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Sammanfattning 

Denna studie inleddes med en uppdragsbeskrivning från företaget Tobii Technology AB gällande att 

kartlägga kundbehoven inom den relativt nya och snabbt växande marknaden för analysverktyg för 

eye-tracking (även kallad ögonspårning). Med bakgrund av att författarna, med stöd från externa 

experter, konstaterade att tillgången på tidigare akademiskt publicerade marknadsanalyser av nya 

och snabbt växande marknader var bristfällig togs tidigt beslut kring att låta denna rapport fokusera 

på att belysa hur en analys av denna karaktär kan utföras samt hur valet av metod och modeller 

inverkar på slutresultatet 

  

Kartläggningen av kundbehoven, som utgjorde grunden för de insikter och analyser som utgör 

fokalpunkten för denna rapport, inleddes med täta diskussioner mellan författarna samt företagets 

handledare. Detta mynnade ut i att en projektplan lades fram och samtidigt togs beslut kring att ett 

dynamiskt och iterativt arbetssätt skulle tillämpas där beslut skulle omprövas på en kontinuerlig 

basis. Detta iterativa arbetssätt valdes med bakgrund av de osäkerheter som följer med ett projekt 

som utförs på okända territorier och fick sedan konsekvenser för såväl projektet som helhet, samt de 

slutsatser som är förknippade med detsamma. Huvudsakligen handlar de sistnämnda om 

konsekvenserna av att vara flexibel under en projektprocess samt hur författarna själva anser att 

projekt av denna karaktär bör bedrivas.  

 

Projektet, som utfördes på plats hos företaget, gick till stor del ut på att samla in data från olika 

källor, sammanställa densamma för att sedan dra slutsatser kring den insamlade informationen. 

Dessa resultat och slutsatser kombinerades sedan för att forma en strategi för företaget, både 

kopplat till produkt- samt affärsutvecklingsförbättringar. I rapporten ges sedan en stor vikt åt alla de 

analyser och reflektioner som projektet och arbetssättet i sig genererade, där bland annat de 

metoder som använts utvärderas i detalj. Extra stort utrymme ges åt att analysera hur väl 

resultatmodellen Quality Function Deployment (QFD) fungerar i denna typ av projekt, en modell som 

fick stort utrymme i projektets slutskede när alla insamlad data skulle kombineras. Analyserna av 

dessa resultat och insikter bidrog sedan till att forma en egen tes kring hur ett projekt av denna 

karaktär bör bedrivas samt vilka huvudsakliga fallgropar som bör undvikas under projektets gång. 
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Abstract 

This study began with a mission statement from the firm Tobii Technology AB to identify customer 

needs in the relatively new and rapidly growing market for eye tracking analysis. After consuling 

external experts, the authors however found that the availability of previous academic published 

market studies of new and fast growing markets was poor. Therefore a decision was made to 

execute the task and at the same time create a methadology for future studies in this area.   

   

The identification of customer needs, which formed the basis of the insights and analysis, led to 

frequent discussions between the authors and the firm's supervisors. This resulted in a project plan 

and a decision that an iterative model would be used, were earlier decisions would be questioned 

and refined throughout the project. This iterative approach was chosen in the light of the 

uncertainties that accompany a project carried out in unfamiliar territory. 

  

The project, conducted at the premises of the company, was largely aimed at collecting data from 

various sources, compile these and then draw conclusions about the collected information. These 

results and conclusions, then recombined to form a strategy for the company, were both linked to 

product and business improvements. The report focused a lot on thel the analysis and reflections 

during the project, in which the methodologies were used and evaluated in detail. Extra large space 

was given to analyze how well the model Quality Function Deployment (QFD) works in this type of 

project, a model that was widely used in the final stages of the project when all the collected data 

would be combined. Analyses of these results and insights helped to shape the methodology that 

can be recommended to be used in future project of this nature. 
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Förord 

Denna studie, tillika författarnas examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 

utfördes under 2009 vid Institutionen för Maskinkonstruktion hos företaget Tobii Technology AB. 

Under projektet utfördes en empirisk studie med fokus på att kartlägga kundbehov inom den snabbt 

växande marknaden för så kallad eye-tracking (även kallad ögonspårning). Rapporten ämnar belysa 

hur ett arbete av den här typen kan utföras, samt vilka konsekvenser valet av metoder får för 

arbetet och resultaten av detsamma. 

 

Under studiens gång har författarna haft privilegiet av att få arbeta nära människor med en stor 

kompetensbredd och vill därför först och främst rikta ett stort tack till alla som bidragit vid studiens 

utförande. Författarna vill även rikta ett extra stort tack till följande personer, utan vilka denna 

studie inte hade blivit till närmelsevis lika lärorikt som det blev: 

 Lars Hagman, Verksamhetsansvarig, Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH 

 Jens Hemphälä, Handledare, Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH 

 Anders Olsson, Handledare, Tobii Technology 

 Övriga anställda på Tobii som delat med sig av sin tid och kunskap 

 Jens Nordfält, Professor i Marknadsföring i butik, Handelshögskolan 

 Ed Nijssen, Professor i Marknadsföring, TU Eindhoven, Nederländerna 

 De respondenter som via mail, telefon och enkäter bidragit med ovärderliga 

marknadsinsikter  

 Alla som på något sätt har kommit i kontakt med studien och därmed bidragit till dess 

resultat 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
På en kraftigt växande marknad finns det många parametrar som kan vara svåra att kartlägga, just 

med tanke på den inburna osäkerhet som följer med en nyetablerad marknad. 

 

Ett problem är att det är svårt att kartlägga de inbördes styrkeförhållandena företag emellan. Vid 

sidan av detta pågår ständigt en jakt efter nya kunder, med nya behov, vilket kan göra det svårt i 

detalj veta vad en användare ser för reella fördelar med den produkt som tillhandahålls.  

 

Vidare ställer även växande marknader krav på att deras behov tillgodoses i de produkter som 

tillverkas. Problemet är dock att det ofta finns en skiljelinje mellan de krav som ställs ifrån ett 

användarperspektiv, med de som företagen själva kan omsätta i tekniska specifikationer. Generellt 

kan nämligen sägas att kundens krav på en produkt ofta är av mer generell natur, och mer kopplade 

till användandet i sig. Att som företag lyckas koppla samman dessa kundkrav med tekniska 

parametrar är därför en av den moderna produktutvecklingens största utmaningar, och en 

nödvändighet om man vill kunna konkurrera när marknaden växer sig större och kundernas krav på 

produkterna ökar.  

 

Med bakgrund av detta såg företaget tillsammans med författarna ett behov av att kartlägga denna 

marknad i ett tidigt stadium för att på så sätt få en större inblick i hur marknaden egentligen ser ut 

och hur ett företag bör förhålla sig till detta för att optimera sina chanser att överleva. Studien 

inleddes som brukligt med ett utförligt sökande av liknande studier. Detta sökande bestod av 

kontakter med såväl ekonomiska professorer, bibliotek samt via Internet. Bland annat användes 

Google Scholar i letandet efter tidigare arbeten utgjorda i liknande kontext och med liknande 

målsättning. Då alla försök slutade resultatlösa och en inom ämnet framstående professor (Nijssen, 

2009) ej heller bekant med några metoder för att kartlägga kundbehov på snabbt växande 

marknader fattade författarna beslutet att själva arbeta för att konstruera en modell av denna 

karaktär. Detta skulle göras med tidigare vedertagna arbetssätt som tillsammans skulle utgöra 

stommen i den modell som projektet sedan skulle följa.  

1.2 Syftet med studien 
Huvudsyftet med denna studie är således att arbeta fram en modell för hur användarbehov skall 

kunna kartläggas och hur dessa sedan på ett enkelt sätt skall kunna förmedlas till organisationen. Då 

de litterära källorna var få gjordes detta i form av ett projekt där alla delar av metoden testades och 

utvärderades. Som ett komplement till de slutsatser och reflektioner som studien förde med sig 

kring modellen och dess utformning erhölls även en rad erfarenheter som är sammankopplade till 

utförandet av examensarbetet. Rapporten syftar därmed till att belysa de lärdomar och råd som 

författarna ser som de mest centrala, vid denna typ av studie och med denna arbetsmetodik som 

grund. För att ytterligare förtydliga arbetets olika delar, något som är viktigt för den vidare 

förståelsen, återfinns nedan en förklaring kring begreppen och dess innebörd.  
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 Studien – Heltäckande begrepp för det arbete som utgjordes i syfte att ta fram en 

arbetsmodell för framtagandet av användarbehovsbaserade produktutvecklingsförslag. 

 Modellen – Den modell som studien skulle generera i och som är tänkt att fungera som ett 

ramverk för liknande framtida studier.  

 Metoderna – De metoder som valdes att arbeta med och som tillsammans utgör modellen 

om de används i den kombination som föreslås.   

