användas för att bestämma kundernas behov. 
Kvantitativa undersökningar bygger på data som kan översättas till siffror och 
sedan behandlas statistiskt. Målet är en statistiskt sett säker och allmängiltig 
modell som förklarar verkligheten. Fördelen med denna metod är att den kan ses 
som relativt objektiv. 
 
Ofta har en verklig undersökning inslag av båda dessa metoder. Exempelvis kan 
man inleda med en kvalitativ undersökning för att ta reda på kundens behov och 
bestämma mätparametrar inför senare kvantitativ undersökning som ska ge en 
bild av hur kunderna upplever att företaget uppfyller de identifierade behoven. 
 

3.10.2 Mätparametrar 

Lawton (1993) har jämfört vad som anses viktigt ur producentens synvinkel med 
vad kunderna bryr sig om. Slutsatsen blev att det som mäts är det som 
producenten anser vara viktigt, kostnader och intäkter, avkastning på 
tillgångarna och målen för produktion. Därför redogör Lawton för en metod som 
utvecklar kundcentrerad mätning. I Lawtons resonemang framgår det tydligt att 
den största uppgiften är att översätta kundens röst till ett språk som gör det 
möjligt att ta reda på vilka kundens behov är och att mäta hur väl dessa uppfylls. 
Man får då inte glömma de tjänster som eventuellt tillkommer före eller efter 
köpet. Därefter tas de egenskaper fram som kunden vill att produkten skall ha. 
Det kan göras på olika sätt, varav ett beskrivs där ett tjänsteföretag har samlat 
ihop olika uttalanden från kunderna om vad bra service är. Lawton märkte vid 
undersökningen att de undersökta företagen inte mäter några av dessa för 
kunden viktiga egenskaper, istället mäts egenskaper som producenten 
prioriterar, exempelvis produktivitet och produktionskostnad.  
 
Enligt Sörqvist (2000) har varje kund unika krav som bygger dels på de behov 
som kunden har och de förväntningar som byggts upp, både omedvetet och 
medvetet. För att en kundundersökning skall ge en helt korrekt bild är det 
önskvärt att samtliga av kundens krav identifieras i form av mätparametrar eller 
kundparametrar enligt Sörqvists terminologi. Även om detta är nära på omöjligt 
i praktiken så är det viktigt att få en så heltäckande bild som möjligt av kundens 
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bedömning. Ofta glöms vissa av kundens krav bort och istället fokuseras på vad 
producenten anser är viktigt vilket leder till att undersökningen blir missvisande. 
 
För att inhämta underlag till kundparametrarna används oftast kvalitativa 
metoder. Sörqvist (2000) beskriver fyra olika metoder för att identifiera 
kundparametrar; intern utveckling, extern utveckling, kritiska händelser och 
experimentell utveckling. 
 
1 Intern utveckling 
Denna metod använder befintlig data som redan finns inom företaget. 
Inledningsvis görs en intern studie och insamlad sekundärdata sammanställts. 
Sedan kan kvalitativa undersökningsmetoder användas för att ta del av den 
samlade erfarenhet och kunskap om kunderna som finns hos företagets 
medarbetare. Ofta finns en det en mängd medarbetare med kundkontakter t ex 
säljare, servicepersonal, frontpersonal, kundmottagare, reklamationshanterare 
och receptionister. Djupintervjuer och fokusgrupper är två lämpliga verktyg för 
att ta del av dessa medarbetares kunskaper. Detta arbetssätt genererar en stor 
mängd data i form av potentiella kundbehov, kundförväntningar och 
kundbeteenden o s v som sedan kan analyseras med hjälp av släktskapsdiagram, 
ett av de sju ledningsverktygen, (avsnitt 3.11) för att ta fram de slutgiltiga 
kundparametrarna. Släktskapsdiagrammet används för att formulera och 
gruppera liknande parametrar för att minimera det totala antalet parametrar. 
(Sörqvist, 2000). 
 
2 Extern utveckling 
På liknande sätt kan en extern studie utföras med hjälp av kvalitativa metoder 
gentemot kunden. Djupintervjuer och fokusgrupper är även här två viktiga 
verktyg för att kunna tränga djupare in i kundens ofta ytliga svar. Direkta 
observationer av kundens beteende kan också ge värdefull insikt. Extern 
utveckling genererar ännu större datamängder än föregående metod vilket gör att 
det blir ännu viktigare att reducera datamängden genom t ex släktskapsdiagram 
eller mer avancerade statistiska metoder som faktoranalys. (Ibid). 
 
3 Kritiska händelser 
Ett tredje sätt att bestämma kundparametrarna är att först bestämma de ”kritiska 
händelser”, d v s de specifika tillfällen som kunden upplever som positiva eller 
negativa. Detta kan göras genom kundintervjuer där kunden uppmanas att 
nämna både positiva och negativa exempel på upplevelser av produkten eller 
tjänsten. Alla inkomna exempel på händelser grupperas sedan i kluster vars 
unika egenskaper identifieras. De framkomna klustren med tillhörande 
egenskaper utgör sedan mätparametrar. (Ibid). 
 
4 Experimentell utveckling 
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Ofta visar det sig att det finns en mängd egenskaper som inte kunden själv 
känner till som bidrar till den upplevda tillfredsställelsen. Dessa egenskaper är 
självklart svårt att identifiera genom att fråga eller intervjua kunden, istället får 
man söka sig till experimentella metoder för att utveckla mätparametrar. Den 
grundläggande principen bakom dessa metoder är att skapa, manipulera och 
studera de situationer man vill veta mer om. Exempelvis kan en prototyp 
tillverkas som man sedan låter utvalda kunder använda för att sedan kunna 
studera eller fråga hur de upplevt nämnda vara. (Ibid). 
 
 
3.10.3 Frågekonstruktion 

Vid frågekonstruktion är det viktigt att ställda frågor definieras i tid och rum. 
Till skillnad från vardagliga samtal, där samtalet konkretiseras efterhand och 
information om tid och rum ofta är underförstådd, krävs i ett frågeformulär att 
denna information är väldefinierad antingen direkt i frågan eller definieras av 
intervjuaren. Om inte denna information delges gör respondenten sin egen 
tolkning av frågan som kan skilja sig kraftigt från fall till fall. En annan viktig 
aspekt är i vilken ordning frågorna ställs. Exempelvis kan det vara lämpligt att 
frågor som kan uppfattas stötande av respondenten läggs i slutet av 
frågeformuläret, dels för att respondenten kan antas bli mindre känslig för 
frågeinnehållet i slutet än i början och dels för att skadan blir mindre om 
respondenten reagerar. Kontextproblem, d v s den inverkan som ordningen av 
frågor eller frågeblock har på svaren, är en viktig felkälla som kan vara svår att 
kontrollera. En lösning är att göra frågorna så pass enkla och konkreta att 
kontexten blir oväsentlig, detta kan dock vara svårt att kombinera med de 
intressen och mål som är förknippade med undersökningen. En annan variant är 
att använda sig av den s.k. ”trattekniken”.  Med detta avses att man inleder med 
översiktliga frågor för att sedan gå in på mer och mer specifika frågeställningar. 
Syftet med detta arbetssätt är dels för att respondenten antas ha lättare att 
besvara specifika frågor när de tidigare begrundats i ett större sammanhang och 
dels för att de specifika frågornas placering kan inverka på svaren på de mer 
övergripande. (Wärneryd, 1986).  
 
Längden på frågorna påverkar självklart utfallet. Det finns många skäl till att 
frågor skall vara korta till exempel att det tvingar frågekonstruktören att tänka 
klart kring ämnet och att det minskar risken för att respondenten överbelastas 
med information. Undersökningar gjorda av statistiska centralbyrån visar dock 
på att när frågelängden fördubblas genom en inledning och inskjutande av 
överflödig information erhålles: 
 

• ingen tidsökning i respondentens svar 
• mer information 
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• mer valid information. 
 
Den ökade mängden information som erhålls vid förlängda frågor har enligt 
undersökarna att göra med att respondenten känner sig mer motiverad och 
stimulerad att försöka ge korrekta och utförliga svar. Rent praktiskt bör man inte 
använda sig av enbart långa frågor eftersom intervjutiden då ökar markant. 
(Ibid). 
 
Även Cantzler (1991) tar upp konstruktion av frågor vid mätningar av 
kundattityder. Här diskuteras bland annat valet av öppna respektive slutna 
frågor. Öppna frågor används framförallt vid kvalitativa undersökningar. 
Fördelen med öppna frågor är att respondenten inte styrs in i fasta 
svarsalternativ utan kan ge sin unika åsikt, dessutom kan svaren ge information 
som inte intervjuaren tänkt på. Slutna frågor ger respondenten fasta 
svarsalternativ vilket gör att den efterföljande analysen förenklas och resultatet 
kan behandlas statistiskt. Denna metod är dock mindre flexibel och viktig 
information kan förloras om respondenten inte hittar något lämpligt 
svarsalternativ. Om undersökningen är mycket stor med kanske 1000 intervjuer 
är denna metod nödvändig. Dessa två frågetyper kan med fördel kombineras för 
att optimera undersökningens resultat. 
 
Sörqvist (2000) anser att innan de eftersökta frågeställningarna väljs ut bör i tur 
och ordning; undersökningens syfte definierats, mätparametrarna och deras 
inbördes betydelse fastställas. När de slutgiltiga frågorna ska väljas ut är det 
viktigt att vara mycket selektiv och bara ta med de som är ytterst nödvändiga för 
undersökningens syfte. Varje ytterligare fråga bidrar till att öka komplexiteten 
hos undersökningen och ökar dessutom respondentens arbetsbörda vilket gör 
utfallet sämre. Övriga aspekter som bör beaktas är ordval, läsbarhet och 
frågornas innebörd. Vid ordval är det önskvärt att hålla sig enkel, kort och 
otvetydig. Fackspråk bör endast användas när det är säkert att respondenten är 
insatt och förstår de använda orden. Läsbarheten beror både på ordval och på 
meningsbyggnad. Ofta är det lämpligt att använda korta frågor. Frågornas 
innebörd har stor inverkan på resultatet och bör vara sådan att undersökare och 
respondent tolkar frågorna på samma sätt. 
 
3.10.4 Svarsalternativ och svarsskalor 

Enligt Wärneryd (1986) finns det ett antal elementära krav som kan ställas på en 
uppsättning svarsalternativ: 
 

• Ömsesidigt uteslutande. Man bör noga granska svarsalternativen så att de 
verkligen är ömsesidigt uteslutande. 
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• Uttömmande. Det skall vara möjligt att placera informationen i något av 
de givna alternativen. Eftersom det kan vara svårt att ha alternativ för all 
upptänklig information är det lämpligt att ha en kategori ”Övrigt” eller 
liknande. 

• Överblickbara. Informationsmängden får inte vara så stor att 
korttidsminnet begränsar sannolikheten för att ett alternativ skall bli valt. 

 
Den enklaste formen av svarsalternativ som också är väldigt vanligt är dikotoma 
(tudelade), som till exempel ja/nej eller för/emot. Denna form ger en betydande 
informationsförlust och en undersökning med övervägande dikotoma alternativ 
blir alltför torftig. Vid konstruktion av svarsskalor ställs vanligtvis frågan om 
huruvida man skall ha en neutral mittpunkt. Nackdelen med en neutral mittpunkt 
anses vara ett den som väljer det alternativet  gör det av ett antal olika 
anledningar: 
 

• Man har verkligen en åsikt som motsvarar den neutrala punkten 
• Man har ingen åsikt alls 
• Man har inte tänkt igenom frågan och är tveksam till sin åsikt 
• Man kanske inte minns  
• Man kanske inte vill redovisa sin åsikt. 

 
På grund av detta kommer bara de som har en verkligt neutral åsikt att ha 
placerat sig rätt. Om den neutrala punkten utesluts kommer även denna kategori 
respondenter att hamna fel. För att komma till rätta med detta problem bör man 
använda sig av minst ett extra alternativ av typen ”tveksam/vet ej/minns ej” för 
fånga upp dessa åsikter så att de inte inverkar på övriga alternativ. (Wärneryd, 
1986). 
 
Sörqvist (2000) beskriver svarsskalors egenskaper och olika typer av 
svarsskalor. En generell indelning av svarsskalor kan göras utifrån de 
bakomliggande frågornas egenskaper. Vanligtvis delas skalorna in enligt nedan. 
 
Nominalskalor. Mätvärdena består här endast av klasser eller egenskaper i vilka 
mätobjekten kan klassificeras efter som t ex kön, geografiskt läge och 
nationalitet. Eftersom denna skala inte mäter någon relation mellan olika 
alternativ analyseras bara frekvensen av respektive kategori. 
 
Ordinalskalor. Denna typ av skala medför att kategorierna kan ha en bestämd 
ordning som t ex hur mycket respondenten instämmer med ett påstående med 
alternativ som ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis” och ”Tar helt avstånd”. 
Eftersom avstånden mellan de olika skalvärdena blir godtyckligt utesluts de 
flesta statistiska metoder vid analys. 
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Intervallskalor. Här är avstånden mellan skalvärdena bestämda vilket gör att 
mätvärdena kan analyseras statistiskt. Avsaknaden av en naturlig nollpunkt gör 
att mätvärdena inte kan multipliceras eller divideras. 
 
