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Sammanfattning 
 
Ett växande område inom telekommunikationsbranschen är behovet av trådlös 
datakommunikation. Detta är en följd av att arbetskraften blir alltmer mobil. Den 
trådlösa datakommunikationen används i allt större utsträckning inom bland annat 
sektorerna person- och godstransport. Företag inom datakommunikationsbranschen 
har uppmärksammat det växande behovet av trådlös datakommunikation och det 
därmed ökande kundbehovet av nya trådlösa nätverksprodukter. För de företag som 
vill vara med och konkurrera med sina produkter på marknaden, är det viktigt att 
utveckla kundanpassande produkter för rätt marknad. Detta för att uppnå en ökad 
kundtillfredsställelse. Ökad kundtillfredsställelse kan företag förmå genom att 
undersöka potentiella kunders behov av produkten. Målsättningen med det här 
examensarbetet har varit att beskriva industriella kunders behov i 
telekommunikationsbranschen. Examensarbetet har utförts hos Ericsson Mobil Data 
Design AB i Örgryte, Göteborg, på avdelningen för produktledning.  
 
I det här examensarbetet har den japanska metoden Quality Function Deployment, 
QFD, behandlats. Denna metod innefattar en systematik för att planera och utveckla 
produkter. I stora drag utgörs QFD-metoden av en marknadsanalys, identifiering av 
produktegenskaper och konkurrentanalys. Genom tillämpning av denna metod kan 
kundernas uttalade behov integreras i alla processer i företaget. Rapporten beskriver 
teoretiskt hur ett QFD-projekt kan genomföras. I den praktiska delen av rapporten har 
QFD-metoden delvis använts. Metoden QFD har tillämpats på en befintlig produkt 
som företaget vill skala ner till en mindre produkt. Produkten i detta fall var det 
trådlösa nätverket Mobitex som är ämnat att täcka stora områden som exempelvis ett 
helt land. Företaget Ericsson Mobile Data Design AB vill konstruera om produkten 
till en mindre och billigare produkt, privata nätverk, som ska kunna användas för 
täckning av mindre områden så som till exempel en mindre stad eller en hamn. Målet 
med den praktiska tillämpningen i denna rapport var att undersöka och förstå hur 
marknadens behov av ett privat nätverk såg ut samt att på ett överskådligt sätt 
beskriva de potentiella kundernas önskemål på produkten. Grunden i arbetat har varit 
att ta reda på vilka produktegenskaper som kunderna ansåg var mest väsentliga vid 
utvecklingen av privata nätverk. Detta gjordes genom en kvalitativ undersökning, 
fallstudie valdes som undersökningsansats, det breda och omfattande området 
avgränsades. Två utvalda marknadssegment undersöktes och relevant data 
visualiserades på ett överskådligt sätt. Marknadsanalysen påvisade vilket 
kundsegment företaget skulle inrikta sig på vid produktutvecklingen samt vilka behov 
av produkten dessa kunder hade. 
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ABSTRACT 
 
A growing sphere in the telecommunication industry is the need for wireless data 
communication products. This is a result of the fact that labour becomes more and 
more mobile. For the company who wants to compete with their products, it is 
important to develop products in line with customers need. The companies can 
increase customer’s satisfaction by utilizing potential customer’s need in product 
development.  
 
The objective of this thesis has been to describe industrial customers need in the 
telecommunication industry. This thesis has been performed at Ericsson Mobile Data 
Design AB in Örgryte, Gothenburg, Sweden, at the department of product 
management. The product used for this study has been a wireless network called 
Mobitex.  
 
In this thesis the Japanese method Quality Function Deployment, QFD, has been 
used. The method contains a systematic way to plan and develop products. In a broad 
sense the QFD-method contains a market analysis, identifying of product properties 
and a competitor analysis. By applying this method, the customers needs can be 
integrated in all processes of the company.  
 
The result of the study revealed how customer needs can be used in product 
development in order to target specific market segments. 
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1. Inledning 
Vår värld blir allt mer turbulent. Alla aspekter i affärslivet förändras i en allt snabbare 
takt. Speciellt berörs områdena teknologi, kunder och marknader. (Naumann, 1995; 
Cooper, 2000b) De tekniska uppfinningarna ökar med en tilltagande hastighet. Allt 
bättre teknologier möjliggör utveckling av produkter som tidigare bara var en dröm. 
Kundernas behov och önskemål förändras med tiden. (Cooper, 1993) Kortare 
livscykler för produkter är ett resultat av den ökande hastigheten på 
teknikutvecklingen tillsammans med marknadens föränderliga behov. Kortare 
livscykler för produkter indikeras i flera undersökningar (Webster, 1991), till exempel 
en tyskstudie som visar att produktlivscykeln generellt har förkortats med 400 procent 
under de senaste 50 åren (Cooper, 2000a). Kortast livslängd har produkter i branscher 
som elektronik, data och telekommunikation (Tisell, 1992). De tidigare nämnda 
områdena, teknologi, kunder och marknader, har lett till att hastigheten på 
produktutvecklingen har drivits upp (Cooper, 1993). Produktinnovation har blivit den 
viktigaste ingrediensen i företags produktplanering (Cooper, 2000a) och orsaken till 
detta är att nya produkter är viktiga för företags fortsatta existens (Webster, 1991).  
 
Områden som berörs av hastigheten på produktutvecklingen är teknologi, kunder och 
marknader. Dessa områden kommer även i framtiden att beröras av hastigheten på 
produktutvecklingen. Teknologierna blir allt bättre, marknadens behov kommer att 
förändras, den globala handeln kommer att fortsätta och konkurrenterna kommer att 
medverka till att produkternas livscykler blir ännu kortare. Produktutvecklingen 
kommer därmed att få en ännu mer kritisk roll för företagens framgång i framtiden. 
(Cooper, 1993) Innebörden blir att organisationers anpassningsförmåga ställs på allt 
hårdare prov (Norell, 1992; Naumann, 1995). Detta medför i sin tur att företag som 
inte utvecklas konstant får svårigheter att överleva på marknaden (Naumann, 1995; 
Cooper & Kleinschmidt, 2000; Cooper, 2000a). De företagens produktlinjer blir lätt 
offer för mer aggressiva och innovativa konkurrenter (Cooper, 2000a).  
 
Om ett företags produktutveckling ska leda till en lyckad produkt, är det viktigt att 
företaget identifierar de produktegenskaper som gör kunderna nöjda (Cooper, 2000a). 
Tyvärr är det svårt att definiera exakt vilka egenskaper hos produkten som gör att 
kunden blir tillfredsställd (Howell, 2000). Därför har det blivit en nyckelfråga i 
dagens produktutveckling att hitta de kvalitetsattribut som kunderna värderar mest 
(Gustafsson, Ekdahl, Bergman, 1999). Förmågan att skapa kundtillfredsställelse 
bestäms delvis av de egenskaper företaget har valt att ge sin produkt. Många 
produktattribut eller kvalitetsdimensioner kan ha en positiv inverkan på företagets 
kunder (Gustafsson, Ekdahl, Bergman, 1999). 
 

1.1 Bakgrund 
Forskning och utveckling är en av de första aktiviteterna som företag brukar skära ned 
på då företaget ser en vikande lönsamhet (Odlén, 1985). Utvecklingen av produkter är 
både riskfull och väldigt kostsamt, men också en nödvändighet för företagets 
långsiktiga överlevnad. (Gustafsson, 1993; Cooper, 1993) Målet med 
produktutvecklingen är att utveckla en produkt, till en så låg kostnad som möjligt, 
som är ”rätt” för det avsedda marknadssegmentet. (Gustafsson, 1993; Cooper, 1993)  
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När företag utvecklar (nya produktegenskaper läggs till och/eller gamla tas bort 
och/eller när produktegenskaper förändras hos en redan befintlig produkt) eller skapar 
helt nya produkter, sker det i den första fasen ”Produktplanering” i den så kallade 
produktutvecklingsprocessen (Jobber, 1998; Andersson, 1991). 
Produktplaneringsfasen tas närmare upp i kapitel 2.2.3. Utveckling av produkter kan 
ske för redan existerande marknader och/eller för företaget helt nya marknader. 
(Jobber, 1998)   
 
Utvecklingen av den nya produkten går ut på att identifiera kunders behov för att 
sedan realisera dessa behov på ett lämpligt sätt i den nya tilltänkta produkten 
(Gustafsson, 1993). För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt förväntas det kunna 
lansera nya produkter som ska upplevas vara bättre än konkurrenternas, sett ur 
kundens perspektiv (Thor, 1999; Gustafsson, 1998). Dock räcker det inte med att 
introducera bra produkter på marknaden, det krävs också att genomförandet går fort 
eftersom produkterna snabbt måste ut på marknaden. Produktutvecklingsprocessen 
fungerar inte bra hos de industriella företagen, vilket olika studier inom området 
bekräftar. Studierna visar att 35 procent till 44 procent av alla produkter som lanseras 
på marknaden är misslyckade, det vill säga att det inte finns en tillräckligt stor 
marknad för de lanserade produkterna. (Cooper, 1993; Gustafsson, 1998)  
 
För att kunna vara med och konkurrera om kunderna måste företagen effektivisera 
sina produktutvecklingsprocesser (Thor, 1999). Det gäller att göra rätt från början i 
utvecklingsprocessen, att välja bra metoder och arbetssätt redan vid 
produktutvecklingens start. Genom att i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen ta in 
många aspekter och ge stort utrymme för kreativitet och analys ökar möjligheterna till 
ett kontrollerat konvergerande förlopp i produktutvecklingsprocessen. (Norell, 1992) 
 
Produktutvecklingsprocessen består av stegen idégenerering, värdering av idéer 
sovring av idéer, konceptutveckling av produkten, tester av produktidéen, 
affärsanalys, produktanpassning, produktionsstart och kommersialisering (Omsén, 
1985), vilket kan läsas mer om i kapitel 2.1.3. 
 
Det finns en tendens att undvika eller underskatta problem i början och därigenom 
skapa väsentligt större problem i ett senare skede i produktutvecklingsprocessen, se 
figur 1.1. I värsta fallet kan produktutvecklingsprocessen få ett divergerande förlopp, 
vilket orsakar omfattande kostnader och problem i ett sent skede. (Norell, 1992)  
 

 
Figur 1.1. Små olösta problem i början tenderar att öka i storlek och omfattning 

längre fram i processen, produktutvecklingsprocessen divergerar. Källa: Norell, 1992 
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Genom en noggrann planering kan produktutvecklingen istället få en konvergerande 
utveckling. Ett planeringsverktyg som kan användas i produktutvecklingen är den 
japanska metoden QFD, Quality Function Deployment. (Gustafsson, 1993) Det är ett 
verktyg för att effektivisera produktutvecklingsprocessen och samtidigt få nöjdare 
kunder (Andersson, 1991). QFD innebär att produkter utvecklas genom att kundbehov 
identifieras och produkter realiseras utifrån dessa uttalade behov (Gustafsson. A, 
1998). Idéen bakom QFD är att utveckla produkter, utifrån kundernas krav, under en 
kortare tid. Kortfattat kan metoden beskrivas som en metod för att systematiskt 
effektivisera produktutvecklingen. Metoden är speciellt framtagen för 
produktutveckling inom tillverkningsindustrin. (Andersson, 1991) 
 

1.2 Problemområde 
Telekommunikation är den snabbast växande branschen i världen. Den erbjuder 
gränslösa möjligheter för framväxten av nya verksamheter. Branschen har för 
närvarande (augusti 2000) en årsomsättning på 820 miljarder dollar över hela världen. 
År 2003 väntas branschens årsomsättning växa till 1,2 biljoner dollar. (Global-
expansion, 2001) Räknat på det samlade marknadsvärdet är telekommunikation 
världens tredje största marknad. Branschen har mycket stor betydelse för andra 
sektorer inom närings- och samhällslivet. (Ericsson, 2001a)  
 
Branschen präglas av en intensiv konkurrens. I branscher som förändras mycket 
snabbt är det bara de snabbaste och resursstarkaste som har en chans att lyckas. 
Avreglering, globalisering, Internet, gamla konkurrenter och nya rivaler på 
marknaden är viktiga faktorer att räkna med. En avgörande betydelse för att ett 
företag ska klara sig är att ta vara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen 
erbjuder. (Ericsson, 2001b)  
 
Framgång med nya produkter är inte gratis. Därför måste insatserna inom forskning 
och utveckling prioriteras. För ett företag gäller det att antingen minska antalet 
utvecklingsprojekt eller gå samman med andra företag som kan erbjuda kompetens 
inom områden där företaget själv saknar kompetens. Företag kan inte stödja en 
utveckling som inte snabbt leder fram till lönsamma produkter. (ibid.)  
 
Inom telekommunikationsbranschen förväntas mobil datakommunikation bli nästa 
stora tillväxtområde (STMD, 2001). Datatrafiken över trådlösa system ökar ständigt, 
eftersom arbetskraften blir allt mer mobil. (System Ovierview Course, 1999) Mer än 
108 miljoner anställda världen över kommer regelbundet att arbeta utanför de 
traditionella kontoren. För att de anställda alltid ska vara produktiva krävs att de har 
tillgång till företagets databas, ett hjälpmedel för att uppnå det är trådlös 
datakommunikation. (Shipco Wireless, 2001) De rådande marknadstrenderna visar på 
ett ökat behov av trådlös datakommunikation (System Ovierview Course, 1999). 
Utvecklingen inom trådlös datakommunikation kan förknippas med persondatorernas 
framväxt under 1980-talet (LCD, 2001). Trådlös datakommunikation förändrar 
förutsättningarna för ett företags affärsverksamhet. Företag som tar till sig den nya 
teknologin kommer att lyckas bättre än andra i framtiden. (Shipco Wireless, 2001) 
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Produktutvecklingen inom den högteknologiska∗ marknaden är speciellt intressant att 
studera, detta eftersom produkterna på marknaden generellt har en kortare livslängd 
än andra produkter (Tisell, 1992). Inom högteknologiska branscher är produkter med 
bra kapacitet speciellt viktigt till och med viktigare än produktens kostnad, därför är 
det lätt att det säljande företaget sätter de teknologiska målen framför kundens behov 
(Maidique & Zirger, 1984). Företagen måste uppmärksamma kundernas behov, så att 
kunderna inte behöver betala för något de inte vill ha eller inte behöver (Maidique & 
Zirger, 1984; Omsén, 1985). 
 
För ett företag kan det vara en utmaning att utveckla produkter som kommer att 
användas av någon annan än den direkta kunden. I det läget är det ännu svårare för 
företaget att lyckas tillverka en produkt som leder fram till kundtillfredsställelse. 
Sådant är fallet till exempel inom telekommunikationen. Telefonsystem kan köpas av 
en operatör, en serviceförmedlare, som i sin tur säljer telefontjänsten till abonnenter. 
(Anonymous, 1998, december) 
 
Baserat på vad som diskuterats ovan, är det övergripande målet med denna rapport att 
beskriva industriella kunders behov inom telekommunikationsbranschen vid 
produktutveckling. 
 

1.3  Rapportens översikt    
Rapporten kommer att inledas med en introduktion till det studerade ämnet (se figur 
1.2), för att sedan gå in i kapitel två där läsaren blir introducerad till teorier relaterade 
till kundfokuserad produktutveckling. I kapitel tre tas rapportens referensram upp, det 
vill säga några valda teorier från kapitel två. Kapitel fyra presenterar den valda 
undersöknings metoden och i kapitel fem beskrivs undersökningens empiriska data. I 
kapitel sex analyseras den empiriska data från kapitel fem och slutligen kommer 
rekommendationer och slutsatser att presenteras. 

 

 
Figur 1.2. Rapportens struktur. 

                                                 
∗ Högteknologi, modern teknologi inom olika industrigrenar, till exempel den elektroniska (Språkdata 
Göteborgs universitet, 1996). 

Kapitel 5 
Empiri 
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2. Produktutveckling 
Det här kapitlet ska ge en överblick över viktiga delar i litteraturen som berör 
produktutveckling.  
 

2.1 Organisationers produktutveckling 
I kapitel 1 nämndes att företag utvecklar produkter i syfte att kunna öka sin 
försäljning och att produktutveckling antingen kan ske genom förbättring av redan 
existerande produkter eller genom utveckling av helt nya produkter. (Jobber, 1998)  
 
 

2.1.1 Vad är en ny produkt? 
Enligt Cooper (1993) kan en ny produkt antingen vara en produkt som är helt ny för 
företaget eller vara ny för marknaden eller innovativ. 
 

 Ny produkt för företaget. Företaget har tidigare inte tillverkat eller sålt den här 
typen av produkter. Att en produkt är ny för ett företag behöver inte innebära att 
den är ny för marknaden. 

 
 Ny för marknaden eller innovativ. Företagets produkt är ny för marknaden eller 

innovativ, vilket innebär att produkten är först ut på marknaden. 
 
Cooper (1993) har identifierat sex olika kategorier av nya produkter som existerar på 
marknaden, dessa är: produkter som är nya för världen, nya produktlinjer, tillägg till 
existerande produktlinjer, förbättring och omarbetning av existerande produkter, 
ompositionering och kostnadsreduktion.  
 
1. Produkter som är nya för världen. Dessa produkter är först av sin sort och skapar 

därför en helt ny marknad. Endast 10 procent av alla nya produkter hör till den här 
kategorin.  

 
2. Nya produktlinjer. De här produkterna är nya för företaget men dock inte på 

marknaden. I och med lanseringen av dessa produkter kommer företaget in för 
första gången på en redan etablerad marknad. Ungefär 20 procent av alla nya 
produkter passar in i denna kategori. 

 
3. Tillägg till existerande produktlinjer. Produkterna är nya för företaget och passar 

väl in företagets existerande produktlinjer. Kategorin kan även utgöra en rätt ny 
produkt på marknaden. Den här kategorin utgör en ganska stor del, cirka 26 
procent, av alla nya produktlanseringar. 