 Projektet – Det faktiska arbete som utfördes på företaget och som gav författarna möjlighet 

att utveckla och evaluera modellen allt efter arbetets gång. Syftet med projektets utförande 

var därför att kartlägga behoven enligt modellens föreskrifter och förmedla denna kunskap 

till företaget.  

 Examensarbetet – Då arbetet även utgjorde författarnas examensarbete är en del slutsatser 

kopplade till de reflektioner som är kopplade   

1.3 Fortlöpande arbetsfrågor under studien 

 Hur kan kundkrav och tekniska specifikationer på ett enkelt sätt sammankopplas för att 

underlätta framtida produktutveckling? 

 Vilka erfarenheter och lärdomar kan dras av denna studie, och hur kan de praktiskt tillämpas 

för att förbättra framtida, liknande studier? 

Som ovan nämnts kommer alla dessa arbetsfrågor ej ges utrymme att besvaras i rapporten utan 

istället kommer de metoder och tillvägagångssätt som användes för att besvara dem vara de som 

ges mest utrymme i rapporten.  

1.4 Tidsplan 
För att vid ett tidigt skede i projektet skapa en gemensam bild av vad projektet ämnade resultera i, 

gjordes en detaljerad tidsplan, se bilaga A. Genom att göra ett s.k. GANTT-schema för att 

schemalägga projektet skapades en övergripande och gemensam bild över projektets olika delsteg. 

(Tonnquist, 2006) 

 

Med bakgrund av att erfarenheten kring liknande projekt var relativt låg hos gruppmedlemmarna var 

projektplanen som arbetades fram inget som var ristat i sten. Att projektet i sin natur dessutom är 

relativt unik gjorde även det att få fasta ramar fanns vid projektets start. Därför sågs tidsplanen mer 

som ett dynamiskt arbetsdokument, vars främsta uppgift var att understryka vikten av kontinuerliga 

deadlines och en att vid alla skeden ha en gemensam bild av projektet och dess omfång.  

1.5 Riskanalys 
Åsidosättande av potentiella risker är ett vanligt misstag inom all form av 

produktutvecklingsrelaterad verksamhet. (Tonnquist, 2006) För att göra en heltäckande 

riskbedömning är det första som behöver göras att identifiera de olika delstegen av projektet, för att 

på så sätt enklare förstå vad som kan gå fel, och när. Som underlag och stöd för detta arbete kan 

tidsplanen med fördel användas.   
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I detta projekt valdes den vedertagna miniriskmetoden som ett hjälpmedel i att konkretisera och 

visualisera de olika riskerna i projektet. (Ericsson, 1995) Denna metod bygger på att alla risker som 

identifieras värderas baseras på dess sannolikhet att uppkomma samt de konsekvenser som dess 

uppkomst skulle innebära. Den slutliga sammanställningen av riskanalysen, se Bilaga B, gjorde att 

gruppmedlemmarna erhöll en gemensam bild över vilka problem som skulle kunna tänkas 

uppkomma längs vägen. Detta i sin tur gjorde att det blev enklare att arbeta förebyggande för att 

dessa inte skulle realiseras i ett senare skede av projektet. De mest centrala som kom ut av denna 

var dels att projektets empiriska utformning medförde att riskerna var relativt få och begränsade i 

omfattning. Dessutom visade det på att de flesta av de potentiella riskerna enkelt borde kunna 

undvikas endast genom en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan alla parter, något som 

också prioriterades under projektets alla faser.      

 

Tilläggas bör även att riskhanteringsarbetet inte tog slut i och med att detta dokument producerats, 

utan de lokaliserade riskerna stod under kontinuerlig kontroll och togs i beaktning under hela 

projektet, för att på så sätt förebygga dess uppkomst.  

1.6 Avgränsningar  
I och med att projektet i sin natur är empiriskt, och några absoluta yttre begränsningar på projektets 

storlek inte fanns, var det nödvändigt att kontinuerligt ta ställning till ny information och skapa nya 

avgränsningar utifrån de rådande förutsättningarna som rådde. Trots denna vaga utgångspunkt togs 

några konkreta beslut tidigt i projektet, för att på så sätt i största möjliga mån fokusera på de 

områden som företaget och författarna ansågs vara av störst relevans för projektet. De mest 

centrala av dessa var som följer: 

 Huvudfokus för projektet kretsar kring tekniska specifikationer för hårdvaran, och några 

detaljer i användargränssnitt för medföljande programvara kommer inte att studeras. 

 Inom segmentet analys kommer de kunder som klassas som usability (för förklaring se 

kapitel 2.2.1) inte att studeras djupare. Detta beslut togs i samråd med handledaren från 

Tobii med bakgrund av att detta kundsegment ansågs relativt väl kartlagt redan innan 

projektets initierande.  

 Några produktutvecklingstekniska lösningar på de problem som lokaliseras ansågs inte ligga 

inom projektets omfång, och beslutades därmed att inte vara ett av fokusområdena i 

projektet.  

 Hitta nya eventuella kundsegment är inte heller ett av projektets huvudmål. Istället ämnar 

projektet till att bättre anpassa produkterna till de redan existerande kundsegmenten.  

 Inga ekonomiska aspekter eller beräkningar kommer att behandlas i detta projekt.  

 Inom det akademiska området gjordes ett urval som överlappade med de kundsegment som 

företaget sålt till historiskt. Detta innebar att projektet inte ämnade till att hitta och 

definiera nya kundgrupper utan endast fokusera på befintliga.  
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1.7 Sekretessrestriktioner 
Redan under ett tidigt skede av projektet framgick det att företagets potentiella intresse för arbetet 

var synnerligen stort, något som förde med sig diverse konsekvenser. Under arbetet medförde detta 

att all typ av dokumentation som författarna behövde gjordes tillgänglig, och företagets kompetens 

fanns tillgänglig under hela projektet, vilket underlättade arbetet enormt och gjorde att eventuella 

ställtider minimerades avsevärt.  

 

Just p.g.a. att intresset inom företaget var så påtagligt enades handledare och författarna vid ett 

tidigt skede att sekretessbelägga stora delar av arbetet, nämligen de som berörde företagsspecifik 

information och annan typ av information som kunde ses som synnerligen värdefull om den kom 

konkurrenter till del. För att i största möjliga mån tillgodose såväl företagets som KTH:s behov och 

önskemål togs ett projektupplägg fram i samråd med såväl KTH:s som företagets handledare. Detta 

gick ut på att specifika resultat och slutsatser relaterade till företagets produkter skulle hållas under 

sekretess, medan alla metodbeskrivningar, all information om vilket typ av resultat som erhölls samt 

slutsatser och lärdomar om projektet som helhet skulle vara offentligt och därmed utgöra stommen 

till examensarbetet.  
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2. Introduktion till Eye tracking  

I detta kapitel ges en kortare introduktion till såväl teknologin ”eye-tracking” som företaget Tobii 

Technology AB samt den verksamhet som bedrivs och studerats under projektet. Detta för att ge 

läsaren en djupare förståelse för den kontext som projektet bedrivits inom.   

2.1 “Eye tracking” 
Eye-tracking är en teknologi som möjliggör för en dator att identifiera exakt var en person framför 

eye-trackern tittar. Den bakomliggande teknologin grundar sig på att osynligt infrarött ljus sänds ut 

mot testpersonen, därefter identifieras ett reflektionsmönster i ögat med hjälp av en 

höghastighetskamera (30-2000 Hz) och via avancerade geometriska algoritmer beräknas sedan vart 

testpersonens blick är belägen och hur ögonen rör sig. När detta är gjort kan blickmönstret 

visualiseras i en dator med hjälp av en specifik mjukvara, se även Figur 1. Det finns ett rad olika 

tillämpningar av teknologin, där det idag primäraste området är olika varianter av blickmönster-

analyser. Förutom detta används även eye-trackers till att på olika sätt interagera och i vissa fall även 

styra annan utrustning. Detta brukar traditionellt kallas för ögonstyrning. Själva teknologin är nästan 

hundra år gammal, men det är först de senaste åren om utvecklingen verkligen tagit fart och 

kommersiellt användbara produkter tagits fram. (Matos, 2009) På den globala marknaden finns idag 

ett otal aktörer av varierande storlek, många av dessa företag härstammar från akademisk forskning 

som sedan kommersialiserats. Det bör dock framhållas att marknaden fortfarande är relativt 

omogen, både gällande konkurrens och applikationsområden.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Visualisering av blickmönster med mjukvaran Tobii Studio 
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Det finns idag huvudsakligen tre varianter av eye-trackers; 

 Eye-trackers som är integrerade i en dataskärm  

Dessa används primärt för att analysera den ögondata som erhålls vid studier av visuella 

stimulis som presenteras på skärmen. Se även Figur 2. 

 

 
 

Figur 2 Tobii:s T60 – eye-tracker integrerad i en dataskärm 

 

 Fristående eye-trackers 

I denna modell är eye-trackern en fristående modul som kommunicerar med en separat 

dator. Denna variant kan användas både för fysiska stimulis som stimulis som projiceras på 

exempelvis en vägg. Se även Figur 3. 