Kvotskalor. En intervallskala som dessutom innehåller en naturlig nollpunkt som 
t ex ålder och inkomst kallas kvotskala. Mätvärden från en kvotskala kan 
behandlas med alla fyra räknesätten. 
 
Oavsett vilken typ av skala man beslutar sig för att använda så måste antalet 
alternativ bestämmas. Om ett udda antal används fås en neutral mittpunkt vilket 
ofta är att föredra. Vanligen används 5 till 10 skalsteg beroende på 
undersökningens innehåll. Det är viktigt att inte ha fler skalsteg än nödvändigt 
eftersom varje ytterligare steg försvårar för respondenten. Ofta väljer 
respondenten ett alternativ även fast den inte är säkra eller inte vet, därför är det 
viktigt att ha med ett extra alternativ av typen ”Vet ej” eller ”Ingen åsikt”. 
(Sörqvist, 2000). 
 
3.10.5 Urval 

Enligt Cantzler (1991) finns det olika typer av urval beroende vilken typ av 
undersökning som skall göras. Strategiskt urval används främst vid kvalitativa 
undersökningar medan sannolikhetsurval används vid kvantitativa 
undersökningar. Om det är möjligt kan man också välja att undersöka hela 
målpopulationen genom en totalundersökning.  
 
Strategiskt urval. Här väljs de för undersökningen mest intressanta enheterna ut. 
Exempelvis de största kunderna för att se vad som är typiskt för dessa eller de 
mest särskiljande för att på så sätt få en stor bredd i undersökningen. Ett 
strategiskt urval är varken representativt eller slumpmässigt och strävar heller 
inte efter detta. Istället eftersträvas så stor bredd som möjligt och att upptäcka 
fler kvaliteter och få en djupare förståelse för den aktuella frågeställningen. Ofta 
intervjuas upp till 30 enheter eller tills ingen ny information erhålls. 
 
Sannolikhetsurval. Obundet slumpmässigt urval används vid kvantitativa 
undersökningar där den undersökta populationen är relativt stor. Detta urval 
används när man vill mäta någon företeelse bland hela populationen och gör 
därför ett representativt urval. Ofta utgår man från adresslistor som bör vara så 
aktuella som möjligt för att kunna ge en statistisk rättvisande bild. 
 
Totalundersökning. Här görs inget urval alls utan alla enheter i målpopulationen 
undersöks. Denna metod används när gruppen är väldigt liten eller alla enheter 
så intressanta att bortfallet vid ett urval blir för stort. 
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3.10.6 Datainsamling 

Dahmström (2000) beskriver tre olika sätt att inhämta primärdata som skall 
användas vid beskrivande undersökningar, nämligen enkäter, intervjuer samt 
direkt observation. Även om de olika metoderna har sina respektive för- och 
nackdelar används oftast en kombination av dessa. 
 
Enkäter 
Användandet av enkäter eller rundfrågor som det tidigare kallats innebär att ett 
frågeformulär skickas ut till ett antal slumpvist utvalda personer, som sedan 
skickar tillbaka de ifyllda frågeformulären. Ofta skickas enkäterna med post och 
benämns då följaktligen postenkäter. På senare tid har även användandet av 
Internetenkäter ökat. Andra typer av enkäter är besöksenkäter och gruppenkäter. 
En postenkät kan skickas ut till enskilda personer, företag eller myndigheter. Det 
kan verka vara ett enkelt sätt att skicka ut en postenkät och sedan bara invänta 
svaren. Dock får man av olika anledningar sällan tillbaka så många svar som 
man hoppats. För att minimera detta bortfall är det viktigt att kontrollera 
använda adresser, att skicka ut påminnelser och kanske att locka med någon 
form av belöning. Trots att en postenkät tar lång tid att genomföra och att det är 
svårt att kontrollera vem som egentligen besvarat enkäten har denna metod ett 
antal viktiga fördelar; den är billig, den kan skickas till många och den medför 
ingen påverkan från intervjuare. Allteftersom användandet av Internet har ökat 
har också blivit vanligt man låter respondenten fylla i frågeformulär via 
elektroniska formulär som sedan registreras direkt. Det är här viktigt att säkerhet 
och integritet kan garanteras vid hantering av de ifyllda svaren. Det vanligaste 
problemet rörande Internetenkäter är bortfallet på grund av tekniska problem 
och felaktiga e-postadresser. Den främsta fördelen är den potentiella snabbheten 
med vilken enkäterna kan både fyllas i och registreras. (Dahmström, 2000). 
 
Intervjuer 
Det finns i huvudsak två olika sorters intervjuer som används vid statistiska 
undersökningar, besöks- respektive telefonintervjuer. Besöksintervjuer 
genomförs vanligtvis genom att intervjuaren efter överenskommelse söker upp 
respondenten, t ex i hemmet eller på arbetsplatsen, för att där ställa frågor 
utgående från ett strukturerat frågeformulär. Vid kvalitativa undersökningar 
används dock ostrukturerade frågelistor, s k djupintervjuer. Typiskt för 
besöksintervjuer är att de är dyra, resurskrävande men ibland nödvändiga för att 
få tillräckliga svar. Besöksintervjuer tar alltid lång tid att genomföra eftersom 
man först måste informera om den kommande undersökningen och göra upp en 
tid per telefon eller post. Det finns även risk för att intervjuarens närhet påverkar 
svaren. Det positiva med denna metod är att det går att ställa fler och krångligare 
frågor, reda ut eventuella missförstånd och att svarsfrekvensen vid öppna frågor 
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blir högre. Ett av de snabbare sätten att inhämta data är genom telefonintervjuer 
och jämfört med besöksintervjuer är det även en billig metod. Gemensamt med 
besöksintervjuerna är också möjligheten att förklara frågorna utförligt och en 
hög svarsfrekvens på öppna frågor. 
 
En viktig del vid detta tillvägagångssätt är att få tag i rätt nummer vilket kan 
vara nog så svårt. Nackdelar gentemot besöksintervjuer är att utrymmet för 
många frågor är begränsat och att den omgivande miljön vid intervjun kan vara 
störande. Telefonintervjuer kan antingen användas enskilt eller som komplement 
till andra datainsamlingsmetoder. (Ibid). 
 
Direkt observation 
Ibland är det inte möjligt att med de ovan nämnda metoderna få ut tillräcklig 
information. Om man till exempel vill studera olika beteenden kan det vara 
nödvändigt att använda sig av direkt observation. Detta kan antingen göras öppet 
så att de undersökta enheterna är medvetna om att de är iakttagna eller indirekt 
så att de är omedvetna om undersökningen, vilket är vanligt vid studier av 
mänskliga beteenden. Exempel på direkt observation kan också vara 
trafikräknare eller kvalitetskontroller av varor. Om den undersökta enheten eller 
personen är medveten om att den är iakttagen finns det risk att personen avviker 
från sitt normala beteende. (Ibid). 
  
Cantzler (1991) pekar på vikten av att vid personliga intervjuer följa upp frågor 
som inte besvarats helt, som misstolkats, som besvarats utan eftertanke eller som 
inte förståtts av respondenten. Detta kan göras genom använda pauser så att 
respondenten hinner tänka efter, summera det respondenten sagt för att klargöra 
missuppfattningar eller ställa följdfrågor för få mer information. 
 
3.10.7 Analysmetoder 

Beskrivande statistik. Vanligtvis brukar beskrivande statistiska mått delas in i 
lägesmått, beskrivande observationernas läge eller tyngdpunkt, och 
spridningsmått, beskrivande observationernas variation. Exempel på lägesmått 
är: medelvärde, median och typvärde. Vanligt förekommande spridningsmått är 
standardavvikelse, variationsvidd och kvartilavvikelse. (Sörqvist, 2000). 
 
Analys av tidsserier. Det kan vara av stort intresse att följa kundinformationens 
utveckling över tiden. Vanligtvis plottas observationerna i ett diagram med en 
tidsaxel och en uppmätt variabel på en andra axel. På så sätt kan man lätt 
upptäcka trender och tendenser. Vid analys av tidsserier är det viktigt att skilja 
på slumpmässiga och systematiska variationer. Slumpmässiga variationer beror 
på många små orsaker som är svåra att kontrollera medan systematiska beror på 
större förhoppningsvis påverkbara faktorer. (Ibid). 
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Analys av samvariation. En betydande del av en kvantitativ analys är 
samvariation, d v s hur två variabler varierar med varandra. Samvariation pekar 
på att det kan finnas ett samband mellan de två undersökta variablerna. Ibland 
kan två variabler samvariera utan att det föreligger något samband dem emellan. 
Detta kan bero på att det finns en tredje okänd variabel som påverkar de två 
undersökta så att de tycks samvariera. Huruvida två variabler samvarierar kan 
undersökas grafiskt med hjälp av ett spridningsdiagram med de två variablerna 
på respektive axel där observationerna plottas. (Ibid).  
 
Avancerade multivariata analysmetoder. Tack vare utvecklingen av allt 
kraftfullare datorer har avancerade statistiska metoder tagits fram. Med 
multivariata analysmetoder kan icke-linjära samvariationer bestämmas. Några 
vanliga varianter som inte beskrivs närmare är faktoranalys, conjoint analys, 
klusteranalys och diskriminantanalys. (Ibid).   
 
Kvalitativ analys. Analys av kvalitativ data kan beskrivas i de tre stegen: 
reduktion, strukturering och visualisering. (Ibid). 
 

• Reduktion av inhämtad data är oftast nödvändigt eftersom den annars blir 
svår att överblicka. Genom att sortera bort irrelevant eller överlagrad 
information kan datamängden minskas. Informationen kan även kodas 
genom att ta fram representativa nyckelord. 

• Strukturering av data kan ske genom att söka samband och gruppera 
informationen. Härur kan mönster och relationer för fortsatt analys tas 
fram. Ett viktigt verktyg i detta steg är släktskapsdiagrammet som 
beskrivs i avsnitt 3.11. 

• Visualisering av insamlad data för att blottlägga strukturer och mönster är 
ett viktigt steg vid kvantitativ analys för att dra slutsatser och få en 
helhetsbild. Här kan man med fördel använda sig av något av de sju 
ledningsverktygen.  

 
 
Cantzler (1991) tar upp utvärdering av öppna respektive slutna frågor i mindre 
och medelstora undersökningar. Vid utvärdering av öppna frågor kan man välja 
olika sätt att sammanställa svaren: skriva ner alla svar i citat, gruppera likartade 
svar, skriva ned svaren med undersökarens egna ord eller sammanställa varje 
svar enligt modellen ”orsak-förlopp-resultat”. Om man istället vill utvärdera 
slutna frågor kan det vara intressant att beräkna medelvärden för att sedan göra 
en klassindelning. Detta manuella tillvägagångssätt fungerar bra på mindre 
undersökningar medan det vid större undersökningar (mer än 200 enheter) 
behövs programvara. 
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Myers (1999) beskriver en metod för skapa ett ”Nöjd kund”-index. Denna metod 
består av ett antal olika steg: 
 

1. Välja ut de attribut som skall ingå 
2. Bestämma attributens relativa vikt 
3. Konstruera indexmodellen 
4. Bestämma hur metoden skall användas i företaget 

 
Dessa steg behöver inte utföras i direkt följd, t ex kan steg fyra vara en lämplig 
utgångspunkt att starta från och steg 3 ses som en kombination av de två 
föregående. Det kan tyckas självklart att alla undersökta attribut skall ingå i 
indexet men man kan också antingen bara välja ut ett fåtal av de viktigaste eller 
analysera statistiskt vilka attribut som bör ingå. Anledningen till att man vill 
begränsa antalet attribut är, dels att indexet blir lättare att förstå och arbeta med, 
och dels att om indexet till exempel innehåller uppåt 12-15 attribut, ger 
förbättringar på ett fåtal knappt något utslag på det totala indexet vilket kan 
kännas frustrerande. (Myers, 1999). 
 
Myers beskriver också olika metoder för att vikta de utvalda attributen dels 
genom direkta metoder och dels genom indirekta. Direkta metoder går ut på att 
man på olika sätt frågar respondenten hur viktiga attributen är relativt varandra 
exempelvis genom parvis jämförelse, konstantsumma och gradering.   
 
Gradering. En enkel metod är direkt gradering där respondenten bedöma olika 
attributs viktighet på en skala, vanligtvis med 7 eller 10 skalsteg. En fördel är att 
den är lätt att förstå för både respondent och uttolkare av resultaten. Dessutom 
fås resultat direkt i en för analys lämplig intervallskala. Metoden medför dock 
en överhängande risk att alla attribut anses som väldigt viktiga. (Ibid). 
 
Konstantsumma. Ett försök att komma ifrån problemet med för höga graderingar 
är konstantsummemetoden varvid respondenten ombeds att fördela ett fast antal 
poäng över ett antal undersökta attribut. Även denna metod är enkel för både 
respondent och uttolkare men kan bli för omfattande om attributen är för många. 
Ett annat problem är att den ger en relativ bedömning och inga absoluta 
värderingar fås. (Ibid). 
 
Parvis jämförelse. Här presenteras respondenten för alla möjliga par av attribut. 
Ett par i taget ombeds respondenten att bedöma vilket av de två som upplevs 
viktigast. Sedan kan en viktighetsskala beräknas utgående från hur stor andel av 
respondenterna som bedömt det ena attributet viktigare för varje jämfört par. För 
varje attribut summeras varje andels avvikelse från sannolikheten 0.50 vilket ger 
en form av ”viktighetsvärde”. Fördelen med denna metod är som i fallet med 
konstant summa att respondenten tvingas välja och härigenom undviker att ge 
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alla attribut höga poäng. Analysen blir dock mer krävande än i fallet med övriga 
direkta metoder. (Ibid). 
 