 
4. Förbättringar och omarbetningar av existerande produkter. Produkter som tillhör 

den här kategorin är i första hand ersättningar av redan existerande produkter i 
företagets produktlinjer. De erbjuder en förbättrad prestanda eller ger ett högre 
värde än den gamla produkten. Dessa nya och förbättrade produkter utgör cirka 26 
procent av alla nya produktlanseringar. En signifikant andel av företagens 
forskning och utveckling går till förbättringar av existerande produkter. 
Produkterna förändras för att bättre kunna svara på kundernas krav eller för att bli 
mer konkurrenskraftiga. 
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5. Ompositionering. Den här kategorin innefattar först och främst nya 

användningsområden för existerande produkter. Ompositionering innebär att hitta 
ett nytt marknadssegment eller en ny tillämpning för den gamla produkten. 
Ompositioneringskategorin utgör ungefär 7 procent av alla nya produkter. 

 
6. Kostnadsreduktion. Produkterna som finns i den här kategorin är de minst nya av 

alla kategorier. Produkterna är konstruerade för att ersätta existerande produkter i 
företagens produktlinjer. De nya produkterna ger kunden samma fördelar och 
prestanda till ett lägre pris. Sett ur marknadssynpunkt är det egentligen inte en ny 
produkt, men ur konstruktionssynvinkel kan de representera en signifikant 
förändring hos företaget. Kostnadsreduktionskategorin representerar cirka 11 
procent av alla nya produktlanseringar. 

 
De flesta företag har en blandning av olika typer av nya produkter. Kategorierna 
”produkter som är nya för världen” och ”nya produktlinjer” står endast för ungefär 30 
procent av alla produktlanseringar, men representerar cirka 60 procent av de 
produkter som anses vara mest framgångsrika. Tyvärr, tvekar många företag inför de 
två mest innovativa kategorierna. Den här motviljan mot att investera i 
högriskprodukter varierar något mellan olika branscher, inom till exempel 
högteknologiska branscher lanseras det mer innovativa produkter. (Cooper, 1993)  
 
Tabell 2.1 visar hur högteknologiska branscher generellt sett skiljer sig från andra 
branscher i deras satsning på nya produkter. Det bör noteras hur viktiga de två mest 
innovativa produktkategorierna är för högteknologiska företag, de utgör hela 58 
procent av alla nya produktlanseringar, jämfört med endast 30 procent hos de övriga 
branscherna. (ibid.) 

 
Produkt kategori 

 
Högteknologiska branschen 
(procent av lanseringarna) 

Alla branscher 
(procent av lanseringarna) 

Produkter som är nya för 
världen 

20 % 10 % 

Nya produktlinjer 38 % 20 % 
Tillägg till existerande 

produktlinjer 
20 % 26 % 

Förbättringar/omarbetningar 
av existerande produkter 

20 % 26 % 

Kostnadsreduktion 2 % 11 % 
Ompositionering 1 % 7 % 

Tabell 2.1. En jämförelse mellan högteknologiska och samtliga branschers grad av 
innovation. Källa: Cooper, 1993 

 
 

2.1.2 Produktutvecklingens syfte och mål  
Syftet med produktutvecklingen är att stärka företagets konkurrenskraft genom att 
förse sin produkt med minst ett överlägset attribut. För att hitta detta attribut måste 
företaget se på marknaden utifrån kundens synvinkel. (Omsén, 1985; Österman, 
1985). För att ett attribut ska vara överlägset måste attributet i fråga vara unikt 
(Omsén, 1985). 
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Målet med produktutveckling är att konstruera en produkt som företaget kan sälja 
med vinst (Iggland, 1987). Enligt en amerikansk undersökning svarar nya produkter 
för cirka 1/3 av företags vinster i de flesta branscher (Gustafsson, L. 1998). För att 
målet med produktutveckling ska uppnås måste produkten möta marknadens krav på 
bland annat pris och kvalitet. Det är svårt att ta fram en ny produkt på grund av många 
och svårhanterliga problem som företaget måste klara av innan produkten kan 
lanseras. (Iggland, 1987) Uppskattningsvis 46 procent av samtliga resurser som 
företag satsar på forskning och utveckling leder till misslyckade produkter eller 
produkter som aldrig når marknaden. Bara ett av fyra utvecklingsprojekt lyckas 
kommersiellt och en tredjedel av alla nya produktlanseringar misslyckas. (Cooper, 
2000a)  
 
Något som också är viktigt för att ett företag ska lyckas med sin produktutveckling, är 
att produktkonceptet är väldefinierat. Det gör utvecklingsarbetet enklare, eftersom 
produktens positionering, resursbehov och egenskaper fastställs. Misslyckande med 
att definiera produktkonceptet kan leda till att nya produkter misslyckas eller att det 
blir allvarliga förseningar i produktutvecklingsarbetet. (Cooper & Kleinschmidt, 
1996)  
 
Enligt Gustafsson, L. (1998) finns även andra mål för företag, än enbart ökad vinst, 
med produktutveckling: 
 
1. Att möjliggöra ett lägre pris genom en vidareutvecklad produkt. 
2. Att förbättra prestanda och andra egenskaper. 
3. Att komplettera med en ny produktlinje. 
4. Att positionera en existerande produkt för nya kundkategorier eller geografiska 

marknader. 
5. Att komplettera existerande produktlinjer med ytterligare varianter för att bättre 

betjäna marknaden. 
6. Att genom en helt ny produkt expandera på nya marknader. 

 
Det finns ytterligare skäl till att utveckla nya produkter och lansera dessa. En ny 
produkt kan exempelvis bidra till att öka försäljningen av andra av företagets 
produkter och ibland kan produkter introduceras för att använda onyttjad 
produktionskapacitet på grund av konjunkturvariationer (Gustafsson, L.1998).   
 
På senare år har många undersökningar gjorts för att upptäcka hemligheterna bakom 
framgången med nya produkter. Ett sätt att lyckas är att bygga in de kritiska 
framgångsfaktorerna i produktutvecklingsprocessen (Cooper, 2000a). 
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2.1.3 Den traditionella produktutvecklingsprocessen 

Enligt Omsén (1985) anses produktutvecklingsprocessen∗ traditionellt bestå av nio 
kronologiska steg, dessa steg är: 
 
1. Idégenerering (idéer till produkten tas fram) 
2. Värdering av idéer (bedömning av de framkomna idéerna) 
3. Sovring av idéer (bästa idén sållas ut) 
4. Konceptutveckling av produkten (idéutkast av produkten) 
5. Tester av produktidén (produkten testas på den potentiella marknaden) 
6. Affärsanalys (testresultatet analyseras) 
7. Produktanpassning (eventuellt behöver produkten ombearbetas) 
8. Produktionsstart (tillverkningsprocessen påbörjas) 
9. Kommersialisering (den nya produkten marknadsförs och försäljningen startas) 
 
Forskare insåg så småningom att verkligheten inte överensstämde med den 
traditionella modellen av produktutvecklingsprocessen. Att den traditionella modellen 
lever vidare än idag, beror troligen på att många forskare studerat företags 
produktutvecklingsarbete. Forskarna bekräftade modellen, det vill säga att företag 
arbetade enligt de nio ovanstående stegen. Det konstaterades även att den traditionella 
utvecklingsprocessen inte var speciellt framgångsrik, statistiskt sett ledde processen 
högst till att ett av tio utvecklingsobjekt blev en kommersiell framgång. (Omsén, 
1985) 
 
Även Persson (1997) anser att produktutvecklingsprocessen består av nio steg. 
Persson (1997) kallar sin version av processen: från idé till konstruktion. Processen 
illustreras i figur 2.1 på nästa sida.  

                                                 
∗ För närmare beskrivning av den traditionella produktutvecklingsprocessen, se till exempel Webster 
(1991), s. 138-151. 
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                   Nej 
                 
 
 
 
                                                       Ja 
                                                       
 
 
                  Nej 
                   
 
 
 
                                                       Ja 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.1. Figuren visar en förenklad metod för framtagning av en ny produkt.  
Källa: Persson, 1997 

 

     Idéer 

  Prioritera 

Definiera krav 
          på      
konstruktionen 

    Planera 

   Genomför 

     Resultat 

Uppfylls 
krav? 

Uppfylls 
behov? 

Färdig 
konstruktion 

• Ta fram idéer till konstruktion internt  
      inom företaget och externt. 
 
• Utifrån de erhållna idéerna skall de 

viktas och endast de högst prioriterade 
väljs ut. 

 
• Gör en sammanslagning av kraven på 

konstruktionen, det vill säga en  
      kravspecifikation. 

 
• Schemalägg tid, resurser och verktyg  
      utifrån projektets omfattning. Döp gärna 
      projektet. 

 
• Definiera arbetsuppgifter väl och genom- 
      för det planerade projektet. 
 
• Analysera resultatet. 

 
 
 

• Gör en bedömning om resultatet upp- 
      fyller de krav som ställts i specifika- 
      tionen, verifiera konstruktionen. 

 
 
 
 
 
 

• Validera, undersök om kundens behov 
har tillfredsställts av konstruktionen. 

 
 
 

• Har konstruktionen gått igenom hela  
kedjan och blivit godkänd är konstruk- 
tionen färdig för produktion. 
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Idéer till konstruktioner kan komma fram på flera olika sätt. En idé kan komma från 
en kunds önskemål om en förbättring av en viss produkt. (Persson, 1997) Kunder som 
ett företag anser vara krävande kan också vara till nytta. De kan ge väsentlig 
information till ett produktutvecklingsarbete som kan leda till förbättringar av 
företagets produkter. Studier har visat att de kunder som är missnöjda med nuvarande 
produktlösningar kan ha idéer om hur förbättringar ska utformas. En sådan intim 
verksamhet är förstås förknippad med en viss risk, risk för idéstöld eller 
nyhetsläckage. Den intima verksamheten värderas dock högt av företagen därför anser 
företagen att det är värt risken. En viktig uppgift för företaget blir alltså att bygga upp 
och fördjupa företagets relationer till kunderna. (Omsén, 1985) 
 
En konstruktionsidé kan även vara ett förslag från en medarbetare, som anses vara en 
mycket effektiv och billig metod. Idéer kan även komma fram via konkurrenter, 
mässor, tidskrifter och/eller från någon annan litteratur. Även ny teknik kan bidra med 
idéer, ny teknik kan göra det möjligt att utveckla eller ta fram nya produkter. 
Kravställare, till exempel staten, kan genom förändringar av lagar och förordningar 
pressa fram nya produkter. (Persson, 1997) En ny produkt kan även uppstå genom att 
behov från ett område möter kunskap från ett annat. Involveras någon som inte är så 
väl insatt i de specifika problemområdena i produktutvecklingsprocessen, finns det en 
möjlighet att komma fram till en helt annorlunda lösning på problemet. Denna lösning 
kan ibland leda till bättre förhållande mellan pris och prestanda, än vad som tidigare 
har kunnat åstadkommas med en annorlunda lösning på problemet. (Omsén, 1985)  
  
Genom att göra en prioriteringslista över de behov och önskemål som tagits fram, kan 
företag få en indikation om hur företaget bäst ska nyttja sina resurser. 
Prioriteringslistan visar vad kunderna tycker är viktigt, vilket leder till en ny möjlighet 
för företaget att vinna nya kunder. Företaget kan också använda listan för att ta reda 
på hur nödvändig en viss konstruktion är. (Persson, 1997) 
 
Nästa steg är att sammanställa kraven på konstruktionen, det vill säga att skapa en 
kravspecifikation med krav som ska vara möjliga att mäta. I specifikationen ska 
följande framgå; funktion, funktionssäkerhet, prestanda, personsäkerhet, 
användarvänlighet, lätthet att producera, val av material, underhållsmässighet och 
miljöaspekter. För att företaget ska få en säkrare konstruktion och för att fel ska kunna 
upptäckas så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen, bör 
kravspecifikationen vara så utförlig som möjligt. (ibid.) 
 
Desto mer komplext ett produktutvecklingsprojekt är, desto noggrannare planering 
krävs. Oavsett projektets komplexitet, bör företaget se över sina resurser i form av 
kompetens, personalkapacitet och andra resurser som kan anses vara nödvändiga för 
att projektet ska kunna utföras planenligt. Speciellt om extern hjälp används, ska 
förutsättningar, mål, tid och pris definieras tydligt i projektplanen. Om planen måste 
omarbetas är det till fördel om orsaken till förändringen noteras. (ibid.) 
 
Projektet kan genomföras enligt projektplanen när den är färdigplanerad. 
Kontinuerliga träffar för all inblandad personal, till exempel representanter från 
försäljnings-, produktions- och kvalitetsavdelningen, bör genomföras. Även att 
projektet löper enligt projektplanen och att rätt resultat erhålls bör kontrolleras 
regelbundet. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka om eventuella förändringar 
måste göras. Det är betydligt mindre kostsamt för ett företag att göra en förändring i 
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ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen än vad det är att behöva göra en 
förändring i ett senare skede av processen. (Persson, 1997) 
 
Arbetet utvecklar kanske en eventuell ritning, en specifikation eller en 
processbeskrivning. En mer utförlig dokumentation, minimerar risken för onödiga 
misstag i framtagningen av produkten. Resultatet bör jämföras, bedömas, provas och 
en prototyp bör tillverkas för att bekräfta att ett bra resultat har uppnåtts. (ibid.)    
 
Produktutvecklingsprocessen ter sig olika beroende på om produkten ska 
direktanpassas för kundens system eller om produkten ska standardiseras. Vid 
konstruktion av en helt ny produkt är erfarenheten av att tillverka produktvarianten 
liten. Karaktären på utvecklingsprocessen är även beroende av ett företags intentioner 
att vara pionjärer med en produkt eller inte. (Omsén, 1985). 
 
 

2.1.3.1 Produktstandardiseringar  
Standardisering av en produkt innebär en reducering av antalet attribut som kan 
förbättras (Omsén, 1985). Vid utvecklingen av en standardiserad produkt har företaget 
ett fåtal kontakter med kunder eftersom behovet av att utbyta teknisk information är 
begränsat. En skräddarsydd produktlösning har däremot ett betydligt större behov av 
frekventa kontakter med kunden. Företaget och kunden måste utbyta information för 
att lösa de ofta mycket komplicerade tekniska problemen. (Håkansson & Wootz, 
1975) 
 
I början av en produkts livscykel finns det många olika typer av produktlösningar och 
så småningom kommer några få av dessa att dominera marknaden. 
Marknadsdominansen beror på att företagen har lärt sig hur produkten ska vara 
utformad för att bäst passa in i kundernas verksamhet samt att företagen vet vilka 
produktegenskaper kunderna föredrar. Detta leder till att tillverkningsvolymerna ökar 
och att vissa operationer och/eller komponenter standardiseras för att 
tillverkningskostnaderna ska minska. Inträffar en radikal innovation, till exempel ett 
teknologiskt genombrott, leder det till att standardiseringssekvensen börjar om på 
nytt. (Omsén, 1985). 
 
 

2.1.3.2 Taktisk produktutveckling 
Med taktisk produktutveckling går det att komma långt, även då det gäller 
komplicerade och tekniskt avancerade industriella produkter. Det gäller då inte att 
presentera revolutionerande nyheter, utan istället vässa företagets befintliga produkter 
så att de bättre tilltalar ett visst marknadssegment. Oftast räcker det med små 
förändringar som kan ske fort, för att kunden ska uppleva att produkten har 
särskiljande egenskaper som gör att den lämpar sig för kundens specifika behov. 
(Österman, 1985) 
 
Enligt Gustafsson, L. (1998) kommer nya produkter troligen att få en ännu större 
betydelse för företag framöver. En beprövad metod för företag att förbättra och förnya 
sina produkter i utvecklingsprocessen är att studera och nyttja konkurrenters 
produkter. Denna konkurrentanalys∗ är nödvändig för att kunna hålla reda på 

                                                 
∗ För en mer ingående beskrivning av konkurrentanalys, se till exempel Gustafsson, L. (1998), s. 35. 
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konkurrenternas läge. Utifrån konkurrentanalysen kan företaget dra slutsatser som kan 
vara användbara för sin egen produktutveckling. (Gustafsson, L. 1998)  
 
En snabb processutveckling är viktig för att företag ska kunna hävda sig i 
konkurrensen (ibid.). Gustafsson, L. (1998) menar att kortare utvecklingstid och 
snabbare lansering ger positiva möjligheter:  
 

• Högre intäkter med produkter som kan säljas tidigare och därmed kan en 
längre försäljningsperiod fås. 

• Lägre totalkostnad genom smidigare arbetssätt, mindre komplexa lösningar, 
tydligare förutsättningar, minimum av väntetid med mera. 

• Bättre kundanpassning genom att snabbare kunna erbjuda lösningen på 
kundbehovet. Den kortare tiden ger tätare koppling mellan kundbehov och 
förverkligande. 

• Förbättra image hos säljbolag och kunder genom att mer vara pionjärer än 
efterföljare.  

• Senaste teknologin kan nyttjas vid korta utvecklingstider. 
• Högre kvalitet. Ofta, men inte alltid medför kort utvecklingstid att det gäller 

att göra rätt från början, kvalitetssäkringen måste helt enkelt vara inbyggd i 
utvecklingsarbetet. 

• Högre priser är lättare att ta ut som föregångare, innan konkurrenterna hunnit 
ikapp på marknaden.    