  

 
 

Figur 3 Tobii:s X120 – fristående eye-tracker 
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 Huvudburna eye-trackers 

Dessa finns i olika utformanden, dels finns det modeller som är utformade som glasögon och 

dels finns det modeller där enheten är monterad på exempelvis en cykelhjälm. Dessa eye-

trackers kan användas för studier i fysiska miljöer där en större grad av rörelsefrihet krävs, se 

även Figur 4.   

 

 
 

Figur 4 Mobile Eye från ASL – huvudburen eye-tracker 

2.2 Tobii Technology 
Tobii Technology AB grundades hösten 2001 av tre ingenjörer efter att en av grundarna ansåg sig 

kommit på en ny eye-tracking metodologi med potential att revolutionera marknaden. Det skulle 

dock senare visa sig att hans idé inte var praktiskt genomförbar, men likväl var det startskottet för 

företagets etablerande. Den första produkten såldes så tidigt som 2002, trots att den då ej var helt 

färdigutvecklad. (Tobii Technology AB, 2008) Företaget har sedan dess varit extremt framgångsrikt 

med kraftig årlig tillväxt och 2009 omsatte företaget ca 220 miljoner SEK med kunder spridda över 

alla kontinenter.      

 

Idag är företaget världens ledande eye-tracking företag, både gällande hård- och mjukvaror. 

Huvudkontoret är beläget i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Utöver huvudkontoret 

finns idag representation i Norge, Tyskland, Frankrike, USA, Indien, Kina, Australien samt Japan. 

Dessutom är företaget representerade via återförsäljare i Storbritannien, Chile och Brasilien. Hela 

organisationen omsluter idag nästan 250 st anställda. (Tobii Technology AB, 2009) 

 

Företaget är uppdelat i tre olika affärsområden; Tobii Analysis, Tobii Assistive samt Future Markets. 

Som namnet indikerar innefattar Tobii Analysis de produkter och segment som använder eye-

tracking till att studera och visualisera personers blickmönster, medan Tobii Assistive arbetar med 

att utveckla hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga med hjälp av ögonstyrning. Future 

Markets är precis vad det låter som, en mindre avdelning på företaget där nya potentiella 

applikationsområden och långsiktiga affärsmöjligheter analyseras. (Tobii Technology AB, 2009) Detta 

projekt bedrevs inom ramen för Tobii Analysis, vilket presenteras mer ingående i följande stycke.  
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2.2.1 Tobii Analysis 
Projektet bedrevs som tidigare nämnts på uppdrag av Tobii Analysis. Affärsområdets kunder har 

kortfattat som gemensam nämnare att de är intresserade av det bakomliggande beteendet och den 

kognitiva process som styr en människas seende. (Tobii Technology AB, 2009) 

 

Det finns huvudsakligen tre kundsegment inom affärsområdet; 

 Akademisk forskning (Academic research)  

 Användarvänlighetstester (Usability research)  

 Marknadsundersökningsstudier (Market research)  

2.2.1.1 Akademisk forskning 

Inom den akademiska världen finns ett flertal forskningsgrenar där eye tracking tillämpas.    

De områden där eye-tracking förekommer mest frekvent är; (Tobii Technology AB, 2009) 

 Kognitiv psykologi 

 Forskning på barn (utveckling) 

 Lingvistik (språkforskning) 

 Oftalmologi (ögonforskning) 

 Människa-data interaktion 

 Neurovetenskap (forskning på hjärnan) 

Totalt har Tobii ca 500 akademiska kunder, primärt bestående av universitet, men även en del 

renodlade forskningsinstitut som klassas till denna grupp. Detta segment är också det som först 

anammade eye-tracking, varför högre tekniska krav ställs av dessa kunder. 

2.2.2.2 Användarvänlighetstester 

Inom denna grupp används eye-tracking som ett hjälpmedel för att ta fram användarvänliga 

produkter. Typiska exempel på sådana tillämpningar är vid utvecklingen av hemsidor, mjukvaror 

samt dataspel. (Tobii Technology AB, 2009) Inom denna kundkategori har Tobii ett hundratal kunder.  

2.2.2.3 Marknadsundersökningsstudier   

Detta segment innefattar bl.a. studier av reklam, marknadsföring samt utformning av produkter. 

Frågor som exempelvis; Vilken färg på kaffepaketet drar till sig mest uppmärksamhet i en butikshylla, 

besvaras med hjälp av eye-tracking. (Tobii Technology AB, 2009) Av de nämnda segmenten är detta 

det minst utvecklade och utgör därför den minsta andelen kunder idag, total sett har Tobii ca 100 

kunder inom denna kategori.  
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3. Design av studie 

Vetskapen om projektets dynamiska upplägg och empiriska karaktär – att de resultat och insikter 

som erhålls i ett skede påverkar projektets nästkommande steg – är central för att förstå med vilka 

motiv som centrala beslut fattades och för att kunna följa den arbetsmodell som den skall resultera i. 

I detta kapitel följer därför en beskrivning av hur arbetet såg ut under projektets gång och vilka 

metoder som låg till grund för modellen. Viktigt att belysa är dock att detta kapitel har sin 

utgångspunkt i de insikter som projektmedlemmarna hade när beslut togs, varför kapitel 6 och 7 

rekommenderas för att ta del av de lärdomar och rekommendationer som detta projekt resulterat i.  

3.1 Utformning av modellen 
Som inspiration för modellens upplägg användes Ulrich & Eppingers modell för framtagandet av 

koncept som en grund för arbetets upplägg, se Figur 5.  (Ulrich & Eppinger, 2007) 

 
 

Figur 5 Ulrich & Eppingers modell för konceptgenerering 

 

Modellen ovan i kombination med ett klassiskt användande av en s.k. Stage-Gate-modell (se Figur 6), 

där tydliga deadlines kontinuerligt används för att markera brytpunkter i projektet (Cooper, 1986) 

utgjorde sedan grunden för det tidsschema som arbetades fram (se Bilaga A) och kom att utgöra 

ramen inom vilka de olika metoderna utfördes. 

 

 

 
Figur 6 Ett exempel på en standardiserad Stage-Gate-modell  

 



10 
 

3.2 Akademiskt vedertagna arbetssätt 
Som tidigare nämnts är upplägget på studien som helhet inte ett direkt resultat av teoretiska 

rekommendationer, vilket i sin tur härleds tillbaka till bristen av tidigare studier. Med detta sagt har 

ändå vedertagna metoder använts i projektets olika delsteg, för att på så sätt ha något att utgå från 

samt kunna relatera till i ett senare skede. Nedan finns därför en sammanställning av de metoder 

som användes i projektet. Dessa metoder kan med fördel bestämmas vid projektets start, för att en 

god optimering av projektets ramar kan göras. 

3.2.1 Enkäter 
Insikten av vikten att involvera kundens behov och önskemål, tidigt i en produktlivscykel har medfört 

att företag på senare tid intensifierat arbetet med att komma kunden närmare, för att på så sätt 

kunna utveckla mer konkurrenskraftiga produkter. Detta, i kombination med den ökade 

tillgängligheten till kunderna via Internet, har gjort att användandet av, och kunskapen om olika 

typer av enkäter har ökat under de två senaste decennierna. (Hayes, 2008) För att optimera 

möjligheterna att lyckas med en enkät är det viktigt att alla steg i processen noggrant studeras. Om 

inte detta görs finns risken att de svar som erhålls inte ger något underlag för den sortens slutsatser 

som projektet skulle resultera i, och att arbetet därmed görs förgäves. Som ett första led i arbetet 

bör enkätens intressenter gemensamt diskutera vilken typ av svar som vore intressanta, och sedan 

låta det ligga till grund för projektets utformning. Detta beslut får nämligen konsekvenser för vilken 

typ av enkät som i slutändan görs.  

 

Förenklat kan enkäter delas in i två delar, de som ämnar ge kvalitativa svar respektive kvantitativa. 

De sistnämnda brukar generellt utformas med hjälp av flervalsfrågor där respondenten får välja 

bland ett antal (vanligen 5-7 st) olika svarsalternativ. Denna typ av enkäter är effektivast när 

företaget redan på förhand vet vilka parametrar som är av intresse och vill använda enkäten som ett 

verktyg i att göra kvantitativa och visualiserbar statistik på det data som samlas in. Den andra 

huvudvarianten av enkätutformning består i frågor av mer kvalitativ natur. Denna typ av frågor ger, 

vid rätt utformning, kunden själv möjligheten att definiera och värdera de åsikter och tankar som 

den har. Detta gör att materialet blir mer svårhanterat för frågeställaren, men kan å andra sidan 

resultera i en mer djupgående förståelse för de underliggande krav som kunden ställer på en 

produkt. Dessutom finns med dessa frågor möjligheten att hitta nya behov och krav, som företaget 

själva inte lyckats definiera på egen hand.  