De vanligaste indirekta metoderna är korrelation/regression och conjointa 
analyser. Här mäts egentligen inte hur viktiga attributen är för respondenten 
utan hur attributen bidrar till den totala kundtillfredsställelsen. Även om dessa 
ibland kan vara mer precisa är de ofta betydligt svårare att använda eftersom de 
kräver god kunskap om statistiska verktyg och tekniker hos användarna. (Ibid). 
  
 
3.11 De sju ledningsverktygen 

Ett användbart hjälpmedel vid allt förbättringsarbete är de sju ledningsverktygen 
som beskrivs av Eliasson et al (1999). De verktyg som ingår i denna 
verktygslåda är i sig inga nyheter utan mer än sammanställning av redan 
existerande. Dessa kallas också ”de sju managementverktygen”, ”de sju nya QC-
verktygen” eller ”de sju planeringsverktygen”. Verktygslådan är avsedd att 
hantera, strukturera och analysera verbal information. Även fast det går utmärkt 
att använda respektive verktyg var för sig så fungerar de bäst tillsammans eller i 
ordning. På detta sätt kan man effektivt och systematiskt sortera ostrukturerad 
verbal information, identifiera underliggande problem och planera för 
genomförandet av lösningsförslagen. Genom att använda verktygen tillsammans 
kan man utgående från ett icke kartlagt problem stegvis komma fram till en 
handlingsplan för att lösa problemet: 
 

• Släktskaps- och relationsdiagram används för att identifiera 
grundorsakerna till problemet och deras förhållande till varandra. 

• Träddiagram används för att bryta ner de identifierade grundorsakerna i 
mindre delar samt att finna och strukturera åtgärder. 

• Matrisdiagrammet används för att undersöka hur de föreslagna åtgärderna 
påverkar grundproblemets olika delar. 

• Processbesluts- och pildiagram används för att ta fram en handlingsplan 
för de valda åtgärderna. 

• Matrisdataanalys hanterar numerisk information och kanske mest är med 
för att få ihop till sju verktyg. 

 
3.12 Balanced Scorecard 

Ett balanserat styrkort är ett konkret verktyg för att skapa överblick över olika 
nyckeltal t.ex. medarbetarlojalitet och sannolikhet för återköp. Eftersom 
ledningen med hjälp av detta styrkort kan fatta beslut utifrån en serie 
balanserade mätpunkter –både finansiella och icke-finansiella som direkt 
avspeglar företagets vision och strategier. ”Det balanserade styrkortet” som 
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begrepp handlar alltså om de lednings- och målstyrningssystemet som breddar 
ledningens fokus från den traditionella ekonomistyrningen till en mer balanserad 
verksamhetsstyrning som också innefattar icke-finansiella prestationsmål. Att 
använda ett balanserat styrkort som ledningsverktyg innebär en ny struktur vad 
gäller styrning och rapportering. Varje enskild avdelning på ett företag har sina 
egna kriterier för framgång som de använder som måttstock. Dessa nyckeltal var 
tidigare primärt av finansiell karaktär kopplas de nu också ihop med icke-
finansiella nyckeltal och mätpunkter. På så sätt når man en större förståelse för 
orsakssammanhangen i företaget. Strukturen i ett balanserat styrkort skall 
således uppfattas som ett tidigt varningssystem som gör det möjligt för 
ledningen att fånga upp avvikelser från den planerade riktningen innan dess 
avvikelser blir synliga ekonomiskt. Ett balanserat styrkort utarbetas genom att 
man breddar det fokus som traditionellt används i lednings- och styrningsarbete 
så att de finansiella nyckeltalen komplettares med icke-finansiella nyckeltal för 
olika områden, t.ex. effektiviteten i företagets affärsprocesser och kund- och 
medarbetarlojalitet. (Kaplan & Norton, 1996). 
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4 SAABTECH 
Detta kapitel beskriver kortfattat verksamheten inom SaabTech, R-divisionen 
och dess kvalitetsavdelning. 
 
SaabTech är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. 
 
Inom SaabTech finns en rad spetskompetenser och förmåga till 
systemintegration. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade 
produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila 
marknader där SaabTechs kompetens efterfrågas. Egen styrka och strategiska 
partnerskap ger företaget möjligheten att både konkurrera och samarbeta på den 
internationella marknaden. SaabTech har världen som marknad, men forskning, 
utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Koncernen har drygt 
15000 anställda. Den totala omsättningen är cirka 18 000 Mkr. Forskning och 
utveckling utgör ca 25 procent av omsättningen. SaabTech består av 
affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical 
Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space, Saab 
Aviation. 
 
SaabTech har i Gripen utvecklat ett stridsflygplan som fortfarande är det enda i 
den fjärde generationen. En betydande del av Gripens prestanda, säkerhet 
och tillförlitlighet finns i dess avionik – den elektroniska och mekaniska 
utrustning som gör att piloten fullt ut kan utnyttja systemets kapacitet. 
Avionikens viktigaste uppgift är att se till att piloten, flygplanet, vapensystemen 
etc. kan fungera så väl som möjligt tillsammans. Exempelvis ger Gripens unika 
presentationssystem EP-17 piloten tillgång till stora informationsmängder – inte 
bara från det egna flygplanet och dess informationssystem, utan dessutom från 
andra Gripenflygplan och stridsledningscentraler. 
 
SaabTech är partner och underleverantör till världens två kvarvarande tillverkare 
av stora passagerarflygplan – Boeing och Airbus. Genom Gripen har SaabTech 
tillgång till världsledande kompetenser och produktionsresurser och kan fungera 
som en ”tier one”-leverantör till den civila flygindustrin. 
 
Med lång erfarenhet av både militär och civil flygplansproduktion kan SaabTech 
ta ett övergripande ansvar för utveckling av olika delsystem – som ving- och 
golvstrukturer, huvudlandställsluckor e t c. SaabTech har sedan 1997 varit med i 
förstudierna till Airbus ”superjumbo” A380 och avser att delta i projektet som 
partner och systemutvecklare. A380 kommer med plats för 550 passagerare att 
bli det största passagerarflygplanet någonsin och har redan beställts av en rad 
flygbolag. 
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4.1 R-divisionen 

Divisionen Apparater inom SaabTech utvecklar och producerar elektronik- och 
mekanikbaserade apparater och delsystem i nära samverkan med 
systemintegrerande kunder, samt tillhandahåller tjänster inom egen 
nischkompetens. R-divisionens tekniska förmåga är inriktad mot flygburna 
applikationer och produkter med systemkritiska funktioner. Marknaden utgörs 
primärt av svenskt militärt flyg och andra nationella och internationella 
marknader med liknande krav.  
R-divisionens konkurrenskraft som underleverantör baseras på 
applikationskunnande, effektivitet i produktframtagningen, egna kärnresurser 
och ett nära samarbete med externa resurser och våra ägare. Affärsinriktning är 
att erbjuda helhetstaganden för produkterna inklusive underhåll. Divisionen 
Apparater ansvarar inom SaabTech för alla affärs-, utvecklings- och 
produktionsanknutna verksamheter för divisionens produkter. Ansvaret är såväl 
kommersiellt som tekniskt och tidsmässigt. 
 
4.2 Kvalitetsavdelningen på R-divisionen  

Avdelningen för kvalitet & verksamhetsutveckling är en supportfunktion till 
divisionens produktenheter och supportenheter och ska genom upprätthållandet 
av ett effektivt kvalitetsledningssystem styra och följa upp kvaliteten på 
divisionens verksamhet och produkter. Den styrande verksamheten utgörs av 
utveckling och underhåll av divisionens kvalitetsledningssystem, 
kvalitetsledning i projekten och utbildning inom kvalitetsområdet. Den 
uppföljande verksamheten består av interna och externa kvalitetsrevisioner. 
Förbättringsverksamhet och verksamhetsutveckling sker genom 
divisionsgemensamma projekt. Enheten tillhandahåller också fackmässig 
kunskap vid tolkning av regler och tillämpning av kvalitetsledningssystemet. 

4.3 Kvalitetsledare i projekt 

Kvalitetsledarrollen kan skilja mycket mellan projekten och inte enbart för att 
kvalitetskraven på projekten är olika utan därför att olika projektkulturer och 
arbetssätt för kvalitet har vuxit fram. Kvalitetsledaren kan i sin roll kräva 
aktiviteter och åtgärder för projektets och företagets bästa. Utifrån denna 
grundroll är givetvis frihetsgraderna för projekten stora och kan utforma något 
projektspecifikt.  
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5 RESULTAT 
Detta kapitel redovisar dels en sammanställning av det empiriska materialet 
som använts, dels författarnas tankegångar om hur mätmetoden har vuxit fram 
samt presenteras den framtagna mätmetoden och dess implementering i 
företaget. 

Eftersom arbetet har bedrivits i projektform med tillhörande milstolpar 
presenteras resultatet utifrån dessa milstolpar. 
 

1. Kartläggning av kundbilden.  
2. Definition av lämpliga mätparametrar 
3. Definition av lämpliga mätmetoder 
4. Definition av lämpliga analysmetoder 
5. Komplett mätmetod för kundtillfredsställelse 

Milstolpe 1 och 2 syftar till att ge kunskap och förståelse för kundens tankar och 
beteende. Milstolpe 3 till och med 5 utformar själva mätmetoden genom val av 
undersökningsmetod, utformning av frågor och svarssalternativ som sattes 
samman till frågeformulär.  

5.1 Kartläggning av SaabTechs kunder 

Kunden kan som nämnts (kap 3.2.1) definieras på en mängd olika sätt. I detta 
fall har fokus lagts på externa beställare och de intressenter från beställarens sida 
som involveras under arbetets olika faser. 
 
Eftersom arbetet på SaabTechs till största del bedrivs i projektform har 
författarna valt att utgå från de olika kommersiella projekt som pågår inom R-
divisionen i Jönköping för att på så sätt kartlägga kundbilden. Genom bland 
annat formella intervjuer med respektive projektledare har data som är relevant 
för kundkartläggningen erhållits. Ytterligare information har inhämtats via 
Internet och företagets interna verksamhetssystem. För att på ett effektivt sätt 
kartlägga de utvalda projekten analyseras dessa utifrån ett tänkt ”kundflöde” 
som definieras här nedan. 
 
5.1.1 Kundflöde 

”Kundflöde” definieras här som kundens väg genom projektets olika faser, från 
första kontakt med potentiella kunder till och med eftermarknadsarbete i form av 
t ex underhåll. För att skapa en uppfattning om hur kundflödet ser ut inom 
SaabTech har vi utgått från företagets verksamhetssystem SAMS modell över 
huvudprocesserna, se figur 5.1. 
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Figur 5.1. SaabTech verksamhetssystem SAMS modell över huvudprocesserna. 
 
Med tanke på tidigare avgränsningar så har vi valt att utgå från en modifierad 
variant av ovanstående bild. Där ingår följande steg: 
 

• Projektering/Försäljning  
• Utveckling 
• Produktion 
• Leverans 
• Driftsuppföljning/Underhåll 

 
 

 
 
Figur 5.2. Modifierad variant av SAMS modell över huvudprocesserna. 
 
Denna generella modell som illustreras i figur 5.2 över arbetsgången används 
sedan för respektive projekt för att kunna identifiera de olika kontaktytor och 
göra jämförelser mellan olika projekt.  
 

32 



Kapitel 5 – Resultat 
 

Det bör betonas att detta är just en generell modell som inte på något sätt 
motsvarar enskilda projekt till punkt och pricka. Vissa projekt består till största 
del av utveckling, andra främst av produktion och ytterligare andra är i grunden 
underhållsprojekt i form av uppgraderingar. Dock genomgår varje projekt som 
tagits upp här mer eller mindre de faser som finns beskrivna här ovan. 
 
I efterföljande avsnitt beskrevs i originalrapporten varje projekt utifrån de 
ovannämnda faserna och vilka kontaktytor som uppstår däri. På grund av 
SaabTechs säkerhetsföreskrifter måste denna del här utelämnas och istället 
ersättas med ett exempel med fingerade namn och siffror.   
 
5.1.2 Projekt ”X” 

Detta exempel belyser hur varje projekt analyserades för att kunna gå vidare 
med definition av den levererade produkten samt framtagandet av 
mätparametrar. Denna analys ligger också till grund för utformandet av 
frågeformulär och metodiken för datainsamling. 
 
Kund för projektet är företag A som inriktar sig mot: 
 

• Industrihydraulik 
• Elektriska driv- och styrsystem 
• Linjär- och montageteknik 
• Pneumatik 
• Mobilhydraulik 

 
Projektet 
Omfattar gyroenheter till vapenstabiliseringssystem för en stridsvagnen. I 
prototypstadiet baserades gyroenheterna på mekaniska gyron tillverkade på 
amerikanska licenser. På grund av indragna exporttillstånd för amerikanska 
produkter var SaabTech tvungna att istället använda fiberoptiska gyron baserade 
på rysk teknologi. SaabTech levererar gyroenheter till företag A som ansvarar 
för och tar fram vapenstabiliseringssystemet till stridsvagnen. En annan 
organisation integrerar de olika delsystemen med själva stridsvagnen som 
tillverkas av en tredje part. 
 