 
Produktutvecklingsprocessen bör utformas rätt för att företaget ska kunna komma 
fram till en överlägsen produkt. Överlägsna produkter ger en fördel över produktens 
livscykel. Är processen välstrukturerad för flera samtidiga aktiviteter, beslutspunkter 
och skapar arbetsglöd i tvärfunktionella ”gränslösa” lag, då kommer också resultaten. 
(Gustafsson, L. 1998) Utvecklingen av nya produkter och processer kan grovt ses som 
figur 2.2 visar. 
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Figur 2.2. Exempel på processkarta vid tvärfunktionellt arbete i produktplanering och 

produktutveckling. Källa: Gustafsson, L. 1998 
 
 

        2.1.4  Kritiska framgångsfaktorer för en lyckad produktutveckling 
 
Företag drar fördelar av att utföra sina produktutvecklingsprojekt rätt, vilket innebär 
en fokusering på innovationsprocessen. Företagen har omkonstruerat sina 
utvecklingsprocesser, för att ta fram nya produkter, i och med denna omkonstruktion 
har de byggt in de kritiska framgångsfaktorerna i processen. (Cooper, 2000a) 
 
1. Sök differentierade och överlägsna produkter 
Den främsta framgångsfaktorn är att förse marknaden med en differentierad produkt 
som har unika kundfördelar och ett överlägset värde. Överlägsna produkter har fem 
gånger så stor chans att lyckas på marknaden och de får mer än fyra gånger så stora 
marknadsandelar än andra produkter. De överlägsna produkterna ger även fyra gånger 
mer i avkastning än produkter som saknar denna ingrediens. Faktum är att de flesta 
företag misslyckas med att differentiera sin produkt från konkurrenternas produkter. 
(Cooper, 2000a)  
 
Företag ska alltså satsa mycket resurser på att differentiera sin produkt, ta reda på vad 
kunderna önskar och behöver, i ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen för att 
sedan kunna identifiera vilka egenskaper som ingår i en överlägsen produkt. Nästa 
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steg är att hitta svagheter hos konkurrenternas produkter. När företaget har ett synligt 
produktkoncept är det lämpligt att pröva denna kontinuerligt på kunderna. (ibid.) 
 
2. Förstudier lönar sig  
Allt för många produkter går direkt från idéstadiet till utveckling, resultatet är 
vanligtvis katastrofalt. En väl genomförd förstudie medför att den nya produktens 
chans till framgång på marknaden ökar väsentligt. (Cooper, 2000a) Om en förstudie 
inte görs förlorar företaget möjligheten att i slutfasen skapa de nödvändiga 
säljargumenten. (Österman, 1985)  
 
Cooper (2000a) föreslår att företagen bör ägna mer tid åt aktiviteterna som föregår 
konstruktionen och utvecklingen. En grundlig förstudie inkluderar bland annat en 
grundlig marknadsundersökning och konkurrentanalys, studier som ämnar ta reda på 
kundernas behov, önskemål och testning av produktkonceptet. (Cooper, 2000a) 
 
3. Bygg in kundens röst 
Framgångsrika projektgrupper har förståelse för att kundens röst är väsentlig för 
företaget om produktframgångar ska kunna uppnås. Tyvärr är en stark 
marknadsorientering och kundfokusering nästan obefintlig i många 
produktutvecklingsprojekt. (Cooper, 2000a) 
  
Ett företag måste enligt Cooper (2000a) integrera kundens röst i 
produktutvecklingsprocessen. Företaget måste använda kunderna som indata till 
utvecklingsprocessen och inte endast som en bekräftelse på denna. Kunderna kan 
integreras i utvecklingsprocessen bland annat genom en kontinuerlig utvärdering av 
prototyper. (ibid.) 
 
4. Bestäm produktdefinition tidigt  
Huvudsakligen misslyckas företag med sina produkter på grund av att produkten inte 
har definierats ordentligt i början av utvecklingsstadiet, vilket leder till stora 
förseningar av produktens lansering på marknaden. (ibid.) 
 
För att bygga in denna framgångsfaktor i processen krävs det att företaget inte tillåter 
projekt att gå vidare till utvecklingsstadiet om inte en skarp definition finns på 
följande områden: en definierad målmarknad, produktens koncept och fördelar, 
positioneringsstrategi samt produktens attribut. (ibid.) 
 
5. Planera och fördela resurserna för marknadslanseringen tidigt  
En bra marknadslansering ligger bakom många lyckade produkter. 
Marknadsplaneringen måste påbörjas i ett tidigt skede, med rätt avsatta resurser, i 
produktutvecklingen. Hos en hel del företag är det nästan som om produktlanseringen 
har tänkts ut efteråt, det vill säga att själva lanseringen är något som företag oroar sig 
för när produkten är färdigutvecklad. (ibid.) 
 
6. Bygg in beslutspunkter i produktutvecklingsprocessen  
Många företag gör en noggrann marknadsundersökning alldeles för sent i 
utvecklingsprocessen. Faktum är att när ett projekt väl är påbörjat är chansen väldigt 
liten att det kommer att läggas ned. Resultatet blir att många projekt godkänns, fast de 
egentligen kanske hade varit bättre för företaget om dessa lagts ner. Projekt som inte 
är bra för företaget medför att resurserna allokeras på ett sätt som är ogynnsamt för 
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organisationen. Ett företag bör därför kontinuerligt under projektets gång begrunda 
och ta beslut om ett projekt ska läggas ner eller inte. (Cooper, 2000a) 
 
7. Samarbeta inom företagets organisation 
En enda person har sällan eller aldrig all den kunskap som krävs för att utveckla en ny 
produkt (Omsén, 1985). För att ett företag framgångsrikt ska kunna utveckla en 
produkt, bör organisationen samarbeta mellan de olika avdelningarna. I 
produktutvecklingsgruppen bör det ingå medlemmar från de berörda avdelningarna 
(Cooper, 2000a). En sådan grupp består ofta av personer med kunskap inom juridik, 
ekonomi, produktion, distribution, logistik och marknadsföring (Omsén, 1985). Detta 
innebär att det i framtiden inte enbart kommer att vara tekniker som ger sitt bidrag till 
framtidens produkter, utan även företagsledare, marknadsförare, ekonomer, politiker 
och allmänheten (Wennberg, 1985).  
 
Det är även viktigt med en stark och engagerad projektledare som är ansvarig för 
projektet från början till slut. Projektledaren måste kunna fördela resurserna och agera 
som grupprådgivare. Stämningen inom projektgruppen bör vara familjär, ofta är det 
dock många projekt som saknar denna ingrediens. (Cooper, 2000a) 
 
8. Konkurrenskraftig produkt 
En ny produkt klarar sig mycket bättre på marknaden om den är mycket 
konkurrenskraftig. Produkten har då egenskaper som är viktiga för kunderna, 
egenskaper som inte andra konkurrerande produkter har (Jobber, 1998). Om en 
produkt är mycket konkurrenskraftig leder det till att produktens marknadsposition 
blir mycket stark (Cooper, 2000a).  
 
9. Bygg in en internationell orientering i produktutvecklingsprocessen 
Nya produkter som från början är ämnade för internationella marknader har redan från 
början internationella krav inbyggda i produkten. De produkterna är mycket bättre än 
vad de produkter är som inte har dessa krav inbyggda, detta på grund av att de är 
utvecklade för en lokal marknad, vilket innebär att de inte är lika inkomstbringande. 
Strategin ”formge för lokala behov och anpassa för export senare” fungerar inte 
tillfredsställande eftersom det ofta leder till att produkten blir en kompromiss. 
(Cooper, 2000a) 
 
Med internationell orientering menas att marknaden bör definieras som en 
internationell marknad, produkter bör formges för att de ska möta internationella 
behov, inte bara de behov som finns på den lokala marknaden. Resultatet blir antingen 
en global produkt (en världsomspännande produkt) eller en glokal produkt. En glokal 
produkt innebär en utveckling, ett produktkoncept och att det kanske behövs flera 
produktvarianter för att tillfredsställa olika internationella marknader. (ibid.) 
 
10. Rollen hos högsta ledningen är central för framgång 
Högsta ledningens stöd är en nödvändig ingrediens för produktinnovation, dess 
huvudsakliga uppgift är att fastställa stegen för produktinnovationen och att underlätta 
produktutvecklingen utan att själv vara aktivt delaktig. Ledningen måste till exempel 
göra de nödvändiga resurserna tillgängliga, ge stöd åt projektledare och 
projektgruppen samt föra ut en ny produkt på marknaden. (ibid.) 
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2.2 Stöd vid produktutveckling 
QFD, Quality Function Deployment, är en stödmetod som kan tillämpas vid 
industriell produktutveckling (Norell, 1992). Metoden effektiviserar 
produktframtagningsprocessen, vilket medför nöjdare kunder, kortare utvecklingstider 
och en högre produktivitet (Howell, 2000; Fuller, 1998). Det bästa utbytet av QFD-
metoden fås om den används i början av en produktutveckling, den ska helst användas 
i förstudien till en ny produkt (Norell, 1992).  
 
Metoden stödjer kundcentreringen i produktutvecklingen (Ottosson, 1993). QFD-
metoden fokuserar på att lyssna på kundens röst, detta har medfört att metoden ofta 
har använts i syfte att förbättra kvaliteten hos en produkt (Tan & Shen, 2000). 
 
I Sverige översätts QFD-metoden ibland till kundcentrerad planering (Andersson, 
1991; Bergman & Klefsjö, 1995). Kundcentrerad planering hjälper till att identifiera 
”kundernas röst”, det vill säga kundernas krav, för att sedan översätta dessa till 
mätbara produktegenskaper (Partovi Fariborz, 1999; Tan & Shen, 2000). Metoden 
hjälper även till att hitta de kritiska processerna och komponenterna, vilket underlättar 
företagens fokusering på viktiga förbättringsområden. Fokuseringen är viktig 
eftersom inget företag har oändliga resurser. (Gustafsson, A. 1998) Den vanligaste 
tillämpningen av metoden är i arbetet med att ta fram en kravspecifikation (Ottosson, 
1993). 
 
Målet med QFD-metoden är att den färdigutvecklade produkten ska uppfylla de krav 
som kunden inledningsvis, direkt eller indirekt, ställer på produkten. Under hela 
utvecklingsarbetet ska en eftersträvan göras för att inte förlora kundens röst. 
(Ottosson, 1993) Bhote (1997) anser att QFD-metoden är en av de bästa metoder som 
existerar för att bestämma kundens röst. 
 
 

2.2.1 Olika sätt att utföra QFD (QFD-metoder) 
Det finns flera olika versioner av QFD (Raper & Wiebe, 1998), till exempel QFD 
enligt GOAL eller ASI. Den version som konsultföretaget GOAL, Growth 
Opportunity Alliance, står för är det japanska synsättet på QFD, medan det andra 
konsultföretaget ASI, American Supplier Institut, förespråkar en version som brukar 
sägas representera det västerländska synsättet på QFD. (Andersson, 1991) 
 
Skillnaden mellan det japanska och västerländska synsättet är att i den västerländska 
synen handlar QFD om ett beslutsstöd under produktutvecklingsprocessen medan 
QFD ur det japanska perspektivet handlar om att kvalitetssäkra 
produktutvecklingsprocessen, se figur 2.3 på nästa sida (Gustafsson, A. 1998). 
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Figur 2.3. I Japan är det i princip endast den del som fokuserar på produkten, det vill 
säga kvalitetsnedbrytning i figurens vänstra hörn, som brukar benämnas som QFD. 

Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
Även om QFD förekommer i olika versioner, så har de olika versionerna en 
gemensam faktor, nämligen att de använder sig av matriser för att visualisera 
informationen (Raper & Wiebe, 1998). En stor fördel med matriser är att komplexa 
samband kan göras överskådliga med hjälp av matriser (Ottosson, 1993). 
 
Den version som GOAL använder sig av är en översättning av professor Yoji Akaos 
version av QFD. Akaos version av kundcentrerad planering, QFD, är en matris vilken 
består av 29 olika undermatriser, se bilaga 1. Dessa matriser fungerar som en 
verktygslåda där användaren är fri att välja de verktyg som passar bäst i den aktuella 
tillämpningen/fallet. (Andersson, 1991)  
 
Den vanligaste tillämpningen av kundcentrerad planering är den modell som 
utarbetats av ASI (Ottossson, 1993; Andersson, 1991; Gustafsson, A. 1998). Den är 
en vidareutveckling av en metod som japanen Hajime Makabe utvecklat. I denna 
modell sker QFD-arbetet i fyra steg, representerade av fyra matriser. (Andersson, 
1991) 
 
Vilken QFD-metod som är lämpligast att använda beror på situationen. ASI versionen 
är lämpligt att använda hos ett företag som står i begrepp att införa QFD och som har 
ett förhållandevis enkelt initialprojekt att applicera metoden på. Avviker problemen 
på något sätt från läroboken är ASI en väldigt oflexibel metod, i sådana fall visar sig 
GOAL:s metod betydligt effektivare. Tyvärr är QFD enligt GOAL inte alltid så enkel 
att handskas med. (Andersson, 1991) 
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2.2.2 QFD enligt ASI – En metod i fyra steg 
ASI, American Supplier Institutes, definition av QFD: Ett system för att översätta 
kundens önskemål till, för företaget, relevanta specifikationer i varje steg av 
produktframtagningsprocessen från marknad till utveckling, produktion och 
försäljning/service (Andersson, 1991; Raper & Wiebe, 1998). 
 
Kundcentrerad planering, QFD, är ett system bestående i princip av fyra olika steg 
(Andersson, 1991). De fyra stegen representeras av fyra olika matriser som används 
för att bryta ned kundönskemålen, se figur 2.6 (Gustafsson, A. 1998; Griffin & 
Hauser, 1993). 
 
Första steget är att ta reda på kundernas behov, krav och önskemål samt att översätta 
dessa till konkreta, målvärdesbestämda produktegenskaper. I de följande stegen 
analyseras hur produktegenskaperna tekniskt ska realiseras i konstruktionen och 
produktionen. Arbetsgången kan därför generellt beskrivas på det sätt som beskrivs i 
figur 2.4. (Ottosson, 1993)  
 

 
Figur 2.4. Ett fullständigt QFD arbete bedrivs i de fyra stegen: produktplanering, 

produktutformning, processutformning och produktionsutformning.  
Källa: Andersson, 1991 

 
1. Produktplanering. Kundernas behov identifieras och översätts till krav på 

produkten. 
2. Produktutformning. Kraven på produkten översätts till krav på delsystem och 

komponenter. 
3. Processutformning. Översättning av kraven på komponenterna till krav på 

produktionsprocessen. 
4. Produktionsutformning. Planering av kontroll- och underhållsaktiviteter med 

mera, utgående från kraven på produktionsprocessen. 
(Ottosson, 1993; Griffin & Hauser, 1993) 
 
Arbetsgången: produktplanering, produktutformning, processutformning, 
produktionsutformning är inte unik, utan förekommer på ett eller annat sätt vid all 
produktutveckling. Det som skiljer QFD från traditionell produktutveckling (se 
kapitel 2.1.3) är inte arbetsgången som sådan, utan det systematiska sätt på vilken den 
genomförs. En stor bidragande del till denna systematik är användandet av matriser. 
(Ottosson, 1993) 
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QFD-metoden ger en möjlighet att skapa en kedja av information som sträcker sig 
från kundönskemål till tillverkningsinstruktioner via de fyra stegen i processen 
(Andersson, 1991). 
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Figur 2.5. Matriserna i QFD är generellt uppbyggda av ”vad” rader och ”hur” 
kolumner. Källa: Andersson, 1991 

 
Varje steg i QFD kan representeras av en matris som består av ”hur”-koloumner och 
”vad”-rader (se figur 2.5). Kolumnerna i första matrisen kommer att utgöra raderna i 
nästa matris och så vidare, det vill säga det som utgör ”hur” i produktplaneringsstadiet 
blir ”vad” i produktutformningen och ”hur” i produktutformningen blir ”vad” i tredje 
steget och så vidare (se figur 2.6). Stegen är kaskadkopplade, det vill säga att nästa 
steg i QFD-processen inte kan påbörjas innan det föregående steget är avklarat. 
(Prasad, 1998) 
 
QFD-processen består, som tidigare nämnts ibland annat figur 2.4, av fyra olika steg 
(benämns även faser), produktplanering, produktutformning, processutformning och 
produktionsutformning (Andersson, 1991) 
 
 

2.2.3 Fas 1: Produktplanering  
Det första steget i kundcentrerad planering, produktplanering, ämnar ta fram den 
produktspecifikation som sedan ska användas som utgångspunkt i nästa fas, 
produktutformningen. Det är i den här fasen som kundernas önskemål översätts till 
produktegenskaper. (Bergman & Klefsjö, 1995; Gustafsson, A. 1998) 
 
Produktplaneringen är utan tvekan den viktigaste fasen i QFD eftersom det är i denna 
fas produkternas egenskaper, utifrån marknadens krav, bestäms. Genomförs 
produktplaneringen inte på ett riktigt sätt, kommer det inte att ha någon betydelse hur 
effektivt de övriga stegen genomförs. Företaget kommer då att ta fram en produkt som 
marknaden inte är villig att ta emot. (Andersson, 1991) 
 
Syftet med den första fasen i kundcentrerad planering är enligt Andersson (1991) 
bland annat att: 
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 Identifiera kundens behov och förväntningar, de så kallade kundönskemålen. 
 Vikta kundönskemålen. 
 Hitta de kundönskemål som kan utgöra viktiga försäljningsargument. 
 Utifrån kundönskemålen bestämma produktegenskaperna för produkten. 
 Sätta upp målvärden för produktegenskaperna. 

 
 

2.2.3.1 Arbetsgång i produktplaneringen 
Under produktutvecklingens gång är det viktigt att besvara frågorna vem, vad och hur. 
Det vill säga ”Vem är kunden?”, ”Vad behöver kunden?” samt ”Hur ska kunden 
tillfredsställas?” (Oakland & Sohal,1996). Första steget är att bestämma vem kunden 
är (Ottosson, 1993). Svaret på vem kunden är kan fås genom att söka svaret på frågan 
”Vem kommer att tjäna mest på introduktionen av denna produkt eller tjänst?” När 
väl kunderna har blivit identifierad kan kundernas behov och önskemål erhållas 
antingen genom intervjuer eller utifrån projektgruppens egna kunskaper. (Oakland & 
Sohal, 1996) Arbetet i denna fas genomförs och dokumenteras i regel med hjälp en 
multidimensionell matris, vilken ofta kallas kvalitetshuset på grund av dess form 
(Owlia & Aspinwall, 1998; Bergman & Klefsjö, 1995). Innan kundernas önskemål 
kan utgöra indata till kvalitetshuset måste önskemålen struktureras (Andersson, 1991). 
 