 

När beslut tagits kring vilken form av enkät som är mest lämpad för projektet är nästa steg att välja 

ut vilka som skall besvara enkäten, och varför. (The Survey System, 2009) I vissa fall sker detta urval 

relativt automatiskt, exempelvis då en kurs skall utvärderas. I andra fall, när frågorna är av mer 

generell natur och den potentiella målgruppen för enkäten är större, behövs det mer genomtänkta 

urval. Möjligheten att rådfråga alla inom ett visst område finns nämligen sällan, istället får ett urval 

som förhoppningsvis täcker de olika särintressena av de olika kunderna inom gruppen göras. I detta 

beslut är det ytterst centralt att göra en selektion som i största möjliga mån undviker att någon 

speciell grupp förfördelas för att på så sätt minimera risken att resultaten som enkäten generar visar 

på en felaktig bild av verkligheten. Ibland går det dock inte att undvika denna skeva bild av 

verkligheten, exempelvis då ens egna kunder är de som är målet för enkäten. Detta i sig behöver inte 

vara ett problem, så länge som detta också är något som tas i beaktning när resultaten sedan skall 

summeras och slutsatser skall dras.    
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3.2.2 Intervjuer 
Vid dessa typer av empiriska studier är det centralt att rätt frågor ställs till rätt personer på rätt sätt. 

Eftersom all insamlad information bygger på återgivningar av verkligheten ställs självklart väldigt 

stora krav på frågeställaren när det kommer till att; få ut maximalt av respondenten; lägga grund för 

framtida samtal samt inte påverka densamme att ge en falsk återgivelse av omvärlden som en följd 

av en illa ställd fråga. 

 

Under detta projekt användes tre huvudtyper av intervjuformer, var och en med sina för- och 

nackdelar. För att optimera det tidsutrymme som projektet medförde gjordes hela tiden 

kontinuerliga avvägningar kring vilken av intervjuformerna som var mest lämpad och ändamålsenlig. 

(The Survey System, 2009) (Trost, 2004) 

 Personlig intervju 

+ Erhåller en personlig relation med den svarande 

+ Intervjutiden kan oftast tillåtas vara längre 

+ Möjlighet att ställa mer detaljerade följdfrågor 

- Svårt att täcka in en variation av kunder, p.g.a. tid, pengar och geografiska aspekter.  

 Telefonintervju 

+ Med rätt typ av frågor kan mer detaljerade svar ges, i förhållande till de som kan ges 

vid exempelvis mailkontakt 

+ Enklare att täcka ett större geografiskt område 

+ Kostnadseffektivt 

- Svårt att upptäcka subtila signaler som är kopplade till kroppsspråk 

- Relativt tidsödande då respondenten kan vara svår att nå. 

 Mailintervju 

+ Underlättar i dokumentationssyfte, då det är enkelt att se exakt vad varje respondent 
svarat.  

+ Minskar arbetsbördan då svaren erhålls i en text, vilket underlättar för 
sammanställning av svaren 

+ Kan nå en stor mängd människor med stor geografisk spridning 
- Svårt att upptäcka subtila signaler som är kopplade till kroppsspråk 

Vid såväl de personliga som telefonintervjuerna finns en möjlighet att kombinera väl genomarbetade 
frågor som ställs efter en mall, med frågor som uppkommer i takt med att samtalet utvecklas. Detta 
sätt att bedriva intervjuer brukar kallas semistrukturerade och ger en möjlighet att kombinera 
fördelarna av en strukturerad intervju – samma frågor ställs till flera respondenter och medför 
möjlighet till ett statistiskt underlag – men fördelarna av en mer öppen intervju – möjligheten att 
forma nya frågor baserat på de svar som respondenten ger.  

3.2.3 Informella intervjuer 
Vid sidan av alla formella intervjuer som hölls var författarna noga med att befinna sig i sociala rum 

där utbyten av mer informell karaktär kunde äga rum. Denna typ av mer avslappnade möten är ofta 

ett bra sätt att absorbera kunskap om en ny organisation och medför att man snabbare förstår den 

kontext arbetet utförs i och vilka mottagarna internt kan tänkas vara av det arbete som utförs. Den 

risk som dock finns är att projektet fläckas alltför mycket av organisationens krav och förväntningar, 

och att själva syftet med projektet går förlorat. Just denna avvägning är någonting som alltid är 

central för företag som önskar att få rekommendationer kring hur de skall agera på den marknad de 
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verkar på. Fläckas arbetet för mycket av organisationen blir det lätt en självuppfyllande profetia som 

skapas. Är avsaknaden av företagsförankring för stor kan det istället medföra att arbetets 

slutresultat visar sig skilja sig alltför väsentligt från det mål som uppdragsgivaren trodde densamme 

satt upp, och arbetet visar sig helt sakna mottagare i slutändan.  

3.2.4 Tvärfunktionell workshop 
Att involvera intressenterna på företaget kan som sagt ha positiva effekter också. Ett sätt att samla 

all relevant kompetens inom ett företags väggar är att anordna en workshop där intressenterna kan 

få möjlighet att ge sin syn på arbetet och påverka vilken riktning som projektet bör ta. Fördelarna 

med att arbeta tvärfunktionellt är bland annat att: (Ulrich & Eppinger, 2007)  

 Flera olika perspektiv får komma till tals och infallsvinklar som annars kan gå förlorad kan 

därmed tas om hand. Detta medför att de beslut som tas medför en mer marknadsanpassad 

studie, med större bäring i verkligheten.  

 Ökar möjligheterna att projektet skall komma fler till nytta.  

 Skapar en gemensam bild av projektet hos samtliga intressenter och ökar förståelsen över 

att projektet inte tar exakt den form som den enskilde önskar. 

 Kan medföra flexiblare och snabbare beslutstider då projektet inte behöver stötas och blötas 

i flera olika led utan att samtliga beslutsmässiga intressenter är deltagande.  

Denna typ av aktivitet kan med fördel användas i exempelvis styrgruppssyfte, där målet är att 

besluta om ett projekts vara eller icke-varande vid arbetande efter en traditionell stage-gate modell 

(modell som innefattar tydliga delmål och kriterier som måste vara uppfyllda innan nästa fas i 

projektet får inledas). Fördelarna med detta överensstämmer då till stor del med ovan nämnda, 

samt att det skapar ett krav på projektet att visa på ett tydligt framtida värde för företaget. Att då 

involvera alla berörda parter är då en nyckel för att ett korrekt beslut skall kunna tas.  

3.2.5 Internetbaserade studier 
För varje dag som går växer den mängd relevant information som finns tillgänglig på Internet. Att 

hitta rätt i denna djungel kan dock vara svårt, varför det kan vara klokt att se över vilken typ av 

information som kan vara relevant samt hur denna enklast kan inhämtas redan innan projektet 

börjat. Inom ramen för detta projekt använde sig författarna av en mer strukturerad metod samt ett 

lite osäkrare tillvägagångssätt. Det sistnämna bestod i att testa olika kanaler och forum för att sedan 

se vad som gav utdelning. 

3.2.5.1 Bibliometrisk data 

Bibliometri är ett samlingsnamn som ”innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer” . 

(Baurén, 2009) Att använda sig av vetenskapliga publikationer för att studera den akademiska 

världen har visat sig vara ett kraftigt och lättillgängligt verktyg. Att dra paralleller mellan antalet 

publicerade artiklar inom ett forskningsområde och aktiviteten inom detsamma kan tyckas osäker, 

men då de statliga anslag som ges världen över till forskningen är ett direkt resultat av antalet 

artiklar som publiceras inom detsamma har det vuxit fram som ett accepterat och utbrett arbetssätt. 

(Vetenskapsrådet, 2009) Denna sökteknik är nära relaterad till den mer generella studietekniken 

webometri, som ämnar till att göra större kvantitativa trendanalyser av utvalda delar av Internet. 

Bägge dessa sökmetoder väntas växa i takt med att Internet blir en allt mer substantiell del av 

tillvaron, och i takt med att all information blir allt mer tillgänglig för allt fler. (Thelwell, 2009)   
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3.2.5.2 Allmän Internetbaserad datainsamling 

Som tidigare nämnt kan det finnas en fara i att ägna för mycket tid till att söka information via 

Internet utan att vara någorlunda säker på vilken information som det kan tänkas ge. Med detta sagt 

finns det dock många värdefulla informationskällor som inte bör bortses från, hur osäkra de än kan 

te sig på förhand. Under detta projekt valde författarna att ägna denna typ av verksamhet främst till 

följande: 

 Bloggar 

Idag finns det bloggar om det mesta. Därför kan det vara en bra idé att leta upp 

branschspecifika bloggar. Detta kan vara av extra stort värde på nyare marknader då några 

få fantaster kan ge en bra bild kring vad dessa tidiga användare tycker om produkterna och 

de olika aktörerna på marknaden. 

 Branschtidningar 

Branschtidningar och publikationer är också ett sätt att hålla sig ajour med det som händer 

på marknaden.  