Projektet omfattar konstruktion och tillverkning av 1- och 2-axliga gyroenheter 
baserade på ett fiberoptiskt gyro. Enheterna innehåller också elektronik för att 
göra dem kompatibla med äldre enheter baserade på mekaniska gyron. Totalt 
skall x antal satser innehållande 1 dubbelaxlig och 2 enkelaxliga enheter, totalt x 
antal apparater, levereras. Leveransen startade november 200x och pågår till 
planerad slutleverans i oktober 200x.  
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Kundstruktur 
För varje kund analyserades också vilken roll SaabTech har i produktionskedjan 
för att bidra till en djupare förståelse för kundbilden. Se figur 5.3. 
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Figur 5.3. Kundstrukturen. 
 
Kontaktytor mot kunden 
Nedan presenteras de olika representanter från kundorganisationen som 
uppträder i kontaktytorna under de olika generella faserna.  
 
Projektering/Försäljning 
Projektledare 
Inköpare 
Teknisk projektledare 
 
Utveckling 
Projektledare 
Inköpare 
Teknisk projektledare 
 
Produktion 
Främst teknisk projektledare 
 
Leverans 
Främst teknisk projektledare 
 
Driftsuppföljning/Underhåll 
Inget inplanerat men sköts i så fall troligtvis av den tekniska projektledaren. 
 
Från SaabTech sida håller projektledaren i alla kontakter med kunden. Vid 
slutförhandlingen närvarade dock chefen för divisionssupport som skrev på det 
slutgiltiga kontraktet för divisionschefens räkning. Projektets kvalitetsledare har 
en tillbakadragen roll och har således ingen direkt kundkontakt. 
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Kommunikationsform 
Eftersom relationen präglas av stort förtroende efter ett långt samarbete och det 
dessutom handlar om en relativt enkel produkt krävs inte så mycket formell 
kontakt mellan kund och leverantör. Dock har SaabTechs projektledare 
kontinuerlig kontakt med kundens tekniska projektledare via telefon och e-post. 
På initiativ från SaabTechs sida har dock projektmöte på plats hos kunden 
planerats i samband med genomgång av leveranskontrollspecifikation och 
typprovsspecifikation.  
    
5.1.3 Kategorisering av kunderna 

Tillsammans med kvalitetschefen och en kvalitetsledare på SaabTech togs ett 
antal parametrar för kategorisering och kriterier för val av dessa fram under en 
spånskiva. Med hjälp av ett matrisdiagram, se bilaga 1 har de två viktigaste 
parametrarna för kategorisering av kunder identifierats genom att välja de två 
med högst poäng. Följande parametrar valdes som utgångspunkt för 
kategoriseringen:  
 
Militär/Civil: 

Denna parameter delar in kunderna som antingen militära eller civilt 
beroende på slutproduktens användning.  

Typ av projekt: 
Här delas kunderna in efter vilken typ av projekt som bedrivs mot kund. De 
olika projekttyper som används här är utvecklings-, produktions- och 
underhållsprojekt. Observera att en kund kan betraktas som både ett 
utvecklings- och produktionsprojekt beroende på vilken fas projektet 
befinner sig i. Underhållsprojekt definieras som de projekt som finns hos 
Kund & Produktsupport-enheten. 

 
Med hjälp av dessa två parametrar har en matris bestående av sex kategorier 
skapats enligt nedanstående figur. Därefter har de studerade kunderna placerats 
in under respektive kategori enligt tabell 5.1. 
 

 Utveckling Produktion Underhåll 
Militär Kund A 

Kund B 
Kund C 

Kund A 
Kund D 

Kund A 
 

Civil Kund D 
Kund E 

Kund D 
Kund G 

Kund D 

 
Tabell 5.1. Kundmatris för kategorisering. 
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Kategorisering gjordes initialt för att utreda om det skulle tas fram flera olika 
mätmetoder för olika typer av kunder. På grund av begränsade resurser 
beslutades att samma mätmetod används för alla kunder och att kategoriseringen 
istället utgör grund för senare analys. 

 
5.2 Kartläggning av mätbehov 

Kartläggningen av mätbehovet består i att ta fram de mätparametrar som skall 
användas vid den framtida kundmätningen. I enlighet med de teorier som tagits 
upp i kapitel 3.10.1 utgår kartläggningen från producentens (i det här fallet 
SaabTech) erbjudande till kunden i form av en produkt. Vidare undersöks de 
olika egenskaper hos produkten som efterfrågas av kunden och på så sätt 
påverkar kundtillfredsställelsen. Med kunskap om vilka egenskaper som 
efterfrågas i produktens olika delar kan sedan lämpliga mätparametrar tas fram. 
 
5.2.1 Produkten 

SaabTech fungerar främst som underleverantör av apparater för 
presentationssystem för cockpit, taktiska rekognisceringssystem, avancerad 
elektronisk och mekanisk utrustning samt elektromagnetisk teknologi. Detta är 
mycket komplexa produkter som dessutom ofta ska ingå i större system vilket 
leder till att ett nära samarbete med kund krävs under alla faser. För att på så sätt 
säkerställa att produkten uppfyller alla de olika krav som ställs från kundens 
sida. I SaabTechs fall definieras därför produkten som dels den fysiska 
produkten samt de tilläggstjänster som uppstår i de olika faserna från offerering 
till leverans och användning av slutprodukten.  
 
Produkten 
I SaabTech fall utvecklas och levereras den fysiska produkten enligt kundens 
specifikationer, detta medför att kundens krav kan förväntas uppfyllas om 
projektet framskrider planenligt. Därför läggs fokus istället på de 
tilläggstjänsterna som beskrivs nedan. 
 
Offerering av slutprodukten 
Under denna fas kommer köpare och säljare överens om de tekniska 
specifikationer som behövs för att produkten skall ha de av kunden efterfrågade 
funktionerna. Kunden kommunicerar vilka funktioner som eftersträvas, 
utgående från denna information arbetar SaabTech sedan fram lösningsförslag, 
inkluderat uppskattade kostnader och tidplan, som mer eller mindre motsvarar 
de ställda kraven beroende på vad som är praktiskt möjligt. Om kunden sedan 
anser att SaabTech förslag är godtagbart skrivs ett kontrakt och en 
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kravspecifikation tas fram. Offertarbetet ses här som en tilläggstjänst som består 
i att överföra funktioner till tekniska lösningar. 
 
Utveckling av slutprodukten 
Utifrån kravspecifikation utvecklas slutprodukten genom systemering, 
konstruktion, integration och verifiering. Under dessa olika faser kan nya krav 
uppkomma som SaabTech tar i beaktande och försöker lösa på bästa sätt. 
Kunden informeras kontinuerligt om utvecklingsarbetets fortskridande och 
huvuddelen av kundkontakten sker i den här fasen.  
 
Produktion och leverans av slutprodukten 
Initialt görs en första artikelkontroll (FAK), om denna kontroll faller väl ut 
påbörjas sedan produktionen och de färdiga produkterna levereras allteftersom. I 
den här fasen är interaktionen med kunden begränsad till rapportering av hur 
man ligger till i förhållande till tidplanen och offereringar av eventuella 
ändringar i konstruktionen. Till denna fas räknas också hantering av 
reklamationer av levererade enheter. 
 
5.2.2 Mätparametrar 

För att ta fram vilka egenskaper hos produkten som kan tänkas efterfrågas av 
kunden genomfördes en spånskiva tillsammans med tre kvalitetsledare och 
kvalitetschefen på SaabTechs R-division. Denna spånskiva generade en stor 
mängd förslag på mätparametrar samt kriterier på val av dessa som sedan 
sållades med hjälp av ett antal kriterier för att få fram användbara 
mätparametrar. Kriterierna för val av mätparametrar presenteras nedan:  
 
Påverkar den kundtillfredsställelsen? 
Är den lätt att förstå för kunden? 
Är den svår att misstolka? 
Är den bedömningsbar för kunden? 
Har den koppling till BSC? 
Ger den information om nuläget? 
 
De framkomna parametrarna kategoriserades sedan som tillhörande den fysiska 
produkten, de olika faserna eller allmänt för alla faser. Slutligen analyserades 
om det fanns några parametrar som bara var aktuella för de enskilda kundtyper 
som definierats i kapitel 5.1.3. Nedan presenteras de mätparametrar som togs 
fram under spånskivan tillsammans med kvalitetschefen på SaabTechs R-
division. 
 
Mätparametrar för den fysiska produkten 
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• Motsvarar produkten de uppsatta specifikationerna? 
• Är produkten funktionssäker, d.v.s. fungerar produkten utan 

funktionshindrande fel? 
• Är produkten underhållsmässig, d.v.s. kan man upptäcka, lokalisera och 

åtgärda fel? 
• Är produkten användarvänlig?  
• Är produkten väl dokumenterad i form av t ex manualer? 

 
Allmänna mätparametrar för alla  faser 
 

• Är kontaktpersonerna under de olika fasen kompetenta? 
• Är kontaktpersonernas bemötande positivt under de olika faserna? 
• Är kontaktpersonerna tillgängliga under de olika projektfasen? 
• Är kontaktstrukturen enkel, d.v.s. fungerar det bättre med samma 

kontaktperson? 
• Är SaabTech öppenhet på god nivå, t ex. om kompetens och kapacitet? 
• Respekteras kundens interna information av SaabTech? 
• Har SaabTech förståelse för kundens behov? 
• Är dialogen öppen med kontaktpersonerna? 
• Är SaabTech flexibla inför ändrade krav och specifikationer? 
• Är dokumentationen vid de olika faserna fullständig och korrekt? 

 
Mätparametrar för offereringsfasen 
 

• Ger SaabTech snabb respons på offertförfrågan? 
• Ger SaabTech korrekt respons på offertförfrågan? 

 
Mätparametrar för utvecklingsfasen 
 

• Håller utvecklingen de överenskomna tidsramarna?  
• Kommer leverantörerna med egna initiativ till förbättringar? 

 
Mätparametrar för produktion och leverans 
 

• Är leveransprecisionen tillfredsställande? 
• Är statusrapporter ärliga och kommunicerar eventuella avvikelser från 

leveransplaner tidigt? 
 
Mätparametrar för hantering av reklamationer 
 

• Finns tydliga rutiner för hantering av reklamationer? 
• Hanteras reklamationer korrekt? 
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• Hanteras reklamationer snabbt? 
• Är antalet reklamationer rimligt? 

 
Kundspecifika mätparametrar 
Jämfört med de kundkategorier som togs fram tidigare anses samtliga framtagna 
mätparametrar vara lämpliga för alla typer av kunder oberoende av om de är 
civila eller militära, eller av vilken typ av projekt som bedrivs. Dock kommer 
kundkategoriseringen att användas i ett senare skede med analys och utveckling 
av mätmetoder samt utveckling av analysmetoder. 

 
5.3 Definition av mätmetoder 

Detta avsnitt reder ut hur den praktiska mätningen av de tidigare beskrivna 
mätparametrarna skall gå till. Inledningsvis diskuteras population och urval, 
sedan behandlas den datainsamlingsmetod som skall användas. Vidare 
behandlas valet av intervjuare och respondenter utifrån SaabTech och dess 
kunders perspektiv och slutligen diskuteras vid vilken tidpunkt mätningarna 
skall utföras. 
 
Som framkommet i avsnitt 5.2.2. som behandlar de eftersträvade 
mätparametrarna växlar kundens krav och förväntningar och vad som bidrar till 
kundens nöjdhet beroende på vilken fas i samarbetet kunden befinner sig i. På 
grund av detta kommer också mätningarna att variera en del under de olika 
faserna med avseende på vilka frågor som ställs och vid vilka tidpunkter. 
 
Vid mätning av kundtillfredsställelse är det som nämnt (kap 3.10) essentiellt att 
erhålla jämförbara data för att undersökningen skall bli meningsfull. För att 
uppnå jämförbara data är det önskvärt att frågor och upplägg är standardiserade 
och att den omgivande miljön under olika intervjuer inte skiljer sig från gång till 
gång. Dessutom är det viktigt att andra faktorer som kan tänkas påverka 
resultatet av undersökningen elimineras eller åtminstone hålls konstanta. En 
annan viktig aspekt av undersökningen är att den inte tar alltför mycket av 
kundens tid i anspråk och inte heller uppfattas som ett irritationsmoment.  
 
5.3.1 Population och urval 

Målpopulationen består i nuläget av de tidigare kartlagda kunderna. Eftersom 
det här är frågan om en kontinuerlig mätning kommer framtida kunder som 
uppfyller samma kriterier läggas till målpopulationen i samband med att 
kontrakt skrivs och på samma sätt kommer nuvarande kunder försvinna när den 
avslutande mätningen gjorts. I och med det ringa antalet kunder (9 st.) som 
SaabTech har är en totalundersökning möjlig d v s att alla kunder inom 
målpopulationen undersöks.  
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5.3.2 Datainsamling 

I teorikapitlet om datainsamling togs ett antal varianter på intervjuer och enkäter 
upp. Sammanfattningsvis kan sägas att personliga intervjuer är att fördra 
framförallt vid kvalitativa studier dels för att intervjuaren kan förklara frågorna 
djupare och dels för att svarsfrekvensen ökar drastiskt. Denna metod är dock 
förhållandevis resurskrävande. Ett resurssnålt alternativ till personlig intervju är 
telefonintervju. Enkäter i olika former lämpar sig å andra sidan bäst för rent 
kvantitativa studier. 
 