Hur kundernas behov ska tillfredställas är lite svårare att bestämma. Behoven 
tillfredsställs genom de attribut som produkten eller tjänsten erhåller. (Oakland & 
Sohal, 1996) Kundernas önskemål översättas sedan till mätbara produktegenskaper, 
därefter analyseras önskemålen i kvalitetshuset. (Gustafsson, A. 1998) Det slutliga 
resultatet är en identifiering av de viktigaste produktegenskaper som överförs till 
nästa steg, produktutformningen. (Bergman & Klefsjö, 1995)  
 
Vilka är kunderna? 
Att kunderna är en viktig del i konstruktionen av kvalitetsprodukter följer av 
definitionen på kvalitet. Definitionen löd: ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, eller helst överträffa, kundens behov och förväntningar”. (Bergman & 
Klefsjö, 1995)  
 
Som tidigare nämnts, kan QFD-metoden användas vid produktutveckling, metoden 
utgår ifrån ett antal identifierade krav och önskemål. Det finns många som kan tänkas 
ställa krav på den nya kommande produkten. (Ottosson, 1993) Därför gäller det först 
och främst att bestämma vems krav och önskemål som ska styra projektet (Tan & 
Shen, 2000). Det givna svaret på denna fråga kan då tyckas vara kunderna, men vilka 
är då kunderna? (Ottosson, 1993) 
 
Med begreppet kund menas här den eller de som företaget försöker skapa värde åt 
genom sina aktiviteter och produkter (Bergman & Klefsjö, 1995). 
 
För att få fram en bra bild över vilka som är kunder till företagets produkter bör 
företaget, utifrån projektets syfte, skissa upp produktflödet från det egna företaget till 
slutanvändarna. Alla aktörer ska tas med, det vill säga både direkta och indirekta 
kunder till företaget. Efter det att skissen är klar väljs de kunder ut, vars krav anses 
vara viktigast att tillgodose. Speciellt bör företaget fokusera på de aktörer till vilka 
bindningarna är svaga, aktörer som därmed lätt kan välja en annan leverantör. 
Vanligtvis är det produktens slutlige ägare och användare. (Ottosson, 1993) 
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Många företag upplever avståndet till slutanvändaren som väldigt långt, medan 
däremot krav och önskemål från första ledets kunder ofta är mycket påtagliga. Det är 
viktigt att företaget också fokuserar på kunderna längre bort i kedjan, eftersom dessa 
har en väldigt stor påverkan på mellanleden. Ytterligare en orsak till varför företaget 
inte bara ska vända sig direkt till första ledets kunder är att en filtrering av 
marknadsinformationen undviks, men det innebär även att företaget snabbare kan 
reagera på slutkundernas behov och önskemål. (ibid.) 
 
Vems krav och önskemål som företaget ska ta hänsyn till i QFD-matrisen är ofta en 
strategisk fråga. Att behandla flera olika kundkategoriers krav och önskemål samtidigt 
kan ibland leda till komplicerade situationer då en kunds krav står mot en annans. För 
att undvika dessa situationer och för att snabbt komma ingång med projektet bör 
företaget starta med att fokusera på slutanvändarna. De andra kundkategorierna kan 
kopplas på i efterhand. (ibid.) 
 
Förutom de kunder och kravställare som finns i distributionsledet fram till 
slutanvändaren, finns även andra kravställare som till exempel myndigheter. Dessa 
kravställares krav återfinns ofta i lagar, förordningar, direktiv med mera. Kraven är 
tvingande och oftast specificerade i tekniska termer. Krav av denna tekniska karaktär 
är svåra att hantera med QFD-matrisen. (ibid.) 
 
När kunden är identifierad är det dags för det viktigaste steget i QFD-processen, att 
samla in relevant kunddata. Det görs med hjälp av marknadsstudier. (Gustafsson, A. 
1998) 
 
Marknadsstudier 
Relevant kunddata, det vill säga kundernas önskemål ska nu samlas in. Den 
information som erhålls kommer att ligga till grund för allt resterande arbete. (ibid.) 
 
I figur 2.6, på nästa sida, beskrivs ett möjligt flöde för att erhålla den nödvändiga 
informationen och strukturen för att kunna utföra det första kvalitetshuset (ibid.). 
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Figur 2.6. Vägen fram till första kvalitetshuset. HoQ är beteckningen för 

kvalitetshuset. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
Processen inleds med ett besök i ”Gemba” (japanska för verklighet). Den bästa 
informationen fås om projektgruppen själv är ute och använder eller studerar 
användningen av produkten. VOCT, Voice of the Customer är en metod för att ta reda 
på kundernas uttalade och outtalade behov. När väl informationen är insamlad måste 
kundernas önskemål bearbetas med hjälp av släktskapsdiagram, träddiagram och 
fiskbensdiagram. Då önskemålen är bearbetade kan dessa utgöra indata till 
kvalitetshuset, vilket figur 2.6 visar. (Gustafsson, A.1998) 
 
Insamling av kundönskemålen (GEMBA) 
Datainsamlingen är tveklöst det viktigaste steget vid produktplaneringen, därför bör 
mycket tid ägnas åt att identifiera kundernas önskemål. För att kunna överleva på lång 
sikt är det viktigt att företaget känner till sina kunders önskemål och krav. Både 
sådana som är relevanta idag och sådana önskemål som kommer att bli viktiga i 
framtiden. (Andersson, 1991)  
 
Även om QFD är ett kraftfullt verktyg i sig, kvarstår frågan ”Hur ska företaget veta 
vad kunderna verkligen har för behov, förväntningar och krav?”. För att svara på 
denna fråga finns det många tekniker för att samla in marknadsinformationen, en del 
av dessa är effektiva medan de flesta är marginella. (Bhote, 1997) Kundönskemålen 
samlas in med hjälp av någon form av kvalitativ studie på både företaget och ute hos 
kunderna (Griffin & Hauser, 1993). För att få en heltäckande bild över kundens behov 
är det viktigt att nyttja så många kvalitativa informationskällor som möjligt 
(Gustafsson, A. 1998). Kvalitativa undersökningar används eftersom avsikten är att 
bilda en uppfattning om vad kunden anser i en viss fråga, i motsats till en 
enkätundersökning finns det ingen hypotes som ska bevisas. En kvalitativ 
undersökning är tämligen begränsad när det gäller antalet respondenter eftersom 
avsikten inte är att få en verifiering av vad ett helt kundsegment tycker i en fråga. 
(Grifin & Hauser, 1993; Gustafsson, A. 1998) 
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Exempel på kvalitativa informationskällor: 
 Kundundersökning eller kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer i grupp 

eller enskilt. I de flesta fall väljer företaget mellan att antingen använda sig av 
fokusgrupper (gruppintervjuer) eller djupintervjuer med enskilda individer. 
(Bhote, 1997; Gustafsson, A. 1998) Fokusgrupper kan vara användbara när det 
inte finns tid eller pengar att genomföra mer omfattande undersökningar, eller som 
en förstudie till en sådan. (Gustafsson, A. 1998) 

 
 Observationer av kunden. Observationerna av kunden sker i kundens egna miljö. 

(ibid.) 
 

 Kundklagomål på tidigare produkter (ibid.). 
 

 Intern felstatistik från reklamationer och garantiåtaganden (ibid.). 
 

 Kundkontakter. Anställda som frekvent kommer i kontakt med kunder kan vara en 
väldigt bra källa till information. Även om den här typen av informationskälla 
används bäst efter att produkten kommit ut på marknaden kan indata, idéer och 
rekommendationer från dessa personer vara av yttersta vikt. (Bhote, 1997) 

 
Voice of the Customer Table, VOCT 
VOCT, Voice of the Customer, är en metod för att strukturera och sortera den 
information som erhålls från kunder i kvalitativa studier (Gustafsson, A. 1998). 
Metoden lämpar sig väl för att ta reda på omedvetna behov. VOCT-metoden består av 
två delar. (Gustafsson, A. 1998) 
 
Voice of the Customer table (VOCT) del 1, används som ett substitut för direkt 
observation av kunder. Den första delen av VOCT brukar även kallas CCT, Customer 
Context Table. I CCT-tabellen tillfrågas kunderna vilka behov de har av produkten 
samt, av vem, vad, var, när, varför och hur produkten används. Syftet med de senare 
frågorna är att förstå hur produkten används eller inte används för att mentalt kunna 
sätta sig in i kundernas situation. (ibid.) 
 
Den andra delen av VOCT används för att se till att all data som finns är av samma 
karaktär, det vill säga att kundönskemål inte blandas med produktegenskaper, 
funktioner eller någonting annat. Ett problem som kan uppstå är att kunderna lätt går 
in och pratar producentens språk, det vill säga anger produktegenskaper eller 
funktioner istället för behov, vilket kan leda till missförstånd. (ibid.) 
 
Arbetsgången med VOCT kan delas in i fyra faser, vilka kan ses nedan och även i 
figur 2.7. (ibid.) 
 
Fas 1: Samla information från kunden. 
Fas 2: Utveckla hypoteser om varför kunden vill ha produkten eller tjänsten. 
Fas 3: Fastställ en kravlista. 
Fas 4: Analysera samspel mellan olika krav. 
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Figur 2.7. Faserna i VOCT. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
Under den första fasen i VOCT samlas information om kunden genom exempelvis 
intervjuer, enkäter och intern information. Informationen förs in i en tabell som heter 
Customer Context Table, se figur 2.8. (Gustafsson, A. 1998) VOCT 1 kan innehålla 
följande kolumner: 
 

 ID. Utgörs vanligen av en siffra så att den intervjuade personen lätt kan återfinnas. 
(ibid.) 

 Kundegenskaper. De egenskaper som kännetecknar kunden kan vara kön, ålder, 
utbildning eller annat som anses vara relevant i sammanhanget. (ibid.) 

 Kundbehov.. Kundens röst ordagrant återgiven samt kundens motivering av sitt 
önskemål. Motiveringen är en viktig del för att förstå kunderna. (Griffin & 
Hauser, 1993; Gustafsson, A. 1998) 

 Användning. I fältet med användning ska det ges svar på följande frågor: Vem ska 
använda produkten? Vad används produkten till? Var används produkten?/I vilket 
sammanhang? När eller hur ofta använder kunden produkten? Varför använder 
kunden produkten? Hur använder kunden produkten? (Gustafsson, A. 1998) 
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Användning 

 
ID Kund- 

egenskaper 
Kund-
behov 

Vem Vad Var När Varför Hur 
         

Figur 2.8. Exempel på en Customer Contex Table. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
I de fält där produktens användning fylls i kan det även anges om informationen är 
uttalad eller outtalad. Den outtalade informationen är projektgruppens egna slutsatser, 
medan den uttalade informationen kommer direkt från kunden. (Gustafsson, A. 1998) 
 
Den andra fasen enligt figur 2.7 analyserar den insamlade informationen. 
Projektgruppen analyserar hur kunden kan använda produkten, identifierar olika krav 
på produkten beroende på användningssätt samt försöker förstå vad kunden 
värdesätter i olika situationer. (ibid.) 
 
I den tredje fasen omvandlas behoven, både de uttalade och de outtalade, till 
användbara påståenden. Dessa ska vara korta, kärnfulla sammanfattningar, dels av de 
uttryckta kundönskemålen, dels av användningen av produkten. (ibid.) 
 
Därefter tar en ny tabell vid, Customer Voice Table, eller VOCT 2, i denna analyseras 
kundönskemålen, se figur 2.9. Här bearbetas den data som samlats in, för att 
informationen sedan ska kunna användas på bästa sätt. Informationen som kunden ger 
är inte endast i form av rena kundönskemål, utan kunden vill gärna tala ”företagets 
eget språk” och därmed ge information som kan klassificeras antingen som 
produktegenskaper, funktioner, kostnader, tillförlitlighets- eller säkerhetsaspekter. 
Kundönskemål är någonting som skapar värde för kunden. Varje påstående som inte 
är ett kundönskemål måste analyseras så att det bakomliggande behovet kommer 
fram. Orsaken till varför själva behoven studeras är att projektet inte bör låsas för 
tidigt vid en specifik konstruktion. (ibid.) 

 
ID Kundönskemål Produkt- 

Egenskaper 
Funktion Tillförlitlighet Övrigt 

 
 

     

Figur 2.9. Exempel på en Customer Voice Table. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
I VOCT 2, enligt Gustafsson, A. (1998), analyseras önskemål av typen: 

 Efterfrågad kvalitet eller kundönskemålen uttryckta som påståenden på ett sätt 
som organisationen förstår. 

 Produktegenskaper. Är kundönskemålen mätbara är det en egenskap och inte ett 
önskemål.  

 Funktion, vilken är en produkts funktion uttryckt som ett verb och ett substantiv. 
Exempel: En ficklampa ska lysa upp en fokuserad punkt och en bil ska kunna 
transportera människor. 

 Tillförlitlighet, finns det krav på tillförlitlighet bland kundönskemålen. 
Tillförlitligheten är en så viktig aspekt att denna bör behandlas separat. 
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 Övrigt är påståenden som inte passar in i definierade kolumner. Det kan vara till 
exempel kostnader. Orsaken till att kostnaderna läggs utanför de övriga är att allt 
som görs på en produkt påverkar kostnaden. Om allt inte ska fokuseras på denna 
aspekt bör den behandlas separat. 

 
De kritiska kundbehoven sammanfattas i fas fyra av VOCT. Hittills har data samlats 
in som inte har analyserats, en informationsanalys behöver nu göras. 
Informationsanalysen innebär att någon form av frekvenstablåer tas fram över hur ofta 
till exempel ett visst kundönskemål är uttryckt, hur ofta olika användning av en 
produkt nämns eller om vissa funktioner förekommer oftare än andra. Analysen 
genomförs med hjälp av matriser. (Gustafsson, A. 1998) 
 
Strukturering av data  
Resultatet från insamlingen av data är en mängd osorterade kundönskemål. Dessa 
kundönskemål måste struktureras innan de kan utgöra indata till produktplaneringen. 
(Andersson, 1991) 
 
En vanlig metod för att strukturera kundönskemål är släktskapsdiagram. 
Släktskapsdiagram ger en möjlighet att tolka de kundönskemål som behöver 
förtydligas ytterligare. En sådan tolkning bör dock göras med stor försiktighet för att 
undvika att viktig information går förlorad. (ibid.) I släktskapsdiagrammet sorteras de 
kundönskemål som bedöms höra till samma grupp, se figur 2.10 (Gustafsson, A. 
1998). 
 

 
 

Figur 2.10. Släktskapsdiagram för att strukturera kundönskemålen, här angående 
kundernas önskemål hos en kopp kaffe. De tomma rutorna är kundönskemål som är 

utelämnade. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
Efter struktureringen är det dags att fundera på hur många kundönskemål som 
projektet ska behandla. Antalet kundönskemål måste oftast minskas något. (ibid.) 
 
För att kunna prioritera, i det fortsatta arbetet, med kundcentrerad planering är det 
viktigt att skaffa sig kännedom om de olika kundönskemålens relativa vikt. Detta för 
att kunna lägga de tidsmässiga resurserna på att uppfylla de kundönskemål som 
uppfattas som viktigast av kunderna. De traditionella sätten att skaffa sig denna 
kännedom har ofta stora brister, bland annat riskerar företagen att inte upptäcka så 
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kallade samspel mellan olika kundönskemål. Viktningen sker ofta i någon form av 
relativ skala. (Andersson, 1991) 
 
Om den planerade produkten inte är helt ny, det vill säga då uppgiften går ut på att 
konstruera om produkten, finns ofta viktiga konkurrenter inom det aktuella 
marknadssegmentet. Det gäller då att jämföra företagets nuvarande produkt med de 
viktigaste konkurrenternas motsvarande produkter. Vid denna jämförelse är en 
femgradig skala vanlig. (ibid.) 
 
Nästa steg är att omvandla släktskapsdiagrammet till ett träddiagram som figur 2.11 
illustrerar (Gustafsson, A. 1998). Det är viktigt att se till så att alla önskemål befinner 
sig på samma hierarkiska nivå, det vill säga att de är lika långt nedbrutna (Andersson, 
1991). Det går exempelvis inte att jämföra önskemålet ”användning” med ”god 
arom”, se figur 2.11. Är inte alla önskemål nedbrutna lika långt kommer matrisen att 
bli skev, vilket kommer att upptäckas i en senare fas då matrisen analyseras. 
(Gustafsson, A. 1998) 
 

 
Figur 2.11. Träddiagram för kundönskemålen.  

Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
I det har stadiet är det dags att översätta kundönskemålen till produktegenskaper. 
Produktegenskaper är en beskrivning av den aktuella produkten i tekniska termer 
(Andersson, 1991). Egenskaperna bör vara mätbara, kontrollerbara och 
konceptoberoende. De bör även ha en direkt påverkan på kundtillfredsställelsen. 
(Gustafsson, A. 1998) 
 
Produktegenskaperna bör vara globala för att inte, i det här skedet, låsa 
projektgruppen vid en viss konstruktionslösning eller tillverkningsprocess. Detta 
innebär att produktegenskaperna helst inte ska vara ekvivalenta med olika 
komponenter på produkten. (Andersson, 1991) 
 
Företaget ska även undvika att ange produktegenskaperna i form av olika standarder. 
Genereringen av produktegenskaper är en kreativ process och kan till exempel göras 
genom ”brainstorming” inom projektgruppen. (Andersson, 1991) Ett hjälpmedel som 
kan användas i processen är fiskbensdiagram, också benämnt som Ishikawadiagram. I 
fiskbensdiagrammet är produktegenskaperna lösningen till kundönskemålet, se figur 
2.12. (Gustafsson, A. 1998) 
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Figur 2.12. Ett enkelt exempel på ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammet tar fram 

produktegenskaper utgående ifrån kundönskemålen. Källa: Gustafsson, A. 1998 
 
Produktegenskaperna grenas ner tills projektgruppen känner att kundönskemålet är 
uppfyllt. Data som erhålls i VOCT-tabellerna visualiseras allteftersom i det så kallade 
kvalitetshuset. (Gustafsson, A. 1998). 
 