 Forum 

Ett sätt att erhålla mycket intressant information och dessutom få ta del av nyheter är att 

besöka och bli medlem i olika typer av forum och communities, där diskussioner om 

metodik och produkter ofta är heta samtalsämnen. 

3.3 Resultatmetoder 
För att illustrera de resultat som nås under ett projekt bör de modeller som används för detta syfte 

väljas med stor eftertanke. Det sätt som ett resultat kommuniceras kan nämligen få stor konsekvens 

för hur resultaten mottas, och i värsta fall kan det medföra att de egentliga slutsatserna går 

förlorade.  

3.3.1 QFD 
QFD (Quality Function Deployment) ”är en systematisk metod för att identifiera behov, krav, 

önskemål eller problem och översätta dessa till en så optimerad lösning som möjligt”. (Nilsson, 1990) 

Med bakgrund av att ett av projektets huvudmål var att göra just det ovanstående togs under 

projektets gång beslut att använda QFD som ett sorts ramverk för hur de slutliga resultaten skulle 

presenteras och vilken typ av information som var av intresse. Viktigt att tillägga är dock att 

metoden i sig var ett stöd under projektet och utgjorde snarare en vägvisare för vilka faktorer som är 

av relevans vid konkurrensjämförelser på produktnivå. 

 

För att en QFD skall vara komplett skall arbetet i slutändan resultera i tre centrala dokument. Dessa 

tre dokument är: (Nilsson, 1990) 

 En matris som på ett tydligt sätt åskådliggör den fakta som sedan skall analyseras. 

 De aktiviteter som bör utföras för att en så optimal lösning som möjligt skall genereras. 

Denna analys kan bestå i interna eller externa krav, andra lösningar samt kopplingar mellan 

krav och lösning. 
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 Den kompetens som behövs för att kunna uppnå de arbetsmål som satts.  

3.3.1.1 Kundönskemål 

Som ett första led i uppbyggnaden av QFD-matrisen bör de kundkrav som produkten ämnar uppfylla 

definieras. I detta projekt kom dessa kundbehov att bestämmas genom en sammanlagd värdering av 

de olika informationskanaler som användes under arbetets gång (enkät, intervjuer, informella samtal 

inom företaget, etc.). Dessa kundkrav bör sedan studeras i detalj för att bryta ned dem på ett sätt 

som ytterligare förtydligar vad det egentliga behovet ligger i hos kunden. Ett exempel på detta kan 

vara att ett utryck som ”lätt att använda” ofta innefattar en rad olika detaljbehov, och kan 

nödvändigtvis inte kopplas samman till samma produktegenskap. Utöver denna nedbrytning av varje 

specifikt kundkrav/behov görs ytterligare en uppdelning mellan de olika varianter av behov som kan 

finnas. Detta kan röra sig som krav på funktioner; prestanda; livslängd; användarvänlighet; pris samt 

andra produktspecifika krav.  

3.3.1.2 Produktegenskaper 

På liknande sätt som sammanställningen av kundbehoven skedde görs även en uppdelning av de 

produktegenskaper som definierar produkten. Precis som för kundbehoven kan produktegenskaper 

delas in i fler nivåer, vilket blir speciellt relevant för komplexa produkter. Denna indelning ligger 

sedan till grund för den sammankoppling av produktegenskap och kundbehov, som är själva navet av 

en QFD-analys. Högst önskvärt för dessa produktspecifikationer är att de är mätbara för att de på så 

sätt enkelt skall kunna jämföras med konkurrerande företags produkter och specifikationer. Är 

produktegenskapen abstrakt i sin natur (t.ex. snygg) får andra metoder användas för att utvärdera 

detta. Dessa metoder kan vara i form av en kundpanel, vilken i det här projektet har utgjorts av de 

kunder som rådfrågats och den information som sammanställts med hjälp av bland annat Internet.  

3.3.1.3 Lokalisera och bedöm samband mellan krav och produktegenskap 

En av de mest centrala aspekterna i denna modell är den koppling mellan kundkrav och 

produktspecifikationer som nu görs. Denna koppling görs oftast med hjälp av en värdering av 0, 1, 3 

och 9, där 0 definieras som ”inget samband”, 1 som ”något samband”, 3 som ”starkt samband” och 

9 som ”mycket starkt samband”.  Denna visualisering ger en första indikation på vilka egenskaper 

som utgör själva navet i produkten och även vilka kundbehov som inte tillfredställs med dagens 

lösning.  

3.3.1.4 Kundvärdering  

I nästa skede av processen görs en kundvärdering, där produkten utvärderas utifrån ett 

kundperspektiv gentemot de huvudsakliga konkurrenterna. Även denna värdering gjordes utifrån de 

insikter som projektet fört med sig vad gäller kundernas önskemål och behov. Till detta följer även 

en kundviktning, som bygger på hur centrala de olika kundönskemålen upplevs av kund. Denna 

värdering görs från 1 till 10, beroende på hur viktigt behovet anses vara.  

3.3.1.5 Teknisk konkurrensstudie 

På liknande sätt som skedde med kundbehoven görs sedan en jämförelse av 

produktspecifikationerna för att se hur pass väl den aktuella produkten står sig i jämförelse med 

andra företags motsvarande produkter. Viktningen som sker här görs genom att multiplicera det 

värde som sattes på sambandet mellan egenskap och behov med den kundviktning som gjordes av 

kundbehoven. Detta ger en mycket tydlig bild över vad som är de mest centrala 

produktegenskaperna och visar i sin tur på hur produkten står sig i konkurrensen med andra. 
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3.3.1.6 Analys och målformulering 

Efter att all data placerats in i matrisen är nästa steg att analysera och resonera kring den 

information som framkommit under arbetet med metoden. Detta görs genom att studera rader och 

kolumner som är tomma eller endast visar upp svaga samband för att på så sätt hitta brister i 

produkten och det de kundbehov som den inte lyckas uppfylla. Till detta bör även en mer generell 

analys tillkomma för att studera produkten på en mer övergripande nivå för att lokalisera styrkor 

och svagheter i förhållande till konkurrenterna.  

3.3.2 Evalueringsmatris  
Med bakgrund av QFD-husets relativa komplexitet kan det, i presentationssyfte, vara en idé att 

kombinera detta med en enklare modell där specifika nyckeltal lyfts upp och studeras. Ett sätt att 

göra detta är att använda sig av en typ av ”evalueringsmatris”, likt den som med fördel kan användas 

i syfte att utvärdera koncept vid ett tidigt skede i ett produktutvecklingsprojekt med skillnaden att 

de olika koncepten ersätts av konkurrenternas produkterbjudanden. (Ulrich & Eppinger, 2007) 

 

Från QFD-utvärderingen lyfts såväl viktningen av kundbehoven samt den poängsättning som QFD-

huset genererat ut, och bildar en poängmatris. Denna matris ämnar sedan uppvisa det inbördes 

förhållandet mellan de konkurrerande produkterna för de givna kundkrav som definierats för varje 

segment.  
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4. Utförande av studie 

Följande kapitel behandlar utförandet av studien och de centrala faserna som studien bestod av. 

Som framhölls i ingressen i föregående kapitel så bör läsaren ha i åtanke projektets dynamiska 

karaktär. Viktigt att belysa är att detta kapitel har sin utgångspunkt i de insikter som 

projektmedlemmarna hade när beslut togs, varför kapitel 6 och 7 rekommenderas för att ta del av de 

lärdomar och rekommendationer som detta projekt resulterat i. 

 

Under studiens gång var tanken att hela tiden behålla fokus kring de fortlöpande arbetsfrågorna, se 

kapitel 1.3, för att på så sätt säkerställa att de huvudmål som gemensamt satts upp skulle uppfyllas. 

Dessa frågeställningar fanns därför alltid närvarande i de beslut som togs, för att minimera risken till 

arbete som saknade relevans.  

4.1 Planering och strategi 
I det inledande skedet av projektet lades stor vikt vid planering och strategiska ställningstaganden.  

Givetvis fanns inga rätt och fel vid denna tidpunkt men författarna var ändå tvungna att göra några 

kritiska val. Dessa val redogörs för i detta kapitel, utfallet och analysen av dessa val diskuteras senare 

i rapporten. 

 

Ett av de val som var tvunget att tas i ett initialt skede var i vilken utsträckning samarbetet med 

företaget skulle vara.  Författarna förespråkade att få tillgång till ett kontor på företaget då de ansåg 

att detta skulle underlätta och facilitera projektets fortlöpande. I samråd med företagets handledare 

togs även ett beslut om att författarna i möjligaste mån skulle arbeta autonomt för att på så sätt 

möjliggöra en självständig analys utan att färgas för mycket av företagets egen synvinkel.   