I enlighet med de mål som satts upp för mätmetoden skall den ha en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa för att dels kunna ta fram ett 
motsvarande ”nöjd kund-index” och dels få en djupare förståelse för kundens 
behov för att på så sätt kunna prioritera förbättringsinsatser och i framtiden 
förbättra själva mätmetoden. 
 
I det här fallet lämpar sig personlig intervju bäst i den mån det är möjligt, då 
intervjuaren kan förklara de kvantitativa frågorna utförligt och dessutom ta upp 
de kvalitativa frågorna mer i form av en diskussion. Om inte det är möjligt med 
personliga möten som i fallet med t ex internationella kunder används istället 
telefonintervjuer. Detta bör fungera utmärkt eftersom kommunikationen med de 
flesta kunder idag sköts via telefonkonferenser. 
Som stöd för både intervjuare och respondent kommer ett färdigt frågeformulär 
med både kvalitativa och kvantitativa frågor att användas. För att respondenten 
skall kunna förbereda sig och sätta sig in i frågeställningarna som intervjun 
behandlar skickas ett intervjuunderlag ut bestående av frågeformuläret 
tillsammans med ett följebrev med instruktioner. 
 
Tillvägagångssättet vid de två olika intervjuformerna kommer att vara identiskt: 
 
1) Kunden informeras om den kommande kundmätningen vid första bästa 

tillfälle inför varje fas under arbetets gång. 
2) Intervjuaren bokar en tid med respondenten och ett intervjuunderlag skickas 

till kunden. Detta bör ske cirka en vecka innan mötet skall äga rum. 
3) Intervjun genomförs antingen personligt eller via telefon. Intervjuare och 

respondent går tillsammans igenom frågeformuläret och intervjuaren 
antecknar svaren i sitt frågeformulär. 

4) Intervjuaren skickar det ifyllda formuläret till ansvarige för kundmätningar. 
 
Frågeformulär för de olika faserna återfinns i bilaga 2,3,4,5. 
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5.3.3 Intervjuare 

Intervjuaren spelar en viktig roll för undersökningens utfall genom att dels 
kunna förklara frågorna om de upplevs oklara av respondenten och dels fånga 
upp mer subtila budskap som inte återfinns i nedskrivna svar. Det är en fördel 
om intervjuaren är insatt i ämnet som intervjun behandlar men samtidigt inte har 
en personlig relation till respondenten som kan påverka utfallet. 
 
För undersökning av tillfredsställelsen hos SaabTechs kunder finns med 
ovanstående i åtanke ett givet val av intervjuare i form av respektive projekts 
kvalitetsledare.  
 
5.3.4 Respondent 

Även om det är fråga om en totalundersökning kan man dock säga att ett urval 
gjorts bland respektive kunds representanter. För att undersökningen skall ge 
önskvärt resultat, är det viktigt att respondenten är väl insatt i de frågeställningar 
som undersökningen behandlar. Då mätningen mot varje enskild kund i det här 
fallet kommer att fortgå under lång tid och olika faser är det önskvärd att 
respondenten är samma person under de olika faserna. När respondenten är 
samma från start bidrar det till att svarens reliabilitet ökar successivt med tiden. 
 
Under en affärs genomförande återfinns ett flertal kontaktpersoner från kundens 
sida som skulle vara möjligt att intervjua. Dock finns även här en som är 
huvudansvarig från kundens sida med rollen som projektledare. Även i fallet 
med val av respondent är svaret således givet i form av kundens projektledare.  
 
5.3.5 Tidpunkt för mätning 

Under ett projekts gång skiftar kundens inställning gentemot SaabTech mer eller 
mindre under samarbetets olika faser beroende på hur arbetet fortskrider, hur väl 
olika krav uppfylls et cetera. För att kunna få en rättvisande bild av kundens 
aggregerade nöjdhet under varje fas är det nödvändigt att hitta något tillfälle då 
kundens alla intryck har sjunkit in och inte enstaka incidenter överskuggar det 
totala intrycket. En lösning på detta är att utföra mätningen strax efter en 
avklarad fas så att kunden har en mer rättvis bild men samtidigt har intrycket 
från den aktuella fasen färsk i minnet. Kravet på att resultat från mätningar av 
olika kunder skall kunna jämföras sinsemellan medför att tidpunkten för 
mätningarna måste definieras tydligt för varje enskild fas. Utgående från 
kundkartläggningen har följande tidpunkter valts ut:  
 
Offertfasen 

Mätningen skall utföras tidigast när det slutgiltiga kontraktet skrivits på och 
senast två veckor efter. 
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Utvecklingsfasen 

Mätningen skall utföras tidigast när produkten är färdig för serieproduktion 
och senast två veckor efter.  

 
Produktion och leverans 

Mätningen utförs två gånger under denna fas, tidigast efter dels den första 
enheten levererats och dels efter slutleverans samt senast två veckor efter 
respektive händelse. 
 

Eventuella reklamationer 
I samband med den senare mätningen ovan undersöks dessutom hur kunden 
upplevt eventuella reklamationer. 

 
För att minimera den inverkan undersökningen har på respondenten kan det 
tyckas praktiskt att genomföra intervjuer i samband med de befintliga möten 
som redan existerar mellan representanter från SaabTech och 
kundorganisationen. Vid de naturliga kontakter som finns mellan SaabTech och 
kunden råder dock ofta något som påminner om en förhandlingssituation, vilket 
gör att det kan komma olägligt med frågor om hur kunden uppfattar företaget 
och dess representanter. Följaktligen kommer mätningarna att utföras i den mån 
det är möjligt under möten som endast har det syftet.  
 
5.4 Utveckling av analysmetoder 

De analysmetoder som tagits upp i teorikapitlet har alla sina för- och nackdelar 
beroende på i vilken omgivande miljö de tillämpas. För att kunna göra ett 
rationellt val av analysmetoder krävs att givna förutsättningar undersöks. Det 
som bör tas hänsyn till är vilken typ av urval som gjorts, vilka mätparametrar 
som legat till grund för undersökningen, hur tillförlitlig insamlad data kan anses 
vara samt kanske främst vad resultatet ska användas till. En annan aspekt är 
vikten av referenser, eftersom att ett värde på hur nöjd en kund är helt 
ointressant om det inte ställs relativt något annat, t ex tidigare mätningar, vad 
kunden förväntat sig eller hur nöjda konkurrenternas kunder är. 
 
SaabTechs mätningar av kundtillfredsställelse syftar i första hand till att 
identifiera potentiella förbättringsområden inom sin verksamhet och eventuella 
skillnader mellan vad SaabTech tror är viktigt för kunden och vad som verkligen 
är viktigt. För att nå dessa mål har ett antal mätparametrar utvecklats internt som 
kunden sedan konfronteras med för att dels få svar på hur viktig kunden 
upplever motsvarande egenskap och dels hur kunden graderar SaabTech. Som 
referensram skall dels tidigare mätningar användas för att kunna fånga upp 
förändringar över tiden i kundens nöjdhet och prioriteringar, och dels ett 
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aggregerat medel av de inkomna svaren som referens mot enskilda 
mätparametrar för att finna förbättringsområden. En önskvärd referens skulle 
kunna vara att jämföra kundens gradering av SaabTech med kundens 
förväntningar om motsvarande egenskaper. I samråd med handledaren på 
företaget har författarna dock valt att bortse från denna möjlighet för att antalet 
frågor och frågeformulärets enkelhet skall hållas på en rimlig nivå och därmed 
minimera störningen av de intervjuade kunderna. 
 
I fallet med SaabTech är urvalet relativt sett väldigt litet. Under 
kundkartläggningen framkom det att det för närvarande var endast var nio 
kunder som uppfyllde de kriterier som fastställts i detta arbetes avgränsningar. 
Trots att det på varje mätobjekt ska utföras upprepade mätningar motiverar inte 
ett så litet urval användande av avancerade statistiska metoder. Som Sörqvist 
(2000) pekade på är en viktig egenskap vid kundmätningar samvariation, d v s 
att analysera om två variabler har ett systematiskt mönster i det sätt de varierar 
på i förhållande till varandra. Emellertid finns i detta fall inget intresse i att 
undersöka någon eventuell samvariation mellan de framtagna mätparametrarna 
på grund av parametrarnas art, till exempel undersöka hur kundens uppfattning 
av kontaktpersonernas tillgänglighet varierar med hur företaget handskas med 
kundens interna information. 
 
Eftersom det inte har gjorts några provmätningar finns det inte några tillgängliga 
data som kan utgöra grunden för utvecklandet av detaljerade analysmetoder. 
Dessutom önskar de som senare kommer att vara ansvariga för mätmetoden i 
drift, d v s kvalitetsavdelningen på SaabTech, att själva utveckla och 
administrera analysen av kundmätningarna när det finns ett tillräckligt 
beslutsunderlag. Mot denna bakgrund går inte kommande avsnitt in i detalj på 
utförliga analysmetoder utan skall snarare ses som förslag på hur en analys av 
framtida kundmätningar kan komma att se ut och vilken information som kan 
fås därur. Nedan presenteras de föreslagna analysmetoderna. 
 
5.4.1 Analys av kvantitativ data 

För att kunna analysera kvantitativ kundinformation är ett vanligt 
tillvägagångssätt att man följer dess utveckling och förändring över tiden. Detta 
kan göras genom att de aktuella mätvärdena plottas i ett diagram där man har 
tiden på ena axeln och den uppmätta variabeln på den andra. Genom att grafiskt 
studera de plottade mätvärdena i diagrammet kan man då tydligt se tendenser till 
trender eller cykliska variationer. Ibland kan man även anpassa en linje eller 
kurva till mätvärdena så att prognoser om förväntade förlopp kan utföras genom 
t.ex. extrapolering av den aktuella kurvan. 
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För att kunna göra en tidsserieanalys av de insamlade mätvärdena krävs det att 
man har en viss förståelse av hur variationerna uppträder. SaabTech kan 
använda sig av tidsserieanalys för att kunna följa utvecklingen av kundernas 
uppfattning under olika tidsperioder. Företaget kan dessutom med denna 
analysmetod göra prognoser av kundens kommande attityd mot företaget. För att 
illustrera hur olika mätstorheter varierar har vi använt oss av histogram som 
visas i figur 5.4. Eftersom vissa frågor i själva kundmätningen får relativt låga 
betyg kan man lätt tyda detta med hjälp av histogram. Man får även dessutom en 
god uppfattning av frågornas statistiska egenskaper. 
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Figur 5.4. Exempel på histogram för analys av kvantitativ data. 
 
Histogrammet illustrerar utfallet av en och samma fråga där respondenterna har 
betygsatt den aktuella frågan. Eftersom SaabTech kommer att utföra många 
mätningar mot sina nuvarande och framtida kunder som genererar stora 
datamängder kan det vara lämpligt att använda sig av histogram.   
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Figur 5.5. Ytterligare exempel på histogram för analys av kvantitativ data. 
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Histogrammet i figur 5.5 illustrerar ett exempel av SaabTechs kundmätningar 
under två olika faser av samma projekt. Med hjälp av histogrammet kan man 
även klart se hur olika mätstorhet varierar från den andra.   
 
 
5.4.2 ”Nöjd kund”-index 

Som nämnt i teoriavsnittet (kap 5.4) finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn 
till när ett index skall skapas, dels bestämmandet av vilka attribut som skall ingå 
i undersökningen och dels hur dessa skall viktas relativt varandra. I det här fallet 
har viktningen skett genom en direkt metod, nämligen konceptet ”konstant 
summa”. För varje kvalitativ fråga i frågeformuläret finns en tillhörande 
viktning. Viktningen återfinns i block om 10,12 och 14 viktningsfrågor där 100, 
120 respektive 140 är den totala poängsumma som skall fördelas. Vilket skapar 
en medelvikt på 10 poäng per fråga. Frågeformulären med tillhörande viktning 
återfinns i bilaga 2,3,4 och 5. Fördelen med denna jämfört med övriga direkta 
metoder är att den dels förebygger att alla attribut får höga poäng, d v s 
respondenten tvingas välja, och att den jämfört med parvis jämförelse är enklare 
att använda både för respondent och senare tolkaren av resultatet. Indirekta 
metoder som bygger på regression var här inte av intresse eftersom de kräver att 
mätdata redan finns tillgänglig. På grund av att några provmätningar inte kunnat 
genomföras finns det inget direkt beslutsunderlag för att göra något urval bland 
attributen och således har samtliga undersökta attribut valts ut för 
konstruktionen av kundindex. När viktning och urval av attribut är genomfört 
återstår den praktiska konstruktionen av modellen. I fallet med SaabTech 
genomförs ett antal mätningar på varje kund och dessutom under arbetets olika 
faser som beskrivet i kapitel 5.3. Initialt kommer ingen viktning av olika 
kunders olika betydelse och olika fasers eventuella asymmetriska inverkan på 
den totala kundtillfredsställelsen att tas i beaktande.  
 