Kvalitetshuset 
Kvalitetshuset, den så kallade planeringsmatrisen, är det första av de fyra matriserna i 
QFD enligt ASI (Andersson, 1991). Matrisen beskriver sambandet mellan kundernas 
efterfrågan (”vad”) och produktegenskaper (”hur”). Kvalitetshuset består av ”hur”-
kolonner och ”vad”-rader. (Prasad, 1998) ”Vad” tranformeras till mätbara 
karaktäristiska drag, vilken formar ”hur” (Owlia & Aspinwall, 1998).  
 
Figur  2.13 visar en översikt över begreppen i de olika delarna av kvalitetshuset 
(Bergman & Klefsjö, 1995).  
 

 
Figur 2.13. Kvalitetshusets olika delar. Källa: Bergman & Klefsjö, 1995 

 
Kvalitetshusets olika delar : 
  

 Kundönskemål. Vad vill kunden att produkten ska göra? (Andersson, 1991; 
Oakland & Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998)  

 



32 
 

 Produktegenskaper. Hur ska företaget uppfylla kundönskemålen? (Oakland & 
Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998) Produktegenskaperna är en beskrivning av 
kundönskemålen i tekniska termer. Egenskaperna bör vara mätbara (Andersson, 
1991). 

 
 Sambandsmatris 1, korrelationsmatrisen (den övre i figur 2.13). Sambandet 

mellan produktegenskaperna. En produktegenskap kan till exempel försämra en 
annan, vilket gör att företaget ibland måste välja mellan olika produktkoncept. I 
korrelationsmatrisen används två symboler, en för positiv korrelation och en för 
negativ. (Andersson, 1991) 

 
 Sambandsmatris 2 (den nedre sambandsmatrisen i figur 2.13). Sambandet mellan 

kundernas önskemål (”vad”) och produktegenskaperna (”hur”). Sambandets styrka 
– svagt, medium eller starkt – visas genom olika symboler. (Andersson, 1991; 
Oakland & Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998) 

 
 Viktning. Alla önskemål är inte lika viktiga för kunden. Därför är det nödvändigt 

att kunderna prioriterar bland de olika önskemålen. (Andersson, 1991; Oakland & 
Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998) Viktning sker eftersom tid är en begränsad 
resurs vid produktutvecklingen (Andersson, 1991). 

 
 Konkurrentjämförelse. En jämförelse av företagets nuvarande produkt med de 

viktigaste konkurrenternas liknande produkter, med avseende på kundernas 
önskemål. (Andersson, 1991; Oakland & Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998) 

 
 Teknisk konkurrentjämförelse. På motsvarande sätt som för kundönskemålen 

genomförs en konkurrentanalys för produktegenskaperna. (Andersson, 1991; 
Oakland & Sohal, 1996; Raper & Wiebe, 1998) 

 
 Målvärden. Produkternas egenskaper är mätbara, vilket innebär att preliminära 

målvärden kan sättas på dessa i introduktionsstadiet. (Oakland & Sohal, 1996; 
Raper & Wiebe, 1998) De målvärden som företagen brukar sätta är ”större är 
bättre” eller ”mindre är bättre” (Andersson, 1991). 

 
Nästa fas, av de fyra faserna i QFD-processen, är produktutformning (Andersson, 
1991). 
 
 

2.2.4  Fas 2: Produktutformning 
De produktegenskaper som kommer ifrån det första steget produktplanering är på 
något sätt viktiga, nya eller svåra och förs därför över till nästa steg, 
produktutformningen. De övriga produktegenskaperna tas om hand av den ordinarie 
produktframtagningsprocessen. (Andersson, 1991) 
 
I produktutformningen väljs det konstruktionskoncept som under givna 
förutsättningar bäst uppfyller de målvärden som är satta på produktegenskaperna. I 
denna fas sker även en identifiering av vilka delar eller komponenter som kommer att 
bli kritiska för produkten och därpå bestäms delegenskaperna på motsvarande sätt 
som för produktegenskaperna i det föregående steget, produktplaneringen. Företaget 
identifierar också sådana delegenskaper som kommer att bli kritiska samt ser var det 
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finns behov för ytterligare forskning och utveckling för att bättre bemöta marknadens 
krav. (Andersson, 1991) 
 
Produktutformningens arbetsprocess enligt Andersson (1991): 

 Överföring från produktplanering 
Produktegenskaperna som överförs från produktplaneringen med tillhörande 
målvärden, förs in på den vertikala axeln i den betydligt mindre komplexa matrisen 
som används för produktutformning. Figur 2.14 visar en enkel matris där en 
skiftnyckels egenskaper fyllts i från QFD:s föregående fas. (ibid.) 
 

 
Figur 2.14. QFD-matrisen i fas 2.  

Figuren visar en ifylld matris gällande en skiftnyckel. Källa: Andersson, 1991 
 
De egenskaper som överförts kan ges en inbördes viktning i någon form av relativ 
skala.∗ (ibid.)  
 

 Hitta konstruktionskonceptet 
Mycket arbete går åt till att hitta det konstruktionskoncept som bäst uppfyller 
produktegenskapernas målvärden. För att göra avvägningar mellan olika koncept 
används med fördel Pugh’s konceptvalsmetod. (ibid.) 
 
Pugh’s koncepturvalsmetod: 
I figur 2.15, visas hur matrisen kan utformas. I denna genomförs en jämförelse av de 
olika koncepten i förhållande till kundönskemålen. Bedöms det aktuella konceptet 
bättre än det som idag betraktas som bäst, sätts ett plus och på motsvarande sätt ett 
minus om konceptet är sämre. Antalet plus och minus summeras för varje koncept och 
får sedan tjäna som beslutsunderlag vid konceptvalet. (ibid.) 
 
 

                                                 
∗ För mer ingående beskrivningar hänvisas den intresserade läsaren till kapitel 5 (Andersson, 1995) 
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Figur 2.15. Pugh’s matris. Källa: Andersson, 1991 

 
 Bestäm kritiska delegenskaper 

Då konstruktionskonceptet är fastställt blir nästa uppgift att identifiera de kritiska 
delegenskaperna. Delegenskaperna som är kritiska är de egenskaper hos 
konstruktionen, som av någon anledning är avgörande för att de produktegenskaper 
som överförts från produktplaneringen. (Andersson, 1991) 
 

 Fyll i matrisen 
I detta skede är det möjligt att fylla i de övriga delarna av planeringsmatrisen för 
produktutformningen. På den horisontella axeln ska de kritiska delegenskaperna fyllas 
i, se figur 2.14, därefter identifieras vilka samband som finns mellan 
produktegenskaper och kritiska delegenskaper. Genom kunskapen om dessa samband 
är det möjligt att sedan sätta målvärden på de kritiska delegenskaperna. Slutligen 
genomförs en viktning av de olika kritiska delegenskaperna, detta för att det i det 
efterföljande arbetet ska vara möjligt att prioritera. (ibid.) 
 

 Analysera matrisen 
Är en rad tom i matrisen finns det risk för att den aktuella egenskapen hos produkten 
inte blir uppfylld. Tack vare att de delegenskaperna som skrivits in i matrisen endast 
är de som antas vara kritiska, behöver det inte vara den självklara slutsatsen. En tom 
rad kan innebära att företaget samlar kraft till en delegenskap som inte påverkar 
någon kritisk produktegenskap. (ibid.) 
 

 Delar som bör överföras till processutformning 
Det är viktigt att göra en prioritering innan projektet går över till nästa steg, 
processutformningen. De delegenskaper som bör överföras är de som bedöms vara 
kritiska eller där företaget saknar tidigare erfarenhet. (ibid.) 
 
Den tredje fasen i QFD-processen är processutformning (ibid.). 
 
 

2.2.5 Fas 3: Processutformning 
Vid det tredje steget, processutformningen, översätts de kritiska delegenskaperna från 
det föregående steget, produktutformningen, till tillverkningsprocesser (Ottosson, 
1993). Kundcentrerad planering prioriterar de tillverkningsprocesser som är 
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avgörande för att produkterna ska tillfredsställa kundernas önskemål (Andersson, 
1991). 
 
Det tredje steget, processutformning, har till syfte enligt Andersson (1991) att: 

 Välja den tillverkningsprocess som under givna villkor bäst ger 
delarna/komponenterna de önskade egenskaperna.  

 Identifiera de kritiska tillverkningsprocesserna. 
 Sätta nivåer på de kritiska tillverkningsprocesserna. 
 Identifiera behov av forskning och utveckling för nya och effektivare 

tillverkningsprocesser. 
 
Arbetsgången vid processutformningen är snarlik de båda föregående (Ottosson, 
1993). En stor del av arbetet består av att sätta målvärden för de kritiska 
processparametrarna. Analysen av planeringsmatrisen för processutformningen är 
även den snarlik produktutformningen (Andersson, 1991). 
 
Utdata från processutformningen är kritiska tillverkningsoperationer med tillhörande 
processparametrar. Dessa bör övervakas noga i det sista steget, 
produktionsutformningen (Andersson, 1991). 
 
Sista fasen i QFD-processen är produktionsutformning (ibid.). 
 
 

2.2.6 Fas 4: Produktionsutformning 
Denna slutliga fas fokuserar på personalens roll vid tillverkningen av produkten. 
Fasens syfte är att ta reda på vilken inverkan personalen har på kundtillfredsställelsen 
(Gustafsson, A. 1998). I det här steget tas det fram tillverkningsinstruktioner för de 
tillverkningsoperationer som fastställts i de tidigare stegen (Andersson, 1991). 
 
Syftet med detta steg är enligt Andersson (1991) att: 

 Dokumentera tillverkningsprocesserna 
 Skapa underlag för arbetsinstruktioner 
 Identifiera var behov av operatörsutbildning föreligger 
 Ligga till grund för planering av det förebyggande respektive det avhjälpande 

underhållet 
 
I produktionsutformningen ges det möjlighet att prioritera olika typer av aktiviteter i 
produktionen. Vid detta steg är matrisen inte det centrala instrumentet. Matrisen 
används endast som en checklista och ett hjälpmedel, för att se att de processer som 
identifierats som kritiska i föregående steg, verkligen styrs mot de målvärden som 
satts upp. (Andersson, 1991)
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3. Syfte och referensram 
I rapportens första och andra kapitel behandlades bakgrund och teorier kring 
produktutveckling, kundbehov, kundtillfredsställelse samt kvalitet. Kapitel två tog 
bland annat upp vad som menas med en ny produkt, produktutvecklingens syfte och 
mål, produktutvecklingsprocessen, faktorer som inverkar på produktutveckling samt 
instrumentet Quality Function Deployment (QFD) som kan användas för att skapa 
kvalitetsprodukter.  
 
Det här kapitlet kommer att presentera rapportens referensram och syfte. Kapitlet 
kommer även att behandla ett urval av de presenterade teorierna, vilka kommer att 
ligga till grund för att uppnå det syfte som fastställts för denna rapport.  
 

3.1 Problemdiskussion 
Den turbulenta omgivningen gör produktutveckling till ett viktigt konkurrensmedel 
(Crowe & Cheng, 1996). Produktutveckling med fokusering på kundernas behov och 
krav är idag viktigare än någonsin (Ottosson, 1993). Uttryck som ”tillfredsställa 
kunden” och ”sätt kunden först” förekommer ofta hos företag. Ett företag som 
verkligen vill sätta kunden i centrum måste bygga in kundernas önskemål i 
produktutvecklingsprocessen. (Fuller, 1998)  
 
Som tidigare nämnts i kapitel 2.1.3, anses produktutvecklingsprocessen traditionellt 
bestå av nio kronologiska steg. Stegen är idégenerering, värdering av idéer, sovring av 
idéer, konceptutveckling av produkten, tester av produktidéen, affärsanalys, 
produktanpassning, produktionsstart samt kommersialisering. (Omsén, 1985) Redan 
under det första steget bör företag undersöka hur kundbehovet ser ut (Omsén, 1985; 
Persson, 1997). De företag som idag lärt sig sätta kundens behov och krav i centrum 
för sin produktutveckling är de som kommer att vara framgångsrikast imorgon. En 
avgörande faktor för att säkerhetsställa ett företags överlevnad och långsiktiga 
lönsamhet är att göra produktutvecklingen både effektiv och träffsäker. Det vill säga 
uppfylla kundernas behov, krav och önskemål, detta eftersom företag inte har något 
utrymme för att göra fel, varken kostnads- eller tidsmässigt. (Ottosson, 1993) 
Dessutom är det bättre att ett företag själv upptäcker att en produktidé är dålig än att 
marknaden gör det (Österlin, 2003). 
 
Många attribut eller kvalitetsdimensioner kan vara positiva för företagets kunder, men 
för att kunna tillfredsställa kunderna på ett ekonomiskt lönsamt sätt måste företaget 
identifiera de kvalitetsattribut som kunderna värdesätter högst. (Gustafsson, Ekdahl, 
Bergman, 1999). QFD, Quality Function Deployment, är ett planeringsverktyg som 
kan användas i produktutvecklingen (Gustafsson, 1993). Verktyget används för att få 
en effektivare produktutvecklingsprocess och mer tillfredsställda kunder (Andersson, 
1991).  
 
Vad är det då som betecknar en effektiv produktutveckling? Först och främst kräver 
en effektiv produktutveckling att företaget hela tiden lyssnar på kunderna. Företaget 
måste även vara lyhört för kundernas signaler, kunna tolka trender och svängningar 
för att kunna tillgodose framtida behov. (Ottosson, 1993) 
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Företaget måste även besitta goda kunskaper om konkurrenterna och deras produkter. 
De måste vara medvetna om konkurrerande produkters styrkor och svagheter i 
förhållande till de egna produkterna. Tiden från det att kundens behov har identifierats 
till dess att produkten finns ute på marknaden får inte vara för lång, eftersom kvalitet 
är ett föränderligt begrepp. Långa produktutvecklingstider skapar därför en dålig 
träffsäkerhet, vilket innebär att företag som arbetar aktivt med att reducera ledtiderna i 
alla led ökar förutsättningarna för att bli framgångsrika. Förutsättningen för korta 
ledtider är att företaget undviker sena förändringar i konstruktionsskedet, förändringar 
som görs sent är tidskrävande samt mycket kostsamma. Förutsättningen för nöjda 
kunder och lönsamhet är bättre då konstruktionsändringarna är klar i god tid före 
produktionsstarten. (Ottosson, 1993)  
 
Vid insamlandet av all nödvändig information måste samarbetet mellan olika 
avdelningar fungera klanderfritt. Revirtänkande leder till suboptimeringar och 
effektivitetsförluster. De kritiska gränssnitten är marknad – konstruktion och 
konstruktion – produktion. Effektiv produktutveckling kräver också ett systematiskt 
arbetssätt med väl definierade aktiviteter och avstämningspunkter. Beslut och 
avgöranden ska grunda sig på fakta. (ibid.) 
                            

3.2 Syfte 
Syftet med arbetet har varit att beskriva industriella kunders behov i 
telekommunikationsbranschen vid produktutveckling. 
 

3.3 Valda teorier 
Utifrån ovanstående nämnda syfte följer här en diskussion om de teorier som var mest 
lämpade för den här studien.  
 
 

3.3.1 Orsak till varför teorierna valdes 
För att uppfylla syftet, beskriva industriella kundernas behov i 
telekommunikationsbranschen vid produktutveckling, användes metoden QFD. QFD-
metoden är en av de bästa metoder som existerar för att bestämma kundens röst 
(Bhote, 1997), metoden är dessutom en väl etablerad och erkänd modell (Howell, 
2000). Norell (1992) anser att metoden ska användas i en förstudie till 
produktutvecklingen. På grund av detta valdes QFD-metoden att användas i denna 
studie för att erhålla kundernas behov och önskemål. 
  
Andersson (1991) rekommenderar ASI (American Supplier Institut) versionen för 
företag som är på väg att införa QFD. ASI: s version av QFD är betydligt mer 
pedagogisk, lättare att använda och förstå för ett oerfaret företag, än vad exempelvis 
GOAL (Growth Opportunity Alliance) version av QFD är. ASI versionen lämpar sig 
alltså bra för företag som inte har tidigare erfarenheter av QFD, därför valdes ASI:s 
version av QFD. Som tidigare nämnts (se under rubrik 2.2.1), representerar den valda 
versionen av QFD det västerländska synsättet på QFD (Andersson, 1991)  
 
Det är svårt att ta fram en kravspecifikation på mindre än tre månader, det är mer 
realistiskt för ett oerfaret företag att ta fram en kravspecifikation på sex månader 
(Ottosson, 1993). Det som tar mest tid i det första steget är marknadsundersökningar. 
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Frågeställningen ska tas fram och det ska bestämmas vilka som ska tillfrågas och så 
vidare. En marknadsundersökning kan ta upp till två månader att planera och 
genomföra (Gustafsson, A. 1998).  
 
Med anledning av ovanstående och det tidigare nämnda syftet, begränsas studien till 
att omfatta behovsanalysen i det första steget av QFD-metoden.  
 
Följande aspekter, som var till hjälp vid identifieringen av kundernas behov, har tagits 
fram tillsammans med uppdragsgivaren: 
 

 Slutkundens omsättning (avslöjar om kunden tillhör målgruppen som har råd att 
göra en stor investering). 

 Karaktären på verksamheten hos slutkunden (ger en insikt om kundens behov av 
realtidsinformation). 

 Slutkundens geografiska verksamhetsområde (avslöjar om kunden tillhör rätt 
målgrupp).  