 

För att minimera risken att den, på förhand uppsatta, något diffusa uppdragsbeskrivningen skulle 

mynna ut i ett alltför spretigt och ytligt projekt gjordes en rad avgränsningar. En viktig sådan var att 

diskutera och fastslå i vilken utsträckning de respektive segmenten skulle studeras. Detta 

ställningstagande resulterade även i olika metodval för de respektive segmenten där det akademiska 

segmentets metod bestod både av en kvalitativ del samt en relativt omfattande kvantitativ del, 

medan de två kommersiella segmenten nästan uteslutande studerades utifrån en kvalitativ analys. 

 

Med projektets komplexitet i åtanke och den erfarenhet författarna vid tiden besatt av större 

projekt ansåg de att en relativt detaljerad projektplan var nödvändig. Som ett led i detta tog 

författarna fram ett GANTT-schema där tidsmässiga riktlinjer och tydliga delmål för projektets olika 

processer och faser sattes. Genom att upprätta en sådan plan möjliggjordes kontinuerliga 

avstämningar mot uppsatta deadlines och mål. I detta sammanhang bör poängteras vikten av att 

arbeta iterativt, det fanns inga på förhand givna svar, varför författarna hela tiden försökte vara 

öppna för att omvärdera och revidera tidigare tagna beslut. 
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4.2 Databassökning 
I de tidiga stadierna av projektet var de detaljerade styrkeförhållandena mellan de olika aktörerna på 

marknaden ännu relativt oklara. Som ett första steg i kartläggningen av konkurrensen togs ett beslut 

att göra en grundläggande databassökning för att på så sätt erhålla en första indikation kring i vilken 

utsträckning de olika företagens produkter användes inom forskningsvärlden. Denna analys ämnade 

framförallt till att ge projektmedlemmarna en inblick i det inbördes styrkeförhållandet mellan de 

olika företagen inom ”eye-tracking”-marknaden. Det första steget i denna delstudie var att hitta en 

lämplig databas, som ansågs ge pålitlig data och dessutom inte skulle förfördela några enskilda 

företag. Detta gjordes genom att studera följande kriterier vid lokaliserandet av lämplig sökmotor. 

 Använd en sökmotor som hittar tillräckligt många sökträffar, för att på så sätt erhålla ett 

statistiskt säkerställt underlag. 

 Säkerställ att databasen inbegriper flera olika forskningskategorier. Vissa företag tros 

nämligen vara specialiserade på vissa områden vilket skulle resultera i ett missvisande 

resultat. 

 Säkerställ även att databasen täcker av flera olika regioner, då några företag är starkare än 

andra i vissa regioner av rent geografiska skäl.  

 Slutligen är det också viktigt att de resultat som erhålls indikerar att algoritmen bakom 

sökmotorn fungerar på ett tillförlitligt och till synes korrekt sätt. Denna genomgång görs 

genom att studera de olika resultaten och se vilken relevans de har gentemot de sökord som 

används.  

Efter empiriska tester av ett antal olika databaser, som exempelvis KTH:s egen databas Samsök, 

Scopus, valdes Google Scholar till slut som den mest pålitliga och lättanvända databasen. Denna 

uppfyllde alla de övergripande parametrarna på ett tillfredsställande sätt och utgjorde därför 

grunden till denna studie.  

 

Efter valet av databas var nästa steg att bestämma de sökkriterier som skulle ge den mest 

rättvisande bilden av styrkeförhållandet konkurrenterna emellan. I denna process beslutades att 

huvudsyftet var att studera ”hur frekvent ett företags produkter förekommer i vetenskapliga artiklar 

och tidskrifter”. Nedan presenteras en kortare sammanfattning på hur sökningen gick till och vilka 

parametrar som användes i sökningen: 

 

Sökord:   

1. “eye tracking” + “förkortning av företagsnamnet” 

2. “eye tracking” + “fullständigt företagsnamn” 

3. “eye tracking” + “fullständigt företagsnamn” + “förkortning av företagsnamnet” 

Termen “eye tracking” användes för att exkludera irrelevanta sökresultat, kopplande till 

förkortningar av företagsnamn som kan ha mer än en betydelse. Exempel på detta kan vara Applied 

Science Laboratories (ASL) som även kan ge sökresultat på ”American Sign Language”. De tre stegen i 

sökningen gjordes för att på så sätt täcka alla de olika alternativ som ett företags namn kan 

förekomma i en artikel. Detta gjordes för att inte förfördela några företag och framförallt se till att 

företag som SMI och ASL fick med alla sina artiklar.  

 



18 
 

Resultat:   Totala antalet artiklar = 1 + 2 – 3 (se ovan) 

Studerade årtal: 2003 – 2008 (m.h.a. funktionen “Recent articles” – Google scholar) 

Utgallring:  Radera icke-relevanta sökträffar. Denna gjordes genom att gå igenom 

alla artiklar för att på så sätt garantera att de inte inbegrep artiklar som 

inte hade någon koppling till det som eftersöktes (t.ex. American Sign 

Language).  

De resultat som presenterades låg sedan till grund för en mer detaljerad sökning, där målet var att 

se hur fördelningen mellan ett företags produkter såg ut. Denna sökning gjordes på samma sätt, 

med undantaget att sökordet ”produktnamn” adderades till den ursprungliga sökningen . Detta 

gjordes för att få en indikation på vilka produkter i konkurrenternas portfölj som är starkaste och på 

det sättet bilda sig en uppfattning om såväl konkurrenssituationen samt marknadens efterfrågan.   

4.3 Kundenkät  
Som ett första led i kontakten med företagets kunder inom den akademiska världen beslutades att 

en kundenkät skulle genomföras, med fokus på företagets SDK-kunder1. Anledningen till att denna 

typ av intervjumetod valdes var att det ansågs vara bäst lämpad för den typen av data som var 

intressant i denna del av projektet. De huvudsakliga målen med enkäten var att: 

 Generera semi-kvantitativa data kring hur nuvarande kunder upplever Tobii:s produkter och 

hur nöjda kunderna är med produkten. 

 Åskådliggöra vilka produktegenskaper som de upplever som mest primära för deras 

forskning för att på så sätt kunna se vilka produktegenskaper som upplevs som vitalast för 

de olika forskningsområdena. 

 Skapa ett underlag för de efterföljande djupintervjuerna som planerades att genomföras 

med några utvalda respondenter.  

4.3.1 Design av enkäten 
Grundidén med enkäten var att få en djupare förståelse kring följande tre huvudfrågeställningar: 

1. Vilken sorts forskning bedrivs framförallt med Tobii:s produkter idag? 

2. Hur nöjda är användarna i dagsläget med företagets produkter? 

3. Vilka är de mest fundamentala och viktigaste egenskaperna som en eye-tracker bör ha, och 

vilka produktegenskaper bör tillkomma med tiden? 

 

Med dessa centrala frågor i fokus inleddes arbetet med att ta fram en enkät som skulle uppfylla sitt 

syfte på bästa sätt – d.v.s. erhålla kvalitativa svar och samtidigt maximera antalet respondenter. 

Detta skulle åstadkommas genom att formulera noggrant genomtänkta frågor för att på så sätt 

undvika de vanliga problem som enkätfrågor kan generera, genom att: 

                                                            
1 SDK – Software Development Kit är ett tillval som gör det möjligt för kunderna att koppla annan programvara 
till eye-trackern.  
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 Undvika frågor som påverkar respondenten att svara på ett sätt som ”förväntas” av dem. 

 Formulera texten på ett sätt som gör att incitamentet att svara upplevs som större.  

 Vara tydlig i sina formuleringar för att minska risken för missförstånd och säkerställa att 

respondenten verkligen svarar på den fråga de är ämnade att svara på.  

 

När det första utkastet till enkäten var klart kontaktades berörda parter på företaget för att ge sin 

syn på innehållet och utformningen. Detta gjordes för att få in synpunkter från medarbetare med 

olika bakgrund och perspektiv, som exempelvis säljansvarig, produktägare, affärsområdeschef samt 

VD. Deras åsikter värderades noga och slutversionen kom sedan att bli en kompromiss mellan att 

täcka så många intresseområden som möjligt samt att bibehålla fokus på projektets egentliga syfte. 

När denna korrigering av innehållet i enkäten gjorts skickades enkäten ut ytterligare en gång, i syfte 

att fungera som test av enkätens innehåll och försäkra att inga återkommande problem med 

innehållet eller processen av att fylla i enkäten lokaliserades. Detta steg är ett vanligt förekommande 

och viktigt steg i utformningen av en enkät, då det är mer regel än undantag att problem 

uppkommer som skaparna av enkäten förbisett eller på annat sätt missat att lokalisera. 

 

Den mest centrala skillnaden mellan det första utkastet och de senare versionerna var att frågor 

relaterade till användningen av SDK fick ett större fokus och utrymme. Detta var en direkt följd av 

uppdragsgivarens önskan att passa på att öka förståelsen kring hur detta används och om dessa 

kunder skulle vara villiga att dela med sig av sin forskning och sina lösningar till andra forskare 

och/eller Tobii. Tillkom under denna process gjorde även några frågor som berörde det 

analysprogram som Tobii säljer till sina produkter. Detta var även det en önskan från tredje part och 

utanför projektets egentliga fokus, men ansågs inte ta för stort fokus i enkäten samtidigt som det 

fanns ett stort intresse inom företaget att få kvantitativa data på just denna typ av information.  