För varje utförd mätning räknas ett index ut som består av ett medelvärde av 
respektive fråga multiplicerad med dess viktning. Eftersom medelvikten är 10 
poäng per fråga och varje fråga bedöms på en 10-gradig skala fås ett resultat 
mellan 0 och 100 som indikerar den aktuella graden av kundtillfredsställelse hos 
den specifika kunden. För att få fram en aktuell uppskattning av den totala 
kundtillfredsställelsen hos alla kunder skall det varje kvartal räknas ut ett 
genomsnitt av de index som beräknats från varje utförd mätning det senaste 
kvartalet. Denna algoritm finns inlagd i den databas som hanterar all mätdata. 
Databasen presenteras i avsnitt 5.5.3. 
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5.4.3 Analys av kvalitativ data 

Vid kvalitativa undersökningar krävs specifika metoder för att analysera och 
visualisera insamlad data. En av de vanliga kvalitativa teknikerna är 
släktskapsdiagram. På grund av det korta tidsperspektivet av examensarbetet 
blev det svårt att göra en analys av de kvalitativa indata. Istället gjorde 
författarna en rekommendation att använda släktskapsdiagram.   
 
I SaabTechs fall blir släktskapsdiagram ett mycket användbart verktyg, eftersom 
man skall strukturera en stor mängd verbal information. Där man senare kan 
genom analysen hitta bakomliggande orsaker till eventuellt problem. Därför 
rekommenderar vi även att alla berörda borde få en samstämmighet och en 
större förståelse om vad som verkligen gäller. Vi vill även påpeka för företaget 
att nya idéer och eventuella ”genombrottstankar” noteras under arbetets gång där 
man försäkrar sig om att alla berörda är överens om vad som är problemets 
kärna. Dessutom vill vi poängtera att medlemmar i en projektgrupp var för sig 
för fram sin lösning på ett eventuellt problem, där förhoppningsvis med hjälp av 
diskussioner når man bäst lämpade lösning. Det är även viktigt att notera då 
släktskapsdiagram inte bör användas när problemet kräver en mycket snabb 
lösning.  
 
5.5 Komplett mätmetod för kundtillfredsställelse 

I detta avsnitt redovisas den färdiga metod som överlämnades till SaabTech vid 
examensarbetets slut. Denna metod består av i huvudsak fyra delar:  
 

• En instruktion som beskriver hur, var och när mätningarna skall utföras, 
vem som har ansvaret och hur resultat skall presenteras. 

 
• Fasspecifika frågeformulär som skall ligga till grund för intervjuerna. 
 
• En databas med tillhörande formulär för inmatning, lagring och analys av 

insamlad data. 
 

• En rekommendation av hur framtida analys skall se ut. 
 
5.5.1 Intervjuer 

I den här delen beskrivs den instruktion som omfattar planering och 
genomförande av intervjuer för mätning av kundtillfredsställelse samt hur 
rapportering av resultat från dessa skall hanteras. Intervjuerna baseras på 
frågeformulär som återfinns i bilaga 2, 3,4 och 5. 
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Varje beställning från en kund kan utgöra ett mätobjekt. Under ett projekts gång 
skall det göras ett antal mätningar för att kunna fånga upp kundens uppfattning 
under projektets olika faser. Mätningen genomförs i form av intervjuer med 
hjälp av frågeformulär. Dessa mätningar skall på ett systematiskt sätt undersöka 
hur kunden upplever oss som leverantörer, vad som fungerar bra, vad som kan 
förbättras samt identifiera eventuella skillnader mellan vad SaabTech tror är 
viktigt för kunden och vad som verkligen är viktigt. Då mätningarna utförs 
projektvis, d v s varje projekt utgör ett mätobjekt, vilar ansvaret för att 
mätningarna genomförs på respektive projekts tilldelade kvalitetsledare. 
Kvalitetsledaren eller projektledaren ansvarar för att genomföra intervjun, där 
kvalitetsavdelningen (RQ) ansvarar för analys av insamlad data samt 
sammanställning av rapporter.    
 
Själva tillvägagångssättet sker på följande sätt där kunden först informeras om 
den kommande kundmätningen vid första bästa tillfälle inför varje mätning. 
Intervjuaren bokar en tid med respondenten/kunden. För att kunden skall kunna 
sätta sig in i frågeställningarna kan det vara lämpligt att skicka ut ett 
intervjuunderlag i form av frågeformulär (se bilaga 2) i förväg. Detta bör i så fall 
ske cirka en vecka innan mötet skall äga rum. Tidpunkten för intervjuerna skall 
inte vara separata aktiviteter utan skall genomföras samtidigt som SaabTech av 
andra anledningar träffar kunden. Kvalitetsledaren bör därför, inför planerade 
möten med kunden, ta ställning till om mätningen skall ske. Författarna har som 
förslag bestämt fyra olika tillfällen för att genomföra dessa intervjuer, första 
tillfället skall utföras tidigast när det slutgiltiga kontraktet skrivits på. Vid den 
andra tillfället skall mätningen utföras tidigast vid CDR (critical design rewiew). 
Om utvecklingen ett år görs dessutom mätningar en gång per år vid lämpliga 
tillfällen vid möten med kund. Den tredje mätningen skall utföras tidigast dels 
när den första enheten levererats och dels efter slutleverans. Den fjärde och sista 
mätningen skall utföras tidigast efter ett år första enheten har levererats. 
 
Respondenten utses av kvalitetsledaren tillsammans med projektledaren i 
samråd med kunden. Vid den första mätningen kan respondenten till exempel 
utgöras av kundens inköpare eller motsvarande. Vid senare mätningar kan 
kundens projektledare, apparathandläggare eller motsvarande utgöra respondent. 
Själva intervjun genomförs personligen. Intervjuaren går tillsammans med 
respondenten igenom det aktuella frågeformuläret och fyller i de svar som 
efterfrågas. Det ifyllda frågeformuläret sparas av intervjuaren för rapportering 
till databas. 
 
5.5.2 Inmatning av data 

Intervjuaren rapporterar direkt till en MS Access-databas via formulär som 
ligger utlagda på intranätet. Intervjuaren har bara tillgång till formulären och kan 
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således inte ta del av tidigare mätresultat. Själva databasen är endast öppen för 
kvalitetschefen eftersom informationen kan vara känslig för projektledarna som 
i praktiken blir betygsatta av kunden. Databasen består av tre huvuddelar; en 
tabell för kunddata, en tabell för projektspecifik information samt en tabell för 
varje fas där mätresultaten matas in. Databasens ingående tabeller och dess 
inbördes relationer presenteras i figur 5.6 . 

 

Figur 5.6. Databasens ingående tabeller och relationer samt exempel på urvalsfråga. 

Genom att skilja på tabellerna för kundspecifik data, projektspecifik data 
respektive mätresultat kan den insamlade informationen analyseras på många 
olika sätt genom användandet av urvalsfrågor. Exempelvis kan man vid 
konstruktion av kundindex ta fram medelpoäng för varje mätning som utförts 
senaste kvartalet. Andra intressanta möjligheter är till exempel att jämföra 
resultaten mellan civila respektive militära kunder eller klassificera kunderna 
efter ordervärde. 

Själva rapporteringen startar när kvalitetsledaren tilldelas ett nytt projekt och 
sker stegvis med hjälp av fem olika formulär, se figur 5.7. 

1) ”Nytt projekt” - Allmänna uppgifter om projektet matas in. 
2) ”Offert” – Mätresultatet från intervjuer under offertfasen matas in. 
3) ”Utveckling” - Mätresultatet under utvecklingsfasen. 
4) ”Produktion och leverans” - Mätresultatet under produktion och leverans. 
5) ”Produkten” – Produktspecifika mätresultat. 
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Figur 5.7 visar formuläret ”Offert”. För att inte intervjuaren skall använda fel 
formulär lagras projektstatus i tabellen för projektinformation vilket gör att 
endast projekt som befinner sig i offertfasen går att välja i formuläret. Formulär 
för inmatning av resultat från övriga faser är snarlika.  
 

 
 
Figur5.7. Formulär för inmatning av mätresultat. 

 
5.5.3 Analys 

Som nämnt i avsnitt 5.4 har det inte gjorts några provmätningar och det finns 
följaktligen ingen tillgängliga data som kan utgöra grunden för utvecklandet av 
detaljerade analysmetoder. Kvalitetsavdelningen på SaabTech, som senare 
kommer att vara ansvariga för mätmetoden i drift, kommer själva att utveckla 
och administrera analysen av kundmätningarna när det finns ett tillräckligt 
beslutsunderlag. Vissa riktlinjer för analysen har dock slagits fast:  
 

• Halvårsvis analyseras insamlad data samt sammanställs i en rapport som 
presenteras vid ledningens genomgång.  

• Analysen ligger också till grund för parametern ”Nöjd kund” i det 
balanserade styrkortet som uppdateras varje kvartal vid behov. 

 
Kvalitetsavdelningen på SaabTech ansvarar för analys av insamlad data samt 
sammanställning av rapporter. Författarnas förslag på analysmetoder består i 
huvudsak av tre delar: 
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• Kvalitativ analys av de öppna frågorna med hjälp av de sju 
ledningsverktygen  

• Kvantitativ analys med hjälp av tidsserier och jämförelse mellan kunder, 
militär/civil och olika de faserna. 

• ”Nöjd kund”-index som är inbyggt i databasen. 
 
”Nöjd kund”-indexet kan också med fördel kombineras med övriga kvantitativa 
metoder. På detta sätt kan en markant nedgång i det totala indexet analyseras 
genom att titta på hur de respektive kund under projektens olika faser bidragit 
till det totala indexet. Detta tillvägagångssätt illustreras i figur 5.8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.8. Analys av nedgång i ”Nöjd kund”-index. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis de viktigaste slutsatser som dragits efter 
respektive milstolpe. Senare diskuteras för- och nackdelar med det förslag på 
mätmetod för kundtillfredsställelse som presenterats samt arbetets uppläggning 
och den använda metoden. Dessutom ges förslag på hur företaget kan gå vidare 
med den presenterade metoden. 

6.1 Slutsatser 

Detta arbete har utförts ett i antal olika steg för att komma fram till den 
slutgiltiga metoden. Upplägget med milstolpar har vistats sig vara lyckosamt 
eftersom det medför ett koncentrerat arbete mot respektive milstolpe samtidigt 
som fokus alltid finns på slutprodukten. Nedan presenteras de viktigaste 
resultaten och slutsatserna för respektive milstolpe. 
 
6.1.1 Kartläggning av kundbilden  

För att på ett effektivt sätt kartlägga de utvalda projekten analyseras dessa 
utifrån ett tänkt ”kundflöde”. ”Kundflöde” definieras här som kundens väg 
genom projektets olika faser, från första kontakt med potentiella kunder till och 
med eftermarknadsarbete i form av t ex underhåll. Analysen har utmynnat i de 
tre huvudfaserna: Offert, Utveckling samt Produktion och Leverans. Vissa 
projekt består till största del av utveckling, andra främst av produktion och 
ytterligare andra är i grunden underhållsprojekt i form av uppgraderingar. Dock 
genomgår alla projekt de tre huvudfaserna i någon form.  
 
Kontaktytor mot kund utifrån kundorganisationen består i offert- och 
utvecklingfas av projektledare, inköpare och teknisk projektledare. Under 
produktion och leverans utgår kontakten främst genom tekniska projektledare. 
Från SaabTechs sida är projektledaren huvudansvarig för kundkontakterna. 
 
Kategorisering av kunder gjordes initialt för att utreda om det skulle tas fram 
flera olika mätmetoder för olika typer av kunder. På grund av begränsade 
resurser beslutades att samma mätmetod används för alla kunder och att 
kategoriseringen istället utgör grund för senare analys. De två viktigaste 
parametrarna för kategorisering identifierades som ”Militär/Civil” och ”Typ av 
projekt”. 
  
6.1.2 Kartläggning av mätbehov 

Kartläggningen av mätbehov utgår från producentens (i det här fallet SaabTech) 
erbjudande till kunden i form av en produkt och de egenskaper hos produkten 
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som efterfrågas av kunden och på så sätt påverkar kundtillfredsställelsen. Med 
kunskap om vilka egenskaper som efterfrågas i produktens olika delar kan sedan 
lämpliga mätparametrar tas fram.  
 
I SaabTechs fall definieras produkten som dels den fysiska produkten samt de 
tilläggstjänster som uppstår i de olika faserna från offerering till leverans och 
användning av slutprodukten. Eftersom SaabTech utvecklar och levererar den 
fysiska produkten enligt kundens specifikationer kan kundens krav förväntas 
uppfyllas om projektet framskrider planenligt. Därför läggs fokus istället på de 
tilläggstjänsterna som uppstår i de tre huvudfaserna. Utifrån de tre huvudfaserna 
togs ett antal mätparametrar fram som sedan kategoriserades som tillhörande 
den fysiska produkten, de olika faserna eller allmänt för alla faser. De framtagna 
mätparametrarna presenteras i kapitel 5.2.2.  
 
6.1.3 Definition av lämpliga mätmetoder 

Målpopulationen för undersökningen består i nuläget av de tidigare kartlagda 
kunderna. Eftersom det här är frågan om en kontinuerlig mätning kommer 
framtida kunder som uppfyller samma kriterier läggas till målpopulationen i 
samband med att kontrakt skrivs.  
 
Som datainsamlingsmetod lämpar sig personlig intervju bäst i den mån det är 
möjligt, då intervjuaren kan förklara de kvantitativa frågorna utförligt och 
dessutom ta upp de kvalitativa frågorna mer i form av en diskussion. Om inte 
det är möjligt med personliga möten som i fallet med t ex internationella kunder 
används istället telefonintervjuer vilket bör fungera utmärkt eftersom 
kommunikationen med de flesta kunder idag sköts via telefonkonferenser. 
Som stöd för både intervjuare och respondent kommer ett frågeformulär att 
användas innehållande både kvalitativa och kvantitativa frågor som är grundat 
på de tidigare framtagna mätparametrarna. 
 