 Verksamhetstrender som råder på marknaden (ger en insikt om kundens behov att 
bedriva en effektiv verksamhet).  

 Tekniska trender som råder på marknaden (avslöjar vilka lösningar som kunderna 
värdesätter). 

 
Användandet av tredje fasen ”Fastställa en kravlista” i framställningen av VOCT-
metoden var till hjälp vid uppfyllandet av detta arbetes syfte. Kravlistan fastställdes 
genom strukturering av kundönskemålen med hjälp av lämplig diagramtyp.  
 
Författaren ansåg att den diagramtyp som var lämpligast för struktureringen av data i 
detta arbete var släktskapsdiagram. Anledningen till att struktureringen gjordes med 
släktskapsdiagram och inte med hjälp av träddiagram, var att författaren ansåg att 
kundönskemålen blev mest överskådliga i ett släktskapsdiagram. Författaren ansåg 
också att kundönskemålen inte kunde brytas ner ytterligare så att fiskbensdiagram 
skulle kunna skapas, att skapa fiskbensdiagram skulle inte tillföra något för att 
uppfylla arbetets syfte. 
 
Efter att struktureringen var gjord, måste antalet kundönskemål minskas något 
(Andersson, 1991), se kapitel 2.2.3.1. Önskemålen som återstod blev de 
kundönskemål som projektet skulle behandla. För att en prioritering av 
kundönskemålen skulle kunna göras, måste det finnas kännedom om de olika 
kundönskemålens relativa vikt. (Gustafsson, A. 1998) En viktning av 
kundönskemålen har författaren av examensarbetet inte gjort, detta på grund av att de 
intervjufrågor som ställdes var formulerade så att endast de mest väsentliga 
kundönskemålen eftersökts. Det vill säga, en minskning av antalet kundönskemål 
hade redan gjorts vid frågeformuleringen. Frågeformuleringarna kan ses i bilaga 2, 
intervjuguide.   
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4. Metod 
Kapitel fyra kommer att redogöra för valet av forskningsansats, undersökningsansats 
samt de litteraturstudier som legat till grund för teorin. Slutligen beskrivs även de 
datainsamlingsmetoder som finns samt de olika typer av mätfel som existerade. 
Författarens metodväg kan ses i figur 4.1. 
 
 
 
 
                                                                                                             Forskningsansats 
                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                               Undersöknings-   
                                                                                                               ansats                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                             Datainsamlings- 
                                                                                                             metod 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                              Metodproblem 
 
 

Figur 4.1. Författarens metodväg. 
 

4.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen består av ett vetenskapligt och ett metodiskt angreppssätt. De 
vetenskapliga angreppsättet är deduktion eller induktion och det metodiska 
angreppssättet är kvalitativ eller kvantitativ undersökning. (Ericsson & Wiedersheim, 
1999) 
 
 

Induktion Deduktion

Kvantitativ metod Kvalitativ metod

Experiment Survey Fallstudie Skrivbordsundersökning

Val av fallstudieföretag

Litteraturstudie

Primärdata Sekundärdata

IntervjuvEnkät Observation 

Validitet & reabilitet
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4.1.1 Deduktion och induktion 
Det finns olika vetenskapliga angreppssätt i forskning, två av dem är deduktion och 
induktion. Vid tillämpning av ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren ifrån 
befintliga teorier och formar utifrån dessa teorier hypoteser om verkligheten. Dessa 
hypoteser prövas sedan vid empiriska undersökningar. Genom en logisk slutledning 
kommer forskaren fram till ett resultat. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). 
Resultatet betraktas som giltigt om det är logiskt sammanhängande (Thurén, 1993).   
 
Då ett induktivt angreppssätt används utgår forskaren ifrån enskilda företeelser i 
verkligheten och utformar utifrån dessa generella hypoteser och teorier. Det empiriska 
resultatet utgör grunden för utvecklingen av en teori som är både generell och 
formaliserad. Teori är en förenkling av verkligheten. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 
1999) 
 
 

4.1.2 Kvalitativ- respektive kvantitativmetod  
Vid en undersökning kan forskaren använda sig av två olika metodiska angreppssätt, 
kvalitativ respektive kvantitativ metod. Ofta kombineras metoderna för att ge svar på 
en viss frågeställning (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Kvalitativa undersökningar syftar till att beskriva, analysera och förstå beteendet hos 
enskilda människor och grupper. En kvalitativ metod lämpar sig i första hand för 
frågeställningar som syftar till att förstå hur exempelvis personer och grupper 
upplever eller förhåller sig till en viss företeelse. För att forskaren ska nå en 
uppfattning om individernas värld är det nödvändigt att tolka deras beteende, 
handlingar och val. (ibid.) 
 
Den kvalitativa metoden har sin styrka i att den beskriver helheten av en specifik 
företeelse, vilket innebär att forskaren erhåller en djupare förståelse för ämnet 
(Lundahl & Skärvad, 1999; Ericsson & Wiedersheim, 1999). I kvalitativa 
undersökningar samlar forskaren in, analyserar och tolkar data som inte är 
meningsfullt att kvantifiera, det vill säga att uttrycka data i sifferform. Data som är 
svår att kvantifiera är attityder, värderingar, föreställningar med mera, så kallade 
mjukdata. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Kvalitativa metoden är resurskrävande, både vad gäller tid och kostnad, vilket medför 
att denna metod passar bäst för studier som omfattar få enheter. (Lundahl & Skärvad, 
1999; Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Kvantiativa metoder är inriktade på hur forskaren ska mäta olika företeelser och 
sambandet mellan dem. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den kvantitativa metoden anses 
vara ett sätt att nå en objektiv sanning, eftersom den omvandlar datainformation till 
siffror. Metoden används i de situationer där forskaren vill ha en viss distans till sitt 
forskningsobjekt, detta för att kunna uppfylla kravet på objektivitet. (Holme & 
Solvang, 1997) Antalet undersökningsenheter är många och informationen om varje 
enhet är liten. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
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4.1.3 Val av forskningsansats 
Rapporten präglas av ett deduktivt arbetssätt, eftersom författaren ur teorier om 
produktutveckling försökt koppla teorierna till empirin. 
 
Författarens undersökning baserades huvudsakligen på ett kvalitativt angreppssätt, 
detta för att kunna erhålla en helhetsbild och en djupare förståelse av kundernas behov 
av datakommunikation. 
 

4.2 Undersökningsansats 
Vid insamling av information finns det fyra olika undersökningsansatser att välja på. 
Dessa är fallstudie, skrivbordsundersökning, survey och experiment. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
Om studien ska förklara olika samband, brukar experiment betraktas som den 
idealiska undersökningsformen (Lundahl & Skärvad, 1999). En 
skrivbordsundersökning kan användas för alla undersökningsinriktningar: explorativt 
(undersökande/utforskande, används då forskaren vill få en överblick över ämnet, 
syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser), deskriptivt (beskrivande 
undersökning, används då forskaren vill undersöka ett område som är välbekant för 
forskaren, då forskaren vill koncentrera sig på vissa aspekter), förklarande (forskaren 
vill reda ut varför det förhåller sig på ett visst sätt) och förutsägande (forskaren vill 
göra en prognos, det vill säga vad händer om vissa givna förutsättningar gäller). 
(Lundahl & Skärvad, 1999; expowera, No date) Surveys kan användas om 
undersökningen är explorativ, deskriptiv eller en förklarande studie. Fallstudier kan 
användas i undersökningar som är explorativa, deskriptiva eller förklarande. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) 
 
 

4.2.1 Fallstudier 
En fallstudie karaktäriseras av att ett fåtal objekt studeras ur många aspekter. 
Forskaren väljer exempelvis en bransch, ett företag, ett län, ett beslut och gör en 
undersökning på djupet. Möjligheten att mäta är inte alltid det centrala i utredningar. 
Intresset är i stället ofta inriktat på att skapa ett nytt språk med nya begrepp eller en 
förståelse av speciella situationer. Fallstudier har kommit att användas i fyra 
sammanhang: illustration, hjälpmedel för att skapa hypoteser, metod vid 
aktionsforskning∗/förändringsarbete och som hjälpmedel för att skapa ny teori. 
(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
Fallstudier används som en illustration i utredningar där andra metoder dominerar 
som då närmast får en förtydligande funktion. I de fall där problemområdet är ganska 
okänt eller obearbetat kommer fallstudien in som ett hjälpmedel i en 
konstruktiv/explorativ undersökning. Det kan även vara så att forskaren söker efter en 
ny infallsvinkel på ett redan tidigare studerat område. Fallstudien kan även användas 
vid aktionsforskning eller förändringsarbete. I samband med en 

                                                 
∗Aktionsforskning benämns utredningar där utredaren inte enbart ägnar sig åt sökning av fakta utan 
även själv aktivt vill förändra otillfredsställande förhållanden. Utredaren ”går själv in på scenen”. 
(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
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organisationsutveckling kan fallstudien användas för att erhålla en ingående kunskap 
om organisationen och dess aktörer. Utredaren utvecklar språk och begrepp som är 
anpassade till undersökningen och söker snarare förståelse än ett orsakssamband. En 
fallstudie kan användas till att skapa ny teori. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). 
 
Fallstudien betonar aktörsrollen och studerar historiska förlopp som dessutom har en 
god förmåga att kommunicera med verkligheten, det vill säga ”kartan blir ganska lik 
verkligheten” (ibid.). 
 
Fallstudier kräver tillgång till mångfasetterade och utförliga data om den process som 
forskaren undersöker. Detta leder ofta till problem eftersom det kan vara svårt att inse 
vilka data som är viktiga, hur data ska samlas in, vilka personer som besitter viktig 
information samt hur den insamlade data ska tolkas. (ibid.) 
 
 

4.2.2 Skrivbordsundersökning 
En skrivbordsundersökning är en insamling av sekundärdata, information som andra 
samlat in i ett annat syfte. Skrivbordsundersökning kan användas i syfte att lära sig 
mer om ett område samt till att erhålla nya idéer. En skrivbordsundersökning handlar 
om empiriska data. Fördelen med en skrivbordsundersökning är de låga kostnaderna 
samt att det är lätt att bygga vidare på denna typ av information. Nackdelarna är 
svårigheten att hitta den efterfrågade informationen vilken stämmer överens med det 
uppställda syftet. (ibid.)  
 
 

4.2.3 Surveyundersökning 
Surveyundersökning är en statistisk undersökning som innebär att forskaren utifrån ett 
stort antal undersökningsenheter drar slutsatser om hela populationen (Ericsson & 
Wiedersheim-Paul, 1999). Grundtanken vid surveyundersökningar är att den 
insamlade informationen ska vara standardiserad. Samtliga respondenter besvarar 
samma frågor. (Lundahl & Skärvad, 1999) Urvalet ska väljas slumpmässigt för att 
behålla forskarens och därmed undersökningens objektivitet (Ericsson & 
Wiedersheim-Paul, 1999). Undersökningar som ofta är upplagda som 
surveyundersökningar är marknadsundersökningar och politiska 
opinionsundersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Det finns två typer av surveyundersökningar: deskriptiva och förklarande. De 
deskriptiva undersökningarna syftar till att beskriva en företeelse, medan de 
förklarande undersökningarna syftar till att analysera. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Fördelen med en surveyundersökning är att stora datamängder kan samlas in och att 
den är tids- och kostnadsbesparande, jämfört med en totalundersökning. Nackdelar 
med surveyundersökningar är att de är förenade med urvalsproblem och naturligt 
bortfall. (ibid.)  
 
 

4.2.4 Experiment 
Undersökningsansatsen experiment, kan delas in i två huvudgrupper: 
laboratorieexperiment och fältexperiment. Under ett laboratorieexperiment utformas 
en artificiell omgivning för att få vetskap om vilka resultat som kan uppnås, innan den 
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prövas i verkligheten. Vid ett fältexperiment besöker forskaren verkligheten för att 
undersöka om de uppställda hypoteserna stämmer överens med verkligheten. 
(Wiedersheim-Paul & Ericsson, 1997) För att genomföra experimentet måste 
undersökaren kunna manipulera omgivningen (Yin, 1994). Svårigheten är att isolera 
experimentet från andra påverkande faktorer. (Wiedersheim-Paul & Ericsson, 1997) 
 
 

4.2.5 Val av undersökningsansats 
Den valda undersökningsansatsen blev i författarens fall en fallstudie eftersom studien 
inte behandlade kvantifierbar data, det vill säga att studien behandlade behov som är 
så kallad mjukdata. Mjukdata är svår att kvantifiera.  
 
Eftersom författarens problemområde är ganska okänt och relativt obearbetat, valde 
författaren att använda fallstudien som huvudstudie vid den explorativa 
undersökningen. 
 
 

4.2.6 Val av fallstudieföretag  
Den här studien har blivit utförd hos Ericsson Mobile Data Design AB i Göteborg. 
Författaren valde att undersöka de två marknadssegmenten, industriell logistik samt 
transport eftersom dessa segment har ett speciellt intresse av informationsutbyte, 
vilken är nödvändig för deras affärsverksamhet. Vidare valdes undersökningen till att 
omfatta tre fallstudieföretag. Inom segmentet industriell logistik valdes företaget 
Psion Teklogix Inc, på grund av företagets expertis inom marknadssegmentet och för 
företagets nära samarbete med Ericsson Mobile Data Design AB. Hogia 
Transportsystem AB och Trafikkontoret Göteborgs Stad valdes inom 
transportsegmentet. Detta beroende av att Hogia Transportsystem AB är experter på 
både gods- och persontrafik, Trafikkontoret Göteborgs Stad är expert på persontrafik. 
Ytterligare anledningar till att dessa fallstudieföretag valdes är deras geografiska 
lokaliseringsort (Göteborg) samt Ericsson Mobile Data Design AB:s 
rekommendationer. Ericsson Mobile Data Design AB rekommenderade sina 
samarbetspartner då de troligen hade de bästa förutsättningarna att svara på frågorna. 
Trafikkontoret Göteborgs Stad valdes enligt rekommendationer från Hogia 
Transportsystem AB, de ansåg att Trafikkontoret i Göteborgs Stad var ett intressant 
undersökningsobjekt.  
 

4.3 Litteraturstudier 
Författaren använde sig av en litteraturstudie för att samla in relevant teori ifrån 
böcker samt vetenskapliga tidsskriftsartiklar. Litteraturstudiens material, böcker och 
artiklar till studiens teoridel, har samlats in genom sökning i databaserna: ABI/Inform, 
Ebsco, General Business File, Libris, Bibdia, Chans och Gunda. Dessa databaser finns 
tillgängliga vid Luleå Tekniska Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt 
Handelshögskolan i Göteborg. De ord som användes under sökningarna i de olika 
databaserna var: QFD, kvalitet, produktutveckling, industriell produktutveckling, 
produktförnyelse, innovation, kundfokuserad produktutveckling, kundvärde och 
kunder. Vidare gjordes sökningar med hjälp av ordens engelska motsvarigheter samt 
sökningar med olika författarnamn och litteraturtitlar. De böcker och artiklar som inte 
fanns tillgängliga på något av biblioteken i Göteborg beställdes från olika bibliotek i 
Sverige och övriga Norden, några beställdes även från den övriga världen. 
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4.4 Datainsamlingsmetoder 
Det finns två olika typer av datainsamlingsmetoder, primär- och sekundärdata. Vid 
primära undersökningar samlas data in, om områden, där det inte finns tillräcklig 
information. Vid sekundära undersökningar sammanställs redan befintlig data. 
(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
Vid all datainsamling görs en avvägning mellan de tre variablerna: kostnad, hastighet 
och kvalitet. En högre kvalitet i undersökningen medför oftast högre kostnader därtill 
innebär en snabb undersökning ofta att kvaliteten blir sämre, men detta kan eventuellt 
leda till minskade undersökningskostnader. (ibid) 
 
 

4.4.1 Sekundärdata  
Insamling av sekundärdata innebär att forskaren utgår ifrån data som tidigare samlats 
in för ett annat syfte. Sekundärdata kan vara tidigare gjorda fallstudier, 
enkätundersökningar, böcker/litteratur, tidningsartiklar, årsredovisningar, kontrakt, 
styrelseprotokoll, mötesanteckningar, broschyrer, planer och budgetar (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Forskaren kan även erhålla sekundärdata från arkivmaterial, befintlig 
statistik, databaser, tidningar och tidskrifter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
När det finns tillgänglig sekundärdata att tillgå är det ofta en mycket god idé att nyttja 
den (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Problemet med sekundärdata är att materialet som insamlats har utgått från ett annat 
syfte och andra definitioner. Ett annat problem är att veta hur korrekt den tidigare 
insamlade data har varit, detta innebär att tillförlitligheten varierar. (Arbnor & Bjerke, 
1994) 
 
 

4.4.2 Primärdata 
Vid insamling av primärdata finns i huvudsak följande tekniker att tillgå: intervju, 
enkät (Ericsson & Wiedersheim, 1999) och observation (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Teknikerna kan användas var för sig eller i kombination. (Ericsson & Wiedersheim, 
1999) 
 
I intervjuer samlas data in genom att den som utför intervjun ställer frågor till eller går 
in i en dialog med intervjuobjektet. Respondenternas svar och uttalanden utgör 
studiens rådata. Informationsinsamling genom intervjuer är en form av 
datainsamlingsmetod som är nödvändig i de flesta utredningssammanhang. Intervjuer 
förekommer exempelvis vid surveyundersökningar, fallstudier, deltagande 
observationer och experiment.  (Lundahl & Skärvad, 1999) Intervjuer kan delas in i 
personliga- och telefonintervjuer. (Ericsson & Wiedersheim, 1999) 
 