 

Allt arbete med denna enkät gjordes i Adobe Life Cycle Designer, och distribuerades till användarna 

via mail i form av en PDF som fylldes i direkt på datorn och skickades därefter tillbaka via mail.   

 

För en utförligare inblick i enkätens utformning se Bilaga C. 

4.3.2 Utskick av enkäten 
För att optimera antalet respondenter togs tidigt ett beslut att kontakta alla de berörda kunderna 

innan de skulle motta enkäten. Detta gjordes dels för att se till att den kontaktperson som stod i 

kundregistren verkligen var den person som var mest lämpad att svara på enkäten, och dels för att i 

största möjliga mån skaffa en relation med respondenten och på så sätt öka svarsfrekvensen. Av 

såväl egen som vedertagen erfarenhet finns ett stort motstånd till att svara på all typ av enkäter på 

Internet, vilket tills stor del kan tänkas bero på anonymitetsgraden som Internet för med sig. Alla 

sätt som denna anonymitet kan minskas på ter sig därmed vara ett bra sätt att öka chansen till ett 

stort antal svarande.  

  

Efter att den första kontakten tagits och det efterföljande mailet med den bifogade enkäten skickats, 



20 
 

gavs en tidsfrist på mellan två till tre veckor.2  I de fall som inget svar inkommit inom denna tidsram 

togs en ny kontakt med universitetet för att säkerställa att enkäten kommit fram och därmed 

förhoppningsvis påminna den svarande om enkätens existens. Dessa personer fick en ny tidsfrist, om 

ytterligare ca en till två veckor på sig, innan beslut togs att sätta stopp för möjliga svar och inleda 

sammanställandet av den insamlade datamängden.  

4.3.3 Inhämtning av svar på enkäten 
Enkätens strukturerade utformning gjorde att det var relativt enkelt att sammanställa svaren, något 

som gjordes i ett Excel-ark. Svaren och de grafer som generades låg sedan till grund för många av de 

slutsatser som drogs och kunde även användas i de resultatmodeller som sedermera användes för 

att konkretisera och visualisera den insamlade informationen.   

4.4 Delpresentation och Workshop 
Med bakgrund av att huvudmålet för projektet var att den information som skulle produceras skulle 

ha så stor relevans för företaget som möjligt så beslutades tidigt att en presentation efter ungefär 

halva projekttiden skulle anordnas. Syftet med detta var att, genom involvering av nyckelpersoner 

inom analysområdet på företaget, få nya perspektiv på projektets slutmål och tillsammans besluta 

hur resurserna skulle fördelas under projektets andra hälft. Detta beslut var ett önskemål från såväl 

projektmedlemmarna som övriga på företaget, som var vana vid att endast få ta del av 

informationen i projektets slutskede, när möjligheten att påverka projektets utformning varit 

obefintlig.  

 

En stor vinst i att anordna en workshop av detta slag förväntades bli att flera personer, från olika 

delar av företaget skulle få sin chans att diskutera de resultat som kommit fram, samt hur de såg på 

projektets avslutande 2 månader.  För att uppnå detta så valdes deltagarna ut med omsorg, då de 

inte fick bli för många då detta skulle minska möjligheten till en öppen och frispråkig 

gruppdiskussion. Vidare var det även viktigt att få in ”rätt” personer till mötet, varför den 

gemensamma schemaläggaren studerades för att så många som möjligt av det berörda 

affärsområdets medlemmar kunde delta. Detta gjordes för att i största möjliga mån efterlikna de 

tvärfunktionella team som med stor framgång används då nya idéer skall diskuteras och beslut skall 

tas. De medverkande på mötet kom därför att representera följande discipliner; 

 Produktägare för de produktserier som projektet omfattar 

 Två st ”Account Managers”, arbetande som säljare 

 Representant från marknadsföring för berörda produkter 

 En f.d. säljare som numera arbetar med att anpassa produkterna mot kundernas behov 

 VD tillika en av grundarna av Tobii 

 Projektmedlemmarna 

P.g.a. tidsbrist kunde följande områden inte representeras:  

 Affärsområdesansvarig 

 Representant för träning av kund 

                                                            
2 Ett specifikt datum sattes som sista svarsdag, varför tiden som den svarande hade på sig att svara varierade 
beroende på när kontakten togs. 
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Upplägget för ”workshopen” var det att första 20 min skulle bestå av en presentation av det material 

som producerats under de första två månaderna och som hade relevans för de närvarande. Därefter 

skulle ett öppet diskussionsforum ta vid, med syftet att resonera kring de resultat som arbetet 

frambringat och var projektets huvudfokus borde ligga framöver. Dessutom var tanken att relevanta 

frågor som hade koppling till projektet skulle få en möjlighet att diskuteras, för att de deltagande på 

så sätt skulle känna att deras medverkan gav något även för dem.  

4.5 Intervjuer 
En central del i projektets kvalitativa fas var intervjuer. Dessa bedrevs på varierande sätt och 

anpassades i möjligaste mån efter förutsättningarna. Generellt kan sägas att författarna försökte 

hålla semistrukturerade intervjuer, viket innebar att det ofta fanns en intervjumall med förberedda 

frågor, dock med ambitionen att hela tiden anpassa intervjun fortlöpande och att låta respondenten 

vara den drivande parten i konversationen om så möjligt.  

 

Under projektets gång genomfördes totalt 47 st intervjuer fördelande som följande; 

 10 st ”öga mot öga” intervjuer med kunder och branschexpertis 

 10 st ”öga mot öga” intervjuer med representanter från företaget 

 1 st ”öga mot öga” intervju med företagets brittiska återförsäljare 

 11 st längre telefonintervjuer 

 13 st uppföljningsintervjuer med enkätrespondenter via telefon 

 1 st omfattande mailkonversation med kund 

 1 st Skype-intervju med kund 

4.5.1. Interna intervjuer  
I inledningen av projektet hölls ett antal intervjuer med representanter på företaget. Dessa 

intervjuer hade fokus på marknads- och produktförståelse. Insikterna från dessa intervjuer togs i 

beaktning vid utformningen av resterande delar av projektet samt styrde i viss mån de externa 

kontakter författarna tog. De interna intervjuerna bedrevs uteslutande ”öga mot öga”. 

4.5.2 Externa intervjuer 
I ett senare skede av projektet genomfördes ett större antal intervjuer med externa personer, främst 

bestående av kunder till företaget men även branschexperter för relevanta marknader intervjuades. 

Dessa intervjuer skedde både ”öga mot öga” och via telefon. En stor del av dessa intervjuer bestod 

av kortare uppföljningsintervjuer av respondenter från enkäten. På detta sätt fick författarna en 

möjlighet att erhålla förtydligande svar och ställa de eventuella följdfrågor som enkätsvaren 

föranledde. De externa intervjuerna styrdes till stor del av de insikter som författarna tillskansat sig 

under projektets tidigare faser. 

   

4.6 Forum  
För att ytterligare fördjupa författarnas förståelse för marknaden bedrevs en extensiv studie av, och 

kontinuerliga uppdateringar mot, olika branschforum och sammanslutningar. Utöver att använda 

dessa forum i marknadsförståelsesyfte, använde sig författarna sig av dessa medier som 
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kommunikationskanaler med kunder till företagets konkurrenter. Genom att på dessa forum och 

mail-listor ställa samma typ av frågor som i kundenkäten kunde intressanta iakttagelser göras i form 

av identifierade skillnader och paralleller. Dessa låg sedan till grund bl.a. för den konkurrentanalys 

som gjordes senare i projektet. 

 

Totalt erhöll författarna svar från 21 st respondenter varav fyra av dessa även hade erfarenhet av 

företagets produkter. 

4.7 Besök på mässa 
I ett relativt tidigt skede av projektet besökte författarna en mässa inriktad på detaljhandel – ett 

område som ligger nära till hands för ett av de kommersiella segmenten. Förutom att presentera 

företagets produkter så tog författarna tillfället i akt att bilda sig en uppfattning om marknaden samt 

knyta intressanta kontakter med branschexpertis. En av dessa kontakter mynnade sedan ut i en 

intervju senare under projektet.  

4.8 Sammanställning av resultat 
Projektets slutfas ägnades åt att sammanställa all den data och de insikter författarna erhållit under 

projektets gång. Projektets beställare och mottagare av resultaten, företaget, hölls hela tiden i 

åtanke när författarna sammanställde projektets resultat. Detta för att på bästa sätt säkerhetsställa 

att projektets slutsatser och rekommendationer skulle vara enklast möjliga att ta till sig även för 

personer som ej varit direkt involverade i projektet.  