Det är en fördel om intervjuaren är insatt i ämnet som intervjun behandlar men 
samtidigt inte har en personlig relation till respondenten som kan påverka 
utfallet. I SaabTechs fall finns med detta i åtanke ett givet val av intervjuare i 
form av respektive projekts kvalitetsledare. Under en affärs genomförande 
återfinns ett flertal kontaktpersoner från kundens sida som skulle vara möjligt att 
intervjua. Dock finns även här en person som har huvudansvaret, projektledaren, 
som lämpligen utgör respondent.  
 
Kravet på att resultat från mätningar av olika kunder skall kunna jämföras 
sinsemellan medför att tidpunkten för mätningarna måste definieras tydligt för 
varje enskild fas. Vid de naturliga kontakter som finns mellan SaabTech och 
kunden råder ofta något som påminner om en förhandlingssituation, vilket gör 
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att det kan komma olägligt med frågor om hur kunden uppfattar företaget och 
dess representanter. Följaktligen bör mätningarna utföras i den mån det är 
möjligt under möten som endast har det syftet.  
 
6.1.4 Definition av lämpliga analysmetoder 

Eftersom det inte har gjorts några provmätningar finns det inte några tillgängliga 
data som kan utgöra grunden för utvecklandet av detaljerade analysmetoder. 
Därför lämnas här istället förslag på hur en kvantitativ respektive kvalitativ 
analys av framtida kundmätningar kan komma att se ut och vilken information 
som kan fås därur.  
 
Trots att det på varje mätobjekt ska utföras upprepade mätningar motiverar inte 
ett så litet urval användande av avancerade statistiska metoder. SaabTech kan 
däremot använda sig av tidsserieanalys, för att kunna följa utvecklingen av 
kundernas uppfattning i tiden, och histogram för att belysa skillnader mellan 
olika kunder, faser och egenskaper. För att skapa ett ”Nöjd kund”-index måste 
man bestämma vilka attribut som skall ingå i undersökningen och dels hur dessa 
skall viktas relativt varandra. I det här fallet har viktningen skett genom metoden 
”konstant summa”. På grund av att några provmätningar inte har genomförts har 
samtliga undersökta attribut valts ut för konstruktionen av kundindex. För varje 
utförd mätning räknas ett index ut som består av ett medelvärde av respektive 
fråga multiplicerad med dess viktning. Initialt kommer ingen viktning av olika 
kunders olika betydelse och olika fasers inverkan på den totala 
kundtillfredsställelsen att tas i beaktande. 
 
Vad gäller den kvalitativa analysen blir släktskapsdiagrammet i SaabTechs fall 
ett mycket användbart verktyg, eftersom man skall strukturera en stor mängd 
verbal information. Härigenom kan man skaffa sig överblick och hitta 
bakomliggande orsaker till eventuellt problem. Det är även viktigt att notera att 
släktskapsdiagram inte bör användas när problemet kräver en mycket snabb 
lösning.  
 
6.1.5 Komplett mätmetod för kundtillfredsställelse 

Den färdiga metoden bygger i stort sett på de resultat som framkommit tidigare 
men med vissa modifikationer. Efter diskussion med de framtida användarna har 
vissa ändringar gjorts främst med avseende på vem som skall göra vad. Utifrån 
de tidigare resultaten och de införda ändringarna består den färdiga metoden av 
en instruktion, frågeformulär, en databas och förslag på analys. 
 
Tre viktiga ändringar har införts efter diskussion med intressenter inom 
SaabTech: 
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• Ansvaret för att mätningarna genomförs vilar på respektive projekts 
tilldelade kvalitetsledare istället för projektledare. Detta för på grund av 
projektledarnas höga arbetsbelastning och nära relationer med kunderna. 
Kvalitetsledaren eller projektledaren ansvarar för att genomföra intervjun, 
där kvalitetsavdelningen (RQ) ansvarar för analys av insamlad data samt 
sammanställning av rapporter.    

 
• För att minska belastningen på kunderna skall det inte finnas separata 

aktiviteter utan genomföras samtidigt som SaabTech av andra anledningar 
träffar kunden. Kvalitetsledaren bör därför, inför planerade möten med 
kunden, ta ställning till om mätningen skall ske.  

 
• Istället för att ha en bestämd respondent utses den istället av 

kvalitetsledaren tillsammans med projektledaren i samråd med kunden för 
varje mätning. Detta för att lättare kunna anpassa sig efter kundens 
önskemål.  

 
6.2 Diskussion  

Vad ska man fråga kunden? Det finns många olika sätt att ta sig an detta 
problem bland annat beroende på vilka resurser som finns tillgängliga. Eftersom 
möjligheterna att komma i kontakt med kunderna var obefintliga blev 
framtagningen av mätparametrarna begränsat till intern utveckling. Detta medför 
att validiteten på mätparametrarna kan ifrågasättas, men med tanke på den 
metodik som har tagits fram kommer mätparametrarna successivt förbättras för 
varje ytterligare mätning.    
  
Med tanke på Saabtechs kundbild som utgörs av få men stora kunder blev det 
möjligt att genomföra en totalundersökning, det vill säga samtliga individer i 
målpopulationen undersöks. Urvalets relativa storlek har stor betydelse för 
undersökningens noggrannhet. Ju fler enheter man väljer att undersöka desto 
bättre blir noggrannheten. Följaktligen blir en totalundersökning väldigt 
noggrann. 
 
Vad det gäller datainsamlingsmetod så finns det olika sätt att gå tillväga, varav 
personliga intervjuer och postenkät utgör ytterligheterna. I fallet med intervjuer 
så är dessa väldigt resurskrävande men det mest noggranna alternativet, medan 
enkäter är resurseffektiva men ger en ytligare bild. I Saabtechs fall har det 
eftersträvats att få en så korrekt uppfattning av kundernas attityder och 
värderingar med begränsade resurser. Detta har resulterat i relativt korta 
personliga intervjuer med hjälp av frågeformulär som tillåter insamling av både 
kvalitativ och kvantitativ data. Vid konstruktionen av frågeformulär har det 
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eftersträvats att resultatet skall kunna analyseras statistiskt. Därför består de 
kvantitativa frågorna av  intervallskalor.  
  
På grund av att det inte har kunnats genomföras provmätningar är det inte 
möjligt att göra någon praktisk analys av insamlad mätdata. Istället för att göra 
praktisk analys har vi tagit fram dels kvantitativ analysmetoder bestående av 
”Nöjd kund”-index och tidsserier som baserar sig på enskilda parametrar och 
dels kvalitativa analysmetoder som med hjälp av släktskapsdiagrammet hittas 
potentiella förbättringsområden.     
 
SaabTechs högteknologiska verksamhet karaktäriseras av varierande projekt 
både i fråga om storlek och om komplexitet. Detta är viktigt att ha i åtanke då 
befintliga teorier rörande kundmätningar och kundtillfredsställelse främst riktar 
in sig på försäljning av massproducerade konsumentartiklar. Därför är det extra 
viktigt att anpassa teorierna till de befintliga förutsättningar som råder i det 
aktuella fallet. Det har lett till att den framtagna mätmetoden för 
kundtillfredsställelse är anpassad för företag som säljer högteknologiska 
produkter i projektform som pågår under relativt lång tid. 
 
Vid framtagande av mätmetoder är det viktigt att ha en djup förståelse för 
kundbilden utifrån både kund och leverantörsperspektiv. På grund av den korta 
tidshorisonten som ett examensarbete medför blev kunden till största del 
analyserad utifrån SaabTechs eget perspektiv vilket medför att trovärdigheten 
försämras. Dock finns viss indirekt data på kundens värderingar tillgänglig för 
detta examensarbete i form av leverantörsutvärderingar från kundföretagen. 
 
En viktig del av kundmätningar som använder sig av intervjuer är valet av 
respondenterna och intervjuare eftersom dessa har stor inverkan på 
undersökningens utfall. Eftersom kundbilden i detta fall är relativt inhomogen 
har det varit svårt att kunna finna respondenter som har samma position i de 
olika undersökta företagen vilket medför att resultat uppvisar en större variation. 
Från SaabTechs sida är det även viktigt att ta hänsyn till att de intervjuare som 
utför dessa mätningar har olika personligheter som individer och därmed öka 
variationen ytterligare. 
 
Generellt sett har förståelsen inom SaabTech varit stor för betydelsen av denna 
undersökning och detta har medfört att insikten i den interna verksamheten har 
varit god. Dock har de rådande säkerhetsföreskrifterna i viss mån hämmat arbete 
under olika perioder genom att författarna inte fått tillgång till all efterfrågad 
information.  
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6.3 Förslag på fortsatt arbete 

Som det nämndes i diskussionen ovan så är teorierna kring detta område till stor 
del fokuserade på liknande förutsättningar varför det vore intressant att 
genomföra kundmätningar i mer skiftande omgivningar.    

För att enheten i Jönköping skall kunna utnyttja denna mätmetod till fullo är det 
viktigt att man utvärderar frågeformulären och intervjumetodiken, allteftersom 
nya mätdata inkommer för att på så sätt optimera mätprocessen. 

För att företaget i framtiden skall kunna uppnå en fortsatt förbättring inom 
kundmätningar och även ta hänsyn till de framtida kunderna och deras 
egenskaper, är det viktig att genom en iterativ förbättringsprocess uppdatera 
intervjuunderlaget. Förhoppningsvis kan denna framtagna mätmetod vara till 
nytta för SaabTech, inte bara i Jönköping utan också inom andra tillverkande 
enheter inom SaabTech-koncernen. Om metoden skall användas av övriga 
enheter inom SaabTech bör dock både frågeformulär och intervjumetodik 
anpassas till respektive omgivningar. 
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Syfte: Ta fram lämpliga parametrar för kategorisering av kunder. 

Hur väl uppfyller parameter x kriterium y för alla kunder? 

Parametrar 

   Kundstrukt Pot. Köp. Bef. Order Historia Militär/civil Typ av p. Geografi Formal. Tid 
Pol. 
hinder Kontaktyta 

3 (Bef.Info)* 27 3 18 18 27 27 27 9 27 3 27 

1 Fram. Info 7,5 3 7,5 2,5 9 6 7,5 3 7,5 2 6 

3 Mätbarhet 22,5 5,4 27 4,5 27 16,5 27 4,5 27 2,4 18 

3 Verksmht/Exjobb 1,5 0,9 1,5 0,8 22,5 27 0 7,5 1,5 0,8 12 

2 Generell 18 15 15 8 18 18 18 15 15 1,6 18 

Vi
kt

ad
e 

kr
ite

rie
r 

 SUMMA 49,5 24,3 51 15,8 76,5 67,5 52,5 30 51 6,8 54 

              

    

           

           

              

*Ej inräknad i 
summan 

Hur väl respektive kriterium uppfylls anges enligt: 0 = inte 
alls, 1 = något, 3 = hyfsat samt 9 = helt.  

Jönköping 11/3 2003 Deltagare: 
Pejvak Oghazi, Birgitta v. Knorring, 
Catrine Köpsén och Johan 
Österberg 
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INTERVJU FÖR MÄTNING AV KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

 
Viktning 

 
 
Fördela totalt 100 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper beroende på hur 
viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. Kontaktpersoner på SaabTech är tillräckligt kompetenta.    
 
    
2. Kontaktpersoner på SaabTech har en positiv attityd.    
 
    
3. Kontaktpersoner på SaabTech är lättillgängliga.    
 
    
4. Dialogen med kontaktpersonerna på SaabTech är öppen.    
 
    

 5. Kontaktstrukturen på SaabTech är enkel d v s det är lätt att få tag i rätt 
person.    
 
    
6. SaabTech är uppriktig angående kompetens och kapacitet.    
 
    
7. SaabTech har respekt för kundens interna information.    
 
    
8. SaabTech visar förståelse för kundens behov.    
 
    
9. SaabTech visar samarbetsvilja inför ändrade krav och specifikationer.    
 
    
10. SaabTechs dokumentation är fullständig och korrekt.    
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GENERELLT 

  
         

   

             Ingen 
åsikt 

     1) Kontaktpersonerna från  
 SaabTech är kompetenta 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 2) Kontaktpersonernas 
 bemötande är positivt 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 3) Kontaktpersonerna är 
 lättillgängliga 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 4) Dialogen är öppen med  
 kontaktpersonerna 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 5) Kontaktstrukturen gentemot   
 SaabTech är enkel 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 6) SaabTech är uppriktiga 
 angående kompetens och 
 kapacitet. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 7) SaabTech respekterar 
 kundens interna information 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 8) SaabTech har förståelse för 
 kundens behov 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 9) Saab Tech är flexibla inför 
 ändrade krav och specifikationer 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 10) Dokumentationen är  
 fullständig och korrekt 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  
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Fas-specifik viktning 

 
Fördela totalt 140 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper 
beroende på hur viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. SaabTech ger snabb respons på offertförfrågan.    
 