Fördelarna med telefonintervjuer är att det är möjligt att intervjua respondenter som är 
utspridda över ett stort geografiskt område samt att metoden dessutom är billig att 
använda (Lekvall & Wahlbin, 1993). En nackdel med telefonintervjuer är att de ger en 
viss distans till respondenten, eftersom forskaren inte har möjlighet att se 
respondentens reaktion på frågorna (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). Ytterligare 
en nackdel är att respondenten inte kan vara anonym (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
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Fördelen med personliga intervjuer är att forskaren kan göra en djupgående 
undersökning och därmed få fram bakomliggande aspekter som har betydelse för 
resultatet. Under intervjun finns möjligheten att ställa komplicerade och personliga 
frågor för att lättare se hur respondenten reagerar, genom att exempelvis tolka 
kroppsspråket. Den personliga intervjun medför även en möjlighet att följa upp 
intervjun med följdfrågor, så kallad ”probingteknik”, för att förvissa sig om att 
respondenten uppfattat frågorna på rätt sätt. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
Denna metod passar bäst då forskaren vill göra omfattande och ingående intervjuer, 
för att till exempel ta reda på djupt rotade åsikter eller dylikt (Lekvall & Wahlbin, 
1993). Nackdelen med insamlingsmetoden är att personliga intervjuer medför höga 
undersökningskostnader samt att intervjuareffekten kan uppstå, det vill säga att 
intervjuaren påverkar respondenten. Dessutom kan det vara svårt att få ärliga svar på 
känsliga frågor, på grund av att respondenten inte kan svara anonym. (Ericsson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Vid enkäter, skriftliga frågeformulär, kan respondentens anonymitet bevaras. 
Fördelen med metoden är att den är billig och enkel att genomföra. Intervjuareffekten 
uppstår inte vid enkätundersökningar och dessutom finns det en möjlighet att ställa 
känsliga frågor eftersom respondenten kan vara anonym. Nackdelen är dock att 
metoden endast ger möjlighet att ställa enkla frågor samt att det är svårt att följa upp 
dessa frågor. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999) Enkäter kan dock ge ett 
missvisande resultat om frågorna blivit felaktigt utformade och/eller respondenten 
tolkar frågan fel. På grund av den nyss nämnda orsaken blir det svårare att dra 
generella slutsatser om resultatet. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Observation är vanlig om forskaren vill fånga den totala livssituationen hos objektet 
som ska studeras (Holme & Solvang, 1997). Graden av observatörens deltagande 
varierar, från mycket intensiv interaktion med de studerade personerna, till låg eller 
till och med obefintlig. Observationen är antingen öppen eller dold. Om de 
observerade personerna är informerade är observationen öppen, motsatsen är att 
observationen är dold. Det är rimligt att anta att observatören påverkar de studerade 
personernas sätt att tänka och agera genom sin närvaro. Därmed blir observatören 
genom sin närvaro en felkälla, det vill säga denne påverkar observationsinnehållet. På 
samma sätt påverkas observatören av de observerade personerna. Det får då tillföljd 
att observationen inte är tillräckligt förutsättningslös och objektiv. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
 

4.4.3 Datainsamlingsmetod 
I denna studie valdes huvudsakligen att samla in primärdata med hjälp av personliga 
intervjuer i kombination med sekundär data som tidigare rapporter, böcker, 
årsrapporter, broschyrer, databaser, tidskriftsartiklar, elektroniska overheadbilder samt 
en del material från Internet. Antalet personer som medverkade begränsades eftersom 
studien i huvudsak byggde på kvalitativastudier. Författaren valde att personligen 
intervjua Håkan Ek på Psion Teklogix Inc, Johan Lind på Hogia Persontrafiksystem 
AB samt Per-Axel Markusson på Hogia Godstrafik AB. Följande personer inom 
Ericsson Mobile Data Design AB valde författaren att göra personliga intervjuer med: 
Jonas Ahlström, Åsa Sellhed och Lars Wallström. Orsaken till varför författaren valde 
personliga intervjuer var att författaren skulle få mer djupgående och relevant 
information till den empiriska delen av rapporten. Ett komplement som författaren 



46 
 

även använde sig av var intervjuer via e-post. Frågorna via e-post begränsades till ett 
mindre antal jämfört med de antal frågor som ställdes vid de personliga intervjuerna. 
De personer som författaren intervjuade via e-post var: Bengt Carlsson på Hogia 
Innovation AB, Herb Turzer på Psion Teklogix Inc, Rob Vadervecht på Psion 
Teklogix Inc, Daniel Ulfheden på Trafikkontoret i Göteborgs Stad samt Henrik 
Nilsson på Hogia Transportsystem AB som kompletterade Johan Linds intervju. 
Marinette Jacobsson på Ericsson Mobile Data Design AB bidrog till bakgrunden om 
företaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB.  
 

4.5 Metodproblem 
I en undersökning togs de två begreppen validitet och reliabilitet i beaktning eftersom 
dessa påverkade undersökningens noggrannhet (Holme & Solvang, 1997). Validiteten 
är undersökningens giltighet och reliabiliteten är dess tillförlitlighet. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) Om reliabiliteten och validiteten är god innebär det att 
metoden är bra.  (Lekvall & Wahlbin, 1993)  
 
 

4.5.1 Validitet  
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta 
(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999).  
 
 

4.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag 
(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). Mätfel som kan uppstå i undersökningar är 
exempelvis intervjuar- och instrumenteffekter. Ibland kan instrumenteffekter uppstå 
beroende på frågornas formulering och karaktär. Oklara och ledande frågor kan även 
ge upphov till mätfel. Intervjuarens tolkning av respondentens svar kan ge upphov till 
felaktigt resultat och dessutom kan respondenten ibland ge ett svar på någonting som 
respondenten egentligen inte är kapabel att svara på. (Lekvall & Wahlbin, 1993) 
Mätningar med klocka, måttband eller genom vägning kan emellertid också vara 
felaktiga. Användning av sifferuppgifter kan ge ett starkare intryck av exakthet än vad 
de egentligen står för. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
En hög reliabilitet innebär att metoden är oberoende av undersökaren och den 
undersökta enheten, det vill säga att det vid upprepande försök erhålls ungefär samma 
resultat. Reliabiliteten är ett stort problem i tolkande utredningar. (Ericsson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) 
  
Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten. Ett perfekt instrument kan 
bli värdelöst om det tillämpas felaktigt eller slarvigt. Reabiliteten kan ökas med hjälp 
olika standardiseringsförfaranden. Dessa standardiseringsförfaranden säkerställer att 
mätningen genomförs på ett så identiskt sätt som möjligt. (ibid.) 
 
 

4.5.3 Författarens metodproblem 
Genom ingående studier av lämpliga teorier inom det valda ämnesområdet, har 
författaren försökt öka rapportens validitet. Författaren valde de teorier som 
författaren ansåg var lämpligast för att uppfylla arbetets syfte. De personer som 



47 
 

författaren valt att intervjua, har valts ut på grund av den kompetens och kunskap som 
författaren tror att dessa personer besitter, även detta har medfört en ökad validitet. 
Om de personer som valts ut för intervjuer istället hade valts ut slumpvis, hade 
validiteten minskat betydligt, eftersom även personer utan rätt kompetens och 
kunskap då hade fått medverka.  
 
Ytterligare ökning av undersökningens validitet skedde när den välbeprövade 
metoden QFD användes. 
 
För att öka reliabiliteten vid de personliga intervjuerna genomfördes dessa med 
bandspelare, för att viktig och relevant information inte skulle gå förlorad. Då 
författaren hade möjligheten att återkomma med kompletterande frågor till 
respondenterna bidrog detta till att reliabiliteten tilltog. En faktor som kan ha bidragit 
till en ökad reliabilitet är att författaren intervjuade flera personer.  
 
En faktor som kan ha en negativ effekt på reliabiliteten är att de företag som 
författaren valde att undersöka rekommenderades av Ericsson Mobile Data Design 
AB. Det hade eventuellt varit bra att vända sig till några fler företag på marknaden för 
att ytterligare stärka reliabiliteten, men eftersom detta arbete utfördes av en person 
under en begränsad tid fanns det inte möjligheter till det.  
 
Den instrumenteffekt som kan ha uppstått och som kan ha bidragit till minskad 
reliabilitet är marknadens olika definitioner av ordet applikation. Författaren försökte 
dock höja reliabiliteten genom kompletterande förklaringar till alla respondenter. 
Ytterligare något som kan ha bidragit till ökad reliabilitet är att författaren i största 
möjliga mån försökt undvika att ställa ledande frågor till respondenterna. 
 
Eftersom tolkande utredningar ofta har reliabilitetsproblem skulle det ha varit bättre 
om fler personer än enbart författaren varit inblandad vid intervjuerna, detta för att 
tolka respondenternas svar på ett korrekt sätt. Hade fler personer varit inblandade när 
intervjuerna gjordes, hade reliabiliteten troligen ökat. 
 

4.6 Bortfall 
Alla de respondenter som författaren utsåg för de personliga intervjuerna ställde upp 
på att besvara intervjufrågorna. Däremot var det betydligt svårare att få svar på 
intervjufrågorna från de respondenter som författaren hade valt att intervjua via e-
post. Av de utvalda respondenterna för intervju via e-post, fick författaren svar från 
sex av respondenterna. 
 
Två personer från Psion Teklogix Inc samt två personer från Hogia Godstrafik AB 
valde att inte deltaga i undersökningen. Författaren vände sig även till Svenska 
Åkeriförbundet AB i Stockholm för att få deras åsikter, men de ansåg att författaren 
istället skulle vända sig till Västra Svealands Virkesfrakt AB, eftersom de var mer 
insatta i undersökningsområdet. Tyvärr valde även Västra Svealands Virkesfrakt AB 
att inte deltaga i undersökningen. Vidare ansåg tre personer att de hade samma åsikter 
som sina tidigare intervjuade kollegor. De två personer som ansåg sig ha samma 
åsikter som sina kollegor arbetar inom följande organisationer: Hogia Godstrafik AB 
och Trafikkontoret Göteborgs Stad. Slutligen valde en person på Psion Teklogix Inc 
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att vidarebefordra intervjufrågorna via e-post till en kollega, vilket inte heller gav 
något resultat. 
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Bilaga 1: Matrisen av matriser 
 

 
 

Bilaga 1. Matrisen som består av 29 olika undermatriser. Den kallas matrisen av 
matriser (eng. Matrix of Matrices). Källa: Gustafsson, 1998 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjufrågor som användes vid de personliga intervjuerna              
Frågor 
Datum: 
Tid: 
Plats: 
Företag: 
Adress: 
 
Intervjuad person: 
Befattning: 
Telefonnummer: 
E-postadress: 
Expert inom branschen:  
Hemsida: 
 
Kunder: 
1. Vilken typ av kunder har ert företag? Till exempel flygplatser, åkerier, taxiföretag, 

bussbolag med mera, det vill säga vilken typ av marknad säljer ni på? 
 
2. Kan era kunder delas upp i olika kundkategorier, efter olika typer av 

behov/problem? Det vill säga hur skiljer sig era kunders behov åt? 
 
3. Till vilken kundkategori säljer ni mest nätverk? Varför? 
 
4.   Varför vänder sig kunderna till er, vad har de för behov som ni kan lösa? 
 
5.   Har någon/några av dem som vänder sig till er ett behov som Mobitex-nätverket            
      inte helt och hållet kan tillfredsställa? 
 
Marknaden: 
6.  Vilka marknader säljer ert företag på? Hela företaget respektive den del av 
     företaget som du arbetar på? 
 
7.  Vilka trender råder på marknaden (industriell logistik/transport)? 
 
Mobitex-nätverk: 
8.  Vilka olika typer av användningsområden finns det för Mobitex-nätverk inom ert   
     område (transport/industriell logistik)? 
 
9.  Varför väljer kunderna att köpa just Mobitex-nätverk? Vilka egenskaper är de 
     viktigaste? Vad kännetecknar ett bra nätverk? 
  
10. Vad tycker du ska ingå i en bra helhetslösning (nätverk, funktioner, med mera)? 
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11. Saknar kunderna någon funktion som Mobitex-nätverket inte kan stödja? I så fall   
      vilken? 
 
12. Hur går själva processen till när ni tar reda på vilka egenskaper och funktioner   
      som ska finnas för att kunden ska bli tillfredsställd? 
 
13. Vad anser du att era kunder tycker är svårt vid köp av en helhetslösning? 
 
Privata nätverk: 
14. Vilken sorts förändring hos Mobitex-nätverket tror du skulle behövas för att   
      anpassa nätverket efter kundernas behov av privata nätverk? 
 
15. Vad tror du de potentiella kunderna till privata nätverk söker som inte det vanliga   
      Mobitex-nätverket kan tillfredsställa? 
 
16. Vilken typ av funktioner tycker du att ett privat nätverk ska stödja? Vilka av dessa  
      funktioner är viktigast att stödja? 
 
17. Vilka användningsområden tror du finns för privata nätverk? 
 
18. Önskemål: Vad tror du era kunder har för önskemål på privata Mobitex-nätverk?  
      Motivera! 
 
19. Vem: Vilken typ av kunder tror du kan tänkas använda/behöva Mobitex privata  
      nätverk? 
 
20. Vad kan era kunder tänkas använda produkten till? Det vill säga, vilken typ av  
      data kan de tänkas skicka? Vilken sorts funktioner vill/behöver kunderna ha stöd  
      för i privata nätverk? Varför skickar de den typen av data? 
 
21. När eller hur ofta använder kunden produkten (dagtid, dagligen, kvällstid…)? 
 
22. Var använder kunden produkten (ute i bilar, inomhus…)? 
 
23. Varför använder kunden produkten? Vilket problem vill de lösa (snabbt, 
      sekretess och säkerhet, ekonomiskt, kontroll, tillgänglighet…)? 
 
24. Hur använder kunden produkten? I vilket syfte används produkten? 
 
25. Hur stora omsättningar per år tror du att era kunder behöver ha för att de ska vara  
      intresserade av att investera i ett privat nätverk? 
 
26. Hur stora verksamhetsområden har era kunder? 
 
27. Hur pass viktig är nätverkets tillgänglighet för era kunder? 
 
28. Hur viktigt är det för era kunder att ha ett säkert system? 
 
29. Förslag på någon annan som skulle kunna kontaktas? 
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Intervjufrågor som användes vid e-postintervjuerna              
 
Frågor 
Din befattning: 
Företagets Adress:  
Företagets Postadress:  
Eventuell hemsida: 
Telefonnummer växel:  
Telefonnummer direkt:  
Faxnummer:  
 
 
1. Vad är din inställning till privata Mobitex-nätverk, det vill säga anser du att det 

finns behov av det på transportmarknaden? Motivera gärna. 
 
2. Vilka trender råder på transportsidan som kan tänkas påverka behovet av privata 

nätverk?  
 
3. Vad tror du att det finns för önskemål inom transportsektorn på privata Mobitex-

nätverk?  
 
4. Vilka användningsområden tror du det kan finnas för privata nätverk inom 

transportsektorn? 
 
5. Vad tycker du ska ingå i en bra helhetslösning (nätverk, applikation, med mera)? 
 
6. Vad tror du behöver ändras hos det nuvarande Mobitex-nätverket för att det ska 

kunna passa den potentiella marknaden för privata nätverk?   
 
7. Vilka egenskaper anser du bör finnas hos ett bra privat nätverk?   
 
8. Vilken typ av applikationer (funktioner) tycker du ett privat nätverk ska stödja? 

Vilka av dessa applikationer anser du är viktigast att stödja?  
 
9. Anser du att Mobitex-nätverket för närvarande saknar stöd för någon applikation   
      som du tycker borde finnas med i ett privat Mobitex-nätverk? I så fall för vilken   
      applikation? 
 
10. Hur stor verksamhet har era kunder? 
 
11. Hur stor omsättning per år tror du att era kunder behöver ha för att de ska vara  
      intresserade av att investera i ett privat nätverk? 
 
12. Hur pass viktig är nätverkets tillgänglighet för era kunder? 
 
13. Hur viktigt är det för era kunder att ha ett säkert system? 
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Bilaga 3: Ordförklaringar 
 
Air time, den tid det tar att använda en mobiltjänst (Mowic, 2001). 
Debiteringsavgifter som en användare av en trådlös tjänst ska debiteras med brukar 
bedömas efter ”air time”. Användningen kan inkludera sändning och mottagning av 
trådlöst tal och andra trådlösa överföringar så som fax, e-post och datafiler. (Logic 
Chain, 2001)  
 
Analog, ordet är grekiskt och betyder liknande. Analog är en kontinuerlig signal eller 
kontinuerliga värden, motsatsen är digital. (Thorell, 1999) 
 
Applikation, tillämpning, ordet appplikation används även på svenska. Avser ett 
program eller något programsystem som hjälper användaren att utföra någonting, som 
till exempel ett ordbehandlingsprogram. (Thorell, 1999)  
 
Applikation enligt LM Ericsson AB:s synvinkel, ”allt” som finns utanför 
exempelvis Mobitex. Ur Mobitex synvinkel är ”RF Controler” en applikation, men 
den levererar inte någon funktionalitet för en användare. (Ek, 2001 -02 -13). 
 
Applikation enligt Psion Teklogix Inc:s synvinkel, verksamhetsapplikationer (Ek, 
2001 -02 -13).  
 
Bandbredd, kapaciteten på datakommunikationssystem eller kanal (3Com, 2001). 
 
Basstation, se figur 1, fast radiosändare/mottagare som är en länk till 
mobilkommunikationsenheter inom dess område. Basstationer är vanligen länkade till 
andra basstationer eller kontrollenheter via ett PSTN. (Mowic, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Exempel på en basstation (BRU3) 
Källa: MOBITEX System Overwiew Course Korea, No date 

 
Bredband, beskriver kapaciteten av ett medium i termerna omfång och frekvens. 
Bredare bandbredd indikerar möjligheten att överföra en större mängd data under en 
viss tid. (WirelessAdvisor, 2001) 
 
Brevlåda (eng: mailbox), se figur 2 på nästa sida. Denna tjänst innebär att ett 
meddelande lagras i en brevlåda när den adresserade terminalen är avslagen eller inte 



ix 
 

är kontaktbar på grund av störning. Meddelandet levereras när kontakten med 
systemet har återetablerats. (Ericsson Mobile Data Design, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 . Exempel på mailbox 
Källa: MOBITEX System Overwiew Course Korea, No date 

 
Databas, en systematisk samling av datafiler som kan läsas, samköras, bearbetas och 
återlagras (Thorell, 1999).  
 