    
2. SaabTech ger korrekt respons på offertförfrågan.    
 
    
3. SaabTech har en hög leveransprecision.    
 
    

  4. Rapportering är ärlig och att eventuella avvikelser 
kommuniceras i ett tidigt skede.   
 
    
5. Det finns tydliga rutiner för hantering av reklamationer.    
 
    
6. Reklamationer hanteras korrekt.    
 
    
7. Reklamationer hanteras snabbt.    
 
    
8. Antalet reklamationer  hålls på en låg nivå.    
 
    
9. Utvecklingen följer fastställda tidsramar    
 
    
10. SaabTech kommer med egna förslag till förbättringar.    
 
    
11. SaabTechs produkter motsvarar specifikationerna.    
 
    
12. SaabTechs produkter är funktionssäkra.    
 
    
13. SaabTechs produkter är underhållsmässiga.    
 
    

 14. SaabTechs produkter är väl dokumenterade. 
    
 
Fördela totalt 100 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper 
beroende på hur viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
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SPECIFIKT FÖR OFFERERINGSFASEN 

  
         

  Ingen 
åsikt 

1.  SaabTech ger snabb respons på 
offertförfrågan 

Stämmer inte alls      Stämmer 
helt 

2. SaabTech ger korrekt respons på 
 offertförfrågan 

Stämmer inte alls      Stämmer 
helt 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE SAABTECH 

• Inom vilka områden tycker Ni det är viktigast att SaabTech utvecklas?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vilka svagheter ser Ni för närvarande att SaabTech har? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vilken egenskap är viktigast hos en leverantör? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV UNDERSÖKNINGEN 

• Finns det någon viktig frågeställning som Ni tycker saknas? 
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• Finns det någon frågeställning som Ni tycker är överflödig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATS FÖR YTTERLIGARE KOMMENTARER: 
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INTERVJU FÖR MÄTNING AV KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

 
Viktning 

 
 
Fördela totalt 100 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper beroende på hur 
viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. Kontaktpersoner på SaabTech är tillräckligt kompetenta.    
 
    
2. Kontaktpersoner på SaabTech har en positiv attityd    
 
    
3. Kontaktpersoner på SaabTech är lättillgängliga    
 
    
4. Dialogen med kontaktpersonerna på SaabTech är öppen.    
 
    

 5. Kontaktstrukturen på SaabTech är enkel d v s det är lätt att få tag i rätt 
person.    
 
    
6. SaabTech är uppriktig angående kompetens och kapacitet.    
 
    
7. SaabTech har respekt för kundens interna information.    
 
    
8. SaabTech visar förståelse för kundens behov.    
 
    
9. SaabTech visar samarbetsvilja inför ändrade krav och specifikationer.    
 
    
10. SaabTechs dokumentation är fullständig och korrekt.    
    

 

 



Bilaga 3 – Frågeformulär för utvecklingsfasen 2(5)  

 
GENERELLT 

  
         

   

             Ingen 
åsikt 

     1) Kontaktpersonerna från 
 SaabTech är kompetenta. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 2) Kontaktpersonernas bemötande 
 är positivt. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 3) Kontaktpersonerna är 
 lättillgängliga. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 4) Dialogen är öppen med  
 kontaktpersonerna. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 5) Kontaktstrukturen gentemot   
 SaabTech är enkel. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 6) SaabTech är uppriktiga 
 angående kompetens och 
 kapacitet. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 7) SaabTech respekterar kundens 
 interna information. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 8) SaabTech har förståelse för 
 kundens behov. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 9) SaabTech är flexibla inför 
 ändrade krav och specifikationer. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

             Ingen 
åsikt 

 10) Dokumentationen är fullständig 
 och korrekt. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  
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Fas-specifik viktning 
 
Fördela totalt 140 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper 
beroende på hur viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. SaabTech ger snabb respons på offertförfrågan.    
 
    
2. SaabTech ger korrekt respons på offertförfrågan.    
 
    
3. SaabTech har en hög leveransprecision.    
 
    

  4. Rapportering är ärlig och att eventuella avvikelser 
kommuniceras i ett tidigt skede.   
 
    
5. Det finns tydliga rutiner för hantering av reklamationer.    
 
    
6. Reklamationer hanteras korrekt.    
 
    
7. Reklamationer hanteras snabbt.    
 
    
8. Antalet reklamationer  hålls på en låg nivå.    
 
    
9. Utvecklingen följer fastställda tidsramar    
 
    
10. SaabTech kommer med egna förslag till förbättringar.    
 
    
11. SaabTechs produkter motsvarar specifikationerna.    
 
    
12. SaabTechs produkter är funktionssäkra.    
 
    
13. SaabTechs produkter är underhållsmässiga.    
 
    

 14. SaabTechs produkter är väl dokumenterade. 
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SPECIFIKT FÖR UTVECKLINGSFASEN 

Stämmer:  
         

  Ingen 
åsikt 

1. SaabTech följer fastställda tidsramar 
under utvecklingen. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

2.  SaabTech kommer med egna 
 förslag till förbättringar. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

              
 

ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE SAABTECH 

• Inom vilka områden tycker Ni det är viktigast att SaabTech utvecklas?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vilka svagheter ser Ni för närvarande att SaabTech har? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vilken egenskap är viktigast hos en leverantör? 
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STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV UNDERSÖKNINGEN 

• Finns det någon viktig frågeställning som Ni tycker saknas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Finns det någon frågeställning som Ni tycker är överflödig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATS FÖR YTTERLIGARE KOMMENTARER: 
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INTERVJU FÖR MÄTNING AV KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

Viktning 
 

 
Fördela totalt 100 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper beroende på hur 
viktiga de är inbördes. 
 Poäng 
 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. Kontaktpersoner på SaabTech är tillräckligt kompetenta.    
 
    
2. Kontaktpersoner på SaabTech har en positiv attityd.    
 
    
3. Kontaktpersoner på SaabTech är lättillgängliga.    
 
    
4. Dialogen med kontaktpersonerna på SaabTech är öppen.    
 
    

 5. Kontaktstrukturen på SaabTech är enkel d v s det är lätt att få tag i rätt 
person.    
 
    
6.SaabTech är uppriktig angående kompetens och kapacitet.    
 
    
7. SaabTech har respekt för kundens interna information.    
 
    
8. SaabTech visar förståelse för kundens behov.    
 
    
9. SaabTech visar samarbetsvilja inför ändrade krav och specifikationer.    
 
    
10. SaabTechs dokumentation är fullständig och korrekt.    
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GENERELLT 

  
         

   

             Ingen 
åsikt 

     1) Kontaktpersonerna från 
 SaabTech är kompetenta. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt   

             Ingen 
åsikt 

 2) Kontaktpersonernas bemötande 
 är  positivt. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 3) Kontaktpersonerna är 
 lättillgängliga. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt   

             Ingen 
åsikt 

 4) Dialogen är öppen med  
 kontaktpersonerna. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 5) Kontaktstrukturen gentemot   
 SaabTech är enkel. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 6) SaabTech är uppriktiga 
 angående kompetens och kapacitet.

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 7) SaabTech respekterar kundens 
 interna information. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 8) SaabTech har förståelse för 
 kundens behov. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 9) SaabTech är flexibla inför 
 ändrade krav och specifikationer. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 10) Dokumentationen är fullständig 
 och korrekt. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

              
 
 
 
 
 
 

Fas-specifik viktning 
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Fördela totalt 140 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper 
beroende på hur viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. SaabTech ger snabb respons på offertförfrågan.    
 
    
2. SaabTech ger korrekt respons på offertförfrågan.    
 
    
3. SaabTech har en hög leveransprecision.    
 
    

  4. Rapportering är ärlig och att eventuella avvikelser 
kommuniceras i ett tidigt skede.   
 
    
5. Det finns tydliga rutiner för hantering av reklamationer.    
 
    
6. Reklamationer hanteras korrekt.    
 
    
7. Reklamationer hanteras snabbt.    
 
    
8. Antalet reklamationer  hålls på en låg nivå.    
 
    
9. Utvecklingen följer fastställda tidsramar    
 
    
10. SaabTech kommer med egna förslag till förbättringar.    
 
    
11. SaabTechs produkter motsvarar specifikationerna.    
 
    
12. SaabTechs produkter är funktionssäkra.    
 
    
13. SaabTechs produkter är underhållsmässiga.    
 
    

 14. SaabTechs produkter är väl dokumenterade. 
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  SPECIFIKT FÖR PRODUKTION OCH LEVERANS 

  
         

  Ingen 
åsikt 

1. SaabTech har en hög 
leveransprecision. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

2.  SaabTech är ärliga i sina 
 statusrapporter och kommunicerar 
 tidigt eventuella avvikelser.   

Stämmer inte alls     Stämmer helt

3.  SaabTech har tydliga rutiner för 
 hantering av reklamationer. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

4.  SaabTech hanterar reklamationer 
 korrekt 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

 
SPECIFIKT FÖR HANTERING AV REKLAMATIONER 

  
         

  Ingen 
åsikt 

 5. SaabTech hanterar reklamationer 
 snabbt. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

6. Antalet reklamationer är rimligt. Stämmer inte alls     Stämmer helt

              
 

ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE SAABTECH 

• Inom vilka områden tycker Ni det är viktigast att SaabTech utvecklas?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vilka svagheter ser Ni för närvarande att SaabTech har? 
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• Vilken egenskap är viktigast hos en leverantör? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV UNDERSÖKNINGEN 

• Finns det någon viktig frågeställning som Ni tycker saknas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Finns det någon frågeställning som Ni tycker är överflödig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATS FÖR YTTERLIGARE KOMMENTARER: 
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INTERVJU FÖR MÄTNING AV KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

Viktning 
 

 
Fördela totalt 100 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper beroende på hur 
viktiga de är inbördes. 
 Poäng 
 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. Kontaktpersoner på SaabTech är tillräckligt kompetenta.    
 
    
2. Kontaktpersoner på SaabTech har en positiv attityd.    
 
    
3. Kontaktpersoner på SaabTech är lättillgängliga.    
 
    
4. Dialogen med kontaktpersonerna på SaabTech är öppen.    
 
    

 5. Kontaktstrukturen på SaabTech är enkel d v s det är lätt att få tag i rätt 
person.    
 
    
6.SaabTech är uppriktig angående kompetens och kapacitet.    
 
    
7. SaabTech har respekt för kundens interna information.    
 
    
8. SaabTech visar förståelse för kundens behov.    
 
    
9. SaabTech visar samarbetsvilja inför ändrade krav och specifikationer.    
 
    
10. SaabTechs dokumentation är fullständig och korrekt.    
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GENERELLT 

  
         

   

             Ingen 
åsikt 

     1) Kontaktpersonerna från 
 SaabTech är kompetenta. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt   

             Ingen 
åsikt 

 2) Kontaktpersonernas bemötande 
 är  positivt. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 3) Kontaktpersonerna är 
 lättillgängliga. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt   

             Ingen 
åsikt 

 4) Dialogen är öppen med  
 kontaktpersonerna. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 5) Kontaktstrukturen gentemot   
 SaabTech är enkel. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 6) SaabTech är uppriktiga 
 angående kompetens och kapacitet.

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 7) SaabTech respekterar kundens 
 interna information. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 8) SaabTech har förståelse för 
 kundens behov. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 9) SaabTech är flexibla inför 
 ändrade krav och specifikationer. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  

             Ingen 
åsikt 

 10) Dokumentationen är fullständig 
 och korrekt. 

Stämmer inte 
alls     Stämmer 

helt  
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Fas-specifik viktning 
 
Fördela totalt 140 poäng på valfritt antal av nedanstående egenskaper 
beroende på hur viktiga de är inbördes.  
 Poäng 
Som kund till SaabTech anser vi det viktigt att: 
    
1. SaabTech ger snabb respons på offertförfrågan.    
 
    
2. SaabTech ger korrekt respons på offertförfrågan.    
 
    
3. SaabTech har en hög leveransprecision.    
 
    

  4. Rapportering är ärlig och att eventuella avvikelser 
kommuniceras i ett tidigt skede.   
 
    
5. Det finns tydliga rutiner för hantering av reklamationer.    
 
    
6. Reklamationer hanteras korrekt.    
 
    
7. Reklamationer hanteras snabbt.    
 
    
8. Antalet reklamationer  hålls på en låg nivå.    
 
    
9. Utvecklingen följer fastställda tidsramar    
 
    
10. SaabTech kommer med egna förslag till förbättringar.    
 
    
11. SaabTechs produkter motsvarar specifikationerna.    
 
    
12. SaabTechs produkter är funktionssäkra.    
 
    
13. SaabTechs produkter är underhållsmässiga.    
 
    

 14. SaabTechs produkter är väl dokumenterade. 
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  SPECIFIKT FÖR PRODUKTEN 

  
         

  Ingen 
åsikt 

1. SaabTechs produkter motsvarar 
specifikationerna. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

2.  SaabTechs produkter är 
 funktionssäkra.   

Stämmer inte alls     Stämmer helt

3. SaabTechs produkter är 
 underhållsmässiga. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

4. SaabTechs produkter är väl 
 dokumenterade. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt

 

ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE SAABTECH 

• Inom vilka områden tycker Ni det är viktigast att SaabTech utvecklas?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vilka svagheter ser Ni för närvarande att SaabTech har? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vilken egenskap är viktigast hos en leverantör? 
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STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV UNDERSÖKNINGEN 

• Finns det någon viktig frågeställning som Ni tycker saknas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Finns det någon frågeställning som Ni tycker är överflödig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATS FÖR YTTERLIGARE KOMMENTARER: 
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