Datapaket, se paket. 
 
Digital, siffervisande, hänför sig till siffror eller till siffermässig representation av 
data eller fysiska storheter. Motsatsen är analog. Digital har fått mest spridning som 
benämning på sådant som hör samman med data och datorer, men har alltså 
egentligen en vidare betydelse. Ursprunget är latinets digitus, finger, det syftade på 
sådant som utförs med fingrarna (som till exempel beräkningar). (Thorell, 1999)   
 
Dual, dubbel (Thorell, 1999). 
 
Ethernet, en metod för datakommunikation i lokala nätverk, konstruerat av Xerox 
Corporation år 1976 (Thorell, 1999).   

A 

B

MAIL 
BOX 
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Fast terminal, benämns även stationär terminal, se figur 3. (Sellhed, 2001-01-24) 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Exempel på fast terminal: persondator  
Källa: MOBITEX System Overwiew Course Korea, No date 

 
 
Fil, en mängd med sammanhörande poster som behandlas som en enhet (Thorell, 
1999). 
 
Fordonsdator, se figur 4, dator som används i fordon (Teklogix Inc, No date:b).  
 

  
Figur 4. Exempel på fordonsdator 

Källa: Teklogix Inc, No date:b  
 
Frekvens, antalet svängningar per sekund, mäts i hertz (Hz) (Thorell, 1998).  
 
Färdskrivare (eng: tachograph), se figur 5, används i till exempel lastbilar. Ett 
instrument som installeras i fordon för att registrera körd vägsträcka, antalet stopp, 
längden på stoppen, hastigheter hos fordonet och liknande data (Ek, 2001-02-13).  
 
GIS, Geographic Information System, allmän benämning på datorprogram och –
system som innehåller kartor och geografisk information. En svensk kartdatabas är 
GSD. Tillsammans med GPS kan sådana datorbilder och kartor ge information om till 
exempel ett fordons geografiska läge. (Thorell, 1999) 
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Figur 5. Bild på en färdskrivare 
Källa: Lipman Electronic Engineering LTD, 2001 

 
GPRS, General Packel Radio Service. Nästa generations dataöverföringsteknik. 
Idag har datatrafiken ökat enormt och därför har efterfrågan på Internet ökat, vilket 
har lett till större efterfrågan på mobil kommunikation. Dagens användare vill ha 
tillgång till Internet var de än befinner sig, inte bara i hemmen eller på arbetet. Nästa 
generations lösning, GPRS, ska kunna täcka det behovet. GPRS kommer att bli en 
viktig del i framtidens utveckling för att göra Internet mobilt och därför uppgraderar 
GSM-operatörer runt om i världen idag sina nätverk för att kunna erbjuda GPRS.  
Det viktigaste med den nya dataöverföringstekniken, är dess överföringshastighet. 
Hastigheten kommer att öka från dagens 9,6 kbps till över 100 kbps. GPRS kommer 
även att göra det möjligt att överföra multimediainnehåll, så som grafik, tal och video, 
vilket inte går att göra med dagens trådlösa nätverk. (Passagen, 2001:b) 
 
GPS, Global Positioning System, ett geografiskt lägesbestämningssystem som bygger 
på data som sänds från satelliter och tas emot av en mottagare. I datasammanhang 
används detta system tillsammans med geografisk information (GIS) där man då i 
datorn till exempel kanske kan se läget på ett fordon. (Thorell, 1999) 
 
Graphic tablet, se figur 6. En enhet som kan förmedla illustrerad information till 
datorn på ett sätt som liknar ritning. (Your Dictionary, 2001:a)  

 

Figur 6: Exempel på “graphic tablets” 
Källa: GTCO CalComp, 2001 
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Gränssnitt, allmän benämning på ”skiljelinjen” eller ”dialogen” mellan olika 
funktioner. Ett grafiskt användargränssnitt syftar på hur det som presenteras på 
bildskärmen uppfattas och tolkas av användaren (människan). Ett gränssnitt kan också 
vara elektroniskt och syftar då på hur de olika elektriska signalerna samarbetar med 
varandra. Ordet har ursprungligen uppkommit som en översättning av det engelska 
interface som betyder gränsyta eller just gränssnitt. (Thorell, 1999) 
 
GSD, Geografiska Sverige Data, en digital kartbas som säljs av Lantmäteriverket. 
Den täcker hela Sverige och finns i skalorna 1:250 000 på en CD-skiva för hela 
landet, 1:100 000 på 8 CD och 1:50 000 på 18 CD (dock ej Norrbottens och 
Västerbottens län). På dessa kartor finns dock inte höjdkurvorna. Jämför med GIS. 
(Thorell, 1999) 
    
GSM, Global Service Mobile, det europeiska digitala trådlösa telefonnätverket som 
används i Sverige och som nyttjar överföringstekniken TDMA. Talförbindelserna är 
helt digitala vilket ger hög samtalskvalitet men även kortare räckvidder. GSM är nu 
under uppbyggnad i hela Europa. Nätverksoperatörer i Sverige är Telia Mobitel, 
Comviq och Europolitan. (Thorell, 1998) 
 
Handdator, en mycket liten dator som får plats i en hand (se figur 7). Denna typ av 
datorer blir mer och mer vanliga och är inte mycket större än en kalkylator. De 
används i första hand som elektroniska almanackor, som PDA. De används ibland 
som terminaler för inmatninga av data till större datorer, till exempel vid 
lagerinvestering. Jämför PDA. (Thorell, 1999) 

Figur 7: Exempel på en handdator 
Källa: Psion Teklogix, 2000:c 

 
Hårdvara, de fysika delar som ett datorsystem består av som till exempel kretskort, 
tangentbord, bildskärm och så vidare. Uttrycket maskinvara används också ibland. 
Motsatsen är programvara (software). (Thorell, 1999)  
 
IEEE, Institute Of Electrical And Electronic Engineers, en av flera olika grupper vars 
medlemmar kommer från den amerikanska elektronikindustrin och som försöker 
definiera standarder. Kommittén IEEE 802 har givit ut ett antal slutliga dokument om 
standarder för lokala datanätverk. (Thorell, 1999)  
 
Implementera, utföra, realisera, i datorsammanhang benämning på när en viss metod 
eller viss tillämpning verkställs. Kan också syfta på överföring av ett program eller 
rutin till något annat datorsystem. (Thorell, 1999)   
 
Integrerade program, multifunction program, benämning på program och 
programsystem som innehåller flera olika typer av programfunktioner (exempelvis 
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Microsoft Works, Lotus, Symphony, Framework med fler). Ett liknande begrepp är 
integrerade programpaket. Dessa består av ett flertal program som säljs som en enhet, 
till exempel Microsoft Office som innehåller Word, Excel, Mail, Powerpoint och 
Access och Lotus Smartsuite som innehåller 1-2-3, Ami Pro, cc:Mail och Freelance.  
(Thorell, 1998) 
 
ISDN, Integrated Services Digital Network. Är en teknologi som förser med 
höghastighets Internetåtkomst till digitala nätverk. ISDN uppgraderar dagens analoga 
telefonnätverk till digitala system, det vill säga gör det möjligt för digital överföring 
via det vanliga telefonnätverket. Det finns flera olika sorters ISDN, men den 
vanligaste för användare av persondatorer är ISDN ”Basic Rate Interface” (BRI). 
(Qaccess, 2001)    
 
Kbps, amerikanskt skrivsätt för kilobit per sekund, skrivs på svenska kbit/s (Thorell, 
1998). 
 
Klient/server, ett system i lokala datanätverk som nyttjar distribuerad datakraft och 
betraktar både servern och de individuella arbetsstationerna som intelligenta. 
Programmerbara enheter som därmed nyttjar den fulla beräkningskapaciteten hos 
båda. Detta görs genom att bearbetningen delas upp på två skilda komponenter: 
klienten i förgrunden och servern i bakgrunden. Klienten, som är en fullständig 
persondator, ger användaren möjligheter att köra tillämpningar av olika slag. Servern 
ger de resurser som traditionellt finns hos stor- och minidatorer: kraftig 
bearbetningskapacitet, möjlighet att lagra och hantera stora datamängder etc. Klienten 
och servern arbetar tillsammans för att åstadkomma det önskade resultatet och den 
totala datakraften nyttjas mer effektivt. Se även middleware. (Thorell, 1999) 
 
Kretsförmedlad, kommunikationsmetod som används av nätverksoperatörer för att 
åstadkomma förbindelser mellan två terminalenheter (för data och tal). En fysisk 
kanal är uppkopplad under hela överföringen. Vid varje uppkoppling fås en ny linje 
som fungerar som en fast linje. Detta är den vanligaste uppkopplingen vid analoga 
förbindelser. (Thorell, 1999) 
 
LAN, Local Area Network, en benämning på en sammankoppling av flera datorer 
eller terminaler inom ett begränsat geografiskt område. Det kan till exempel vara ett 
lokalt nätverk inom samma eller närliggande byggnader (Thorell, 1998), exempelvis i 
institutioner eller kontorsbyggnader (De Sousa Pires, 1998). Flera olika metoder finns 
för detta, bland annat Ethernet. Större nätverk kallas WAN (Thorell, 1998). 
 
Mailbox, se brevlåda. 
 
Middleware (sve: mellanvara), program och programsystem i nätverk som 
underlättar kommunikationen mellan användarens terminal och till exempel en 
databas. En beskrivning av middleware är att den är snedstrecket i klient/sever. 
(Thorell, 1999) 
 
Minicall pager, är ett system för personsökning. En liten dosa kan ta emot sändningar 
via radionätverket (FM-nätverket) och visar till exempel ett telefonnummer som ska 
ringas. Versioner för korta meddelanden finns också. Eftersom sändningen sker via 
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FM-nätverket är täckningen bättre för Minicall pager än vad den är för till exempel 
mobiltelefonen. (Thorell, 1998) 
 
Mjukvara, se programvara. 
 
Mobil, denna term syftar på en kombinerad sändare och mottagare som är installerad i 
ett fordon, men termen kan även vara en benämning på andra typer av 
mottagare/sändare så som handdatorer och ”control stations”. Detta på grund av att 
alla enheterna fungerar på liknande sätt. ”Control station” är i grunden en mobil 
sändare/mottagare som exempelvis är lokaliserad på ett kontor. (Virtuallcomm, 2001) 
 
Mobil dataanvändare, se figur 8, exempelvis personsökare (”pager”), bärbar dator, 
fordon och modem (MOBITEX System Overwiew Course Korea, No date). 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

Figur 8. Exempel på mobil dataanvändare 
Källa: MOBITEX System Overwiew Course Korea, No date 

 
Mobitex, ett system för trådlös överföring av text och data med mobila 
skrivarterminaler, framtaget av bland annat Ericsson. I systemet ingår bland annat ett 
radiomodem, Mobidem (marknadsförs av Ericsson huvudsakligen i USA), som är en 
del av IBM Radio PC. (Thorell, 1999) 
 
Mobitex-radio, ett modem och en basstation som kommunicerar över en radiolänk 
med hjälp av radiovågor (Sellhed, 2001-01-24 ).  
 
Modem, Modulator-DEModulator, en enhet som används för att ansluta en 
telefonlinje så som exempelvis för sändning över vanliga (uppringda) telefonlinjer 
(Thorell, 1999). 
 
NTE, Mobitex NTE-system, ett system som förbättrar stabiliteten i nätverken, 
hanterbarheten och nyttjandet av växlar i både stora och små nätverk 
(MOBITEXSystem Overwiew Course Korea, No date). 
 
Nätverk, ett system med sammankopplade datorer som kan konstrueras på olika sätt. 
Se även LAN, Local Area Network och WAN, Wide Area Network. (Thorell, 1999) 
 
Nätverksoperatör, företag som svarar för telekommunikationer. I Sverige är det 
huvudsakligen Telia och Tele2 som är nätverksoperatörer för allmän 
telekommunikation. (Thorell, 1999) 
 
Operatör, se nätverksoperatör. 
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Pager, se minicall pager. 
Paket, en grupp med ett fördefinierat antal tecken som sänds som en helhet. Paketets 
storlek varierar beroende på de tjänster som det trådlösa nätverket erbjuder. (Mowic, 
2001) 

PDA, Personal Digital Assistant, en beteckning för små bärbara datorer som tidigare 
kallades för palmtop eller handdatorer. De är i första hand avsedda som 
kalenderdatorer och är utrustade som penndatorer, inmatning sker med penna. De 
innehåller system för tolkning av handskrift och har program för personlig effektivitet 
som databas, kalkylator med mera. Några tillverkare är 3Com (Palm Pilot), Apple 
(Newton), Casio (Z-7000), Amstrad (PDA 600) och Tandy (Z-PDA). (Thorell, 1999) 
 
PMD 8000, benämning på dagens privata Mobitex-nätverk som säljs i Sverige (Ek, 
2001 -02 -13).   
 
Privata nätverkssystem, ett privat nätverkssystem ägs av en ägare och det är enbart 
ägaren som har tillgång till systemet, men det kan finnas flera användare i systemet. 
(Wallström, 2000-09-06)  
 
Programvara, program, de instruktioner, procedurer och regler som tillsammans med 
dokumentation och beskrivning styr verksamheten i ett datorsystem. Kallas även 
mjukvara. Motsatsen är maskinvara. (Thorell, 1999) 
 
PSTN, Public Switched Telphone Network, det vanliga telefonnätverket (ZiLOG, 
2001). 
 
Publika nätverk, ett publikt nätverkssystem ägs av flera och alla ägarna har tillgång 
till det. I systemet finns flera användare. (Wallström, 2000-09-06)  
 
RadioLAN, trådlöst nätverk, ett allt vanligare alternativ till kabelbundna lokala 
nätverk, LAN. Trafiken i nätverket överförs via radiovågor istället för med kabel. 
Moderna radioLAN kan med specialantenner nå räckvidder på över 10 km. (Thorell, 
1999)  
 
Realtid, innebär att bearbetningen sker omedelbart i datorn, utan fördröjning eller 
mellanlagring (Thorell, 1999).  
 
Roaming, betyder att mobiltelefoner automatiskt byter nätverk vid förflyttning då det 
behövs. I utlandet använder telefonen ett annat nätverk än i Sverige. I Europa är det 
vanligt att skifta mellan GSM 900 och 1800, medan GSM 1900 är vanligt i USA. 
(Passagen, 2001:a) 
 
Skanner, avsökare (se figur 9), enhet som granskar ett mönster och sedan överför 
mönstret till digitala eller analoga signaler. De är vanliga i system för text- och 
bildframställning. Skanner används även för att omvandla skriven text till text som 
kan hanteras i ordbehandlingssystem, OCR (Optical Character Recognition). 
Uttrycket skanner används även på svenska men TNC rekommenderar benämningen 
bildläsare vilket dock inte är helt korrekt eftersom en skanner lika ofta används för att 
läsa in och konvertera text. (Thorell, 1998) 
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Figur 9: Exempel på en skanner Källa: Psion Teklogix, 2000:d 

Seamless roaming, se figur 10, automatisk roaming mellan nätverk (Sellhed, 2001-
01-24).  

 
Figur 10. Seamless roaming. 

Källa: MOBITEX System Overwiew Course Korea. 
 
Server, filhanterare, betjänt, nätverkscentral, en enhet med hårdvara och program som 
fungerar som gränssnitt mellan ett lokalt datanätverk och någon annan enhet. Servern 
tar emot begäran om användning av enheten och styr dessa önskemål så att de tar 
emot i tur och ordning. En server är också den dator som tar emot anrop från 
Internetabonnenter och leder dem vidare, webbserver. (Thorell, 1999) 
 
SMS, Short Message Service, en funktion i GSM som gör det möjligt att sända korta 
textmeddelanden direkt till en GSM-telefon. Det finns program för att sända 
meddelandem direkt från en PC (persondator) via modem. (Thorell, 1999) 
 
Stationär terminal, se fast terminal. 
 
TCP/IP, det kan delas upp i två delar. TCP, Transmission Control Protocol. IP, 
Internet Protocol. IP-delen har hand om adresserna för mottagaren och sändaren. 
TCP-delen handhar själva kommunikationen mellan datorerna. (De Sousa Pires, 
1998) 
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TDMA, Tune Devision Multiple Access, den teknik som används i exempelvis 
mobiltelefonsystemet GSM och som bygger på användandet av tidsuppdelad 
överföring av samtalen så att varje samtal tilldelas en tidslucka på en viss frekvens. 
Därigenom kan flera samtal överföras på samma frekvens. Detta kräver till exempel 
att närliggande basstationer sänder på olika frekvenser. (Thorell, 1998) 
 
Telemetri, allt som har med automation att göra, till exempel överföring av larm, el, 
vatten och dylikt (Wallström, 2000-09-06). En bred definition på telemetri är 
möjligheten att förvärva, samla in och styra data från avlägsna enheter samt 
möjligheten att styra dessa enheter (Global Data, 2001).  
 
Trunk, benämning på en förbindelse mellan två växlar, oavsett om det är frågan om 
televäxlar eller dataväxlar (Thorell, 1999). 
 
WAN, Wide Area Network, datanätverk med större fysisk utsträckning (över större 
område) än ett lokalt nätverk (LAN). Ett WAN kan också vara ett VPN (Virtual 
Private Network) och överföras via Internet. (Thorell, 1998) Delnätverken är 
sammankopplade via telefon (modem), mikrovågslänk eller satellit. (De Sousa Pires, 
1998). 
 
Yard, är en gemensam benämning på järnvägs- och rangerbangårdar, hamnar samt 
flygplatser (Ek, 2001-02-13 ). 