4.8.1 Val av metoder 
Här valdes även de metoder som till slut skulle användas för att belysa de resultat som nåtts. 

Uppslag på tänkbara resultatmetoder hade funnits redan från start, men hade medvetet valts att 

inte fastslås. Detta för att vi ansåg att metod borde väljas efter de resultat som erhölls istället för att 

försöka anpassa resultaten efter den metod som valts.  

4.8.1.1. QFD  

För att grafiskt åskådliggöra de parametrar författarna valt att analysera samt att belysa företagets 

ställning gentemot sina konkurrenter, valde författarna ”House of Quality” eller ”QFD” som den 

också kallas. Utöver att bara fungera som en grafisk metod använde författarna den som ett verktyg 

i sin analys och framställande av slutsatser. Med metodens uppbyggnad var den i detta hänseende 

ett stort hjälpmedel som uppfyllde de krav på en modell som denna studie ställde. Modellen 

förenklades något för att enbart innehålla den information som författarna ansåg nödvändig. 

 

För mer information se även kapitel 5.4. 

     

4.8.1.2 Evalueringsmatris 

Med ambitionen underlätta för mottagaren att ta till sig de resultat och analyser författarna drog av 

QFD framtogs en evalueringsmatris där några vitala datapunkter ifrån QFD extraherades. Dessa 

datapunkter var; 

 De centrala kundbehoven för respektive subsegment 
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 Det viktade värdet för respektive kundbehov (baserat på hur stor andel av respondenter som 

framhållit detta behov) 

 Författarnas bedömning (1-5) över hur väl de olika produkterna (såväl företagets samt 

konkurrenternas) tillfredställer kraven för det specifika behovet 

Dessa kombinerades sedan så att ett slutgiltigt värde över hur väl anpassade de olika produkterna är 

för respektive sub-segment. Detta slutvärde var ett mycket kraftigt verktyg, både ur analys- och 

presentationssyfte, för att identifiera de ledande produkterna på olika sub-segmenten och deras 

inbördes styrkor. 

För mer information se även kapitel 5.4. 

 

4.8.2 Rekommendationer till företaget 
Som tidigare nämnts hade författarna ett tydligt fokus på beställarens intressen de sista veckorna, 

ett centralt önskemål från deras sida var att få ta del av de slutsatser som författarna kommit fram 

till separat från organisationen. Därför lades mycket fokus i projektets avslutande fas på att gå 

igenom all samlad dokumentation och verkligen ta fram såväl relevant objektiv statistik som 

intressant subjektiv analys. Författarna valde även att belysa de mer strategiska insikter som 

projektet lett till, för att på det sättet föra vidare de kvalitativa insikter som projektet gett upphov 

till.  

4.9 Presentation och dokumentation  
Överlämnandet av projektet till beställaren skedde i två steg. Dels en längre muntlig presentation 

där alla anställda på företaget var inbjudna och dels en skriftlig dokumentation uppdelad på en rad 

centrala dokument. 

 

Båda delarna lyfte fram de vitala resultat som projektet frambringat, såväl kvantitativa resultat i 

form av grafer och tabeller som mer kvalitativa resultat som de ”mjuka” marknadsinsikter som 

författarna erhållit under projektets gång. I såväl presentation samt dokumentation lades förutom 

de centrala resultaten stor vikt vid de rekommendationer som författarna ville kommunicera till 

företaget. Detta för att ytterligare konkretisera och bena ut vad projektet faktiskt lett till samt i 

möjligaste mån framhålla författarnas objektiva åsikt. Under presentation lämnades dessutom rum 

för frågor samt en diskussionsstund där åhörarna fick en möjlighet att ge respons, men även få en 

djupare förståelse för författarnas åsikter. Den skriftliga dokumentationen delades upp i ett flertal 

dokument, detta för att de berörda parterna, tillika de tänkta läsarna, med enkelhet skulle finna den 

information som var relevant för dem. Såväl presentationen samt all dokumentation var på engelska 

för att underlätta den geografiska spridningen inom företaget.  
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5 Utfall från projektet 

I detta kapitel kommer de resultat som erhållits under projektets gång att presenteras. Dessa 

resultat kommer sedan att ligga till grund för analysen av arbetsmetoden, som även det kan 

betecknas som ett centralt resultat. Den data som finns i detta kapitel erhölls främst från analysen av 

de akademiska kunderna. Detta beror helt på att det endast var mot detta segment som olika typer 

av kvantifierbar data samlades in, vilket möjliggjorde denna typ av sammanställningar. En annan 

faktor till att fokus låg på det akademiska segmentet var att projektet hade ett hårdvaru-fokus, och 

då det relativt tidigt stod klart att de kommersiella kunderna hade ett fokus som var riktat mot 

mjukvara samt affärsmodell sågs ingen nytta att utvärdera dem utifrån samma kriterier.  

5.1 Analys av databassökningen 
Den bibliometriska data, se kapitel 3.1.5.1, som samlades in under projektets gång resulterade i en 

del kvantifierbar data. En av de grafer som fick störst genomslag var en graf som visade på i vilken 

utsträckning som ett företags produkt använts i en studie, där även eye-tracking använts, se Figur 7. 

 

 
Figur 7 Visar en trendkurva över hur många artiklar som publicerats, där ett visst företags 

produkt använts vid en studie som sedermera publicerats. 

 

Tack vare denna graf, i kombination med andra, mer segmentspecifika grafer, kunde en ökad 

förståelse om det akademiska segmentet erhållas. Bland annat kunde trenderna extrapoleras för att 

göra en prognos för framtiden, baserat på den historiska utvecklingen för företagen på marknaden.  
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5.2 Analys av enkäten 
Ur den enkät, se kapitel 3.1.1, som utgjorde en central del av projektet, kom även många av de mest 

generiska slutsatserna som denna studie resulterade i. Tillsammans med de svar som erhölls från 

intervjuerna med användare av konkurrerande system så utgjorde Figur 8 ett central underlag för 

hur kunderna på den akademiska marknaden resonerade och vilka behov de ansåg vara mest 

centrala. Bland annat kunde några centrala skillnader i behov urskiljas för kundkrav 4, 5 samt 12.   

 

 
Figur 8 Visar på vilka behov som olika kunder värdesatte allra mest 

 

Denna typ av behovsanalys bröts även ned för varje akademiskt sub-segment, för att se hur varje typ 

av kund resonerade. Exempel på en sådan graf illustreras i Figur 9. Med bakgrund av att företaget 

riktar sig till en så stor bredd av kunder, se kapitel 2.2.1, var det även några vitala skillnader mellan 

vilka behov som de såg som mest centrala.  
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Figur 9  Visar de rangordningen av kundkrav för ett specifikt segment 

 

Förutom de resultat som låg mest i linje med projektets huvudfrågeställning, erhölls även en hel del 

övrig intressant information från enkäten. Ett exempel på detta var en sammanställning över hur 

pass nöjda de olika typerna av kunder var med den produkt de fått levererad, se Figur 10. Via 

kopplingar mellan vilka behov de ansåg som centralast och hur pass nöjda de var, kunde sedan 

samband som visade att missbelåtenheten var större hos dem som idag saknade funktionalitet som 

de såg som central identifieras. Detta är i sig kanske inte är så anmärkningsvärt, men icke desto 

mindre var det uppskattat från företaget att få denna information ”svart på vitt” och som något att 

diskutera vidare utifrån.    

 
 

Figur 10 Visar ett diagram över hur nöjda Tobii:s kunder är, både totalt och fördelat på olika 

segment  
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5.3 Resultat från övrig informationsinsamling 
Som tidigare nämnt var en stor del av den information som erhölls ej möjlig att kvantifiera, likt den i 

föregående stycke. Trots detta utgjorde denna kvalitativa information en stor del av projektet, då 

den gav en ökad förståelse för var och ett av de olika segmenten.  

5.4 Resultat från resultatmetoder 
I de resultatmetoder som brukades, användes såväl den kvalitativa som den kvantitativa information 

som erhållits under projektet. För varje akademiskt segment gjordes ett separat QFD-hus, se 3.2.1, 

där varje delkriterium bedömdes utifrån samma givna parametrar. Slutresultatet och ett exempel av 

hur dessa såg ut visas i Figur 11. 

   
Figur 11 Visar på hur ett färdigt QFD-hus såg ut för ett givet segment 

 

Som nämnts bröts sedan de mest intressanta datapunkterna ut från QFD-huset och utgjorde i sin tur 

basen för den evalueringsmatris som gjordes, se Tabell 1. I denna blev det tydligt vilka produkter 

som borde vara förstaalternativet för ett givet kundsegment och vad som måste förbättras för att 

bättra passa de specifika kundsegmenten.  
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Tabell 1 Tabellen visar på den evalueringsmatris som tydligt visade på svagheter och styrkor 

för de olika produkterna inom ett givet segment. 

 

 

 

 

 

Viktning- 
Segment 1 

Kundkrav – 
Segment 1 

Företag 
1s 
produkt 

Företag 
2s 
produkt 

Företag 
3s 
produkt 

Företag 
4s 
produkt 

11,7 Kundkrav 1 3 3 3 4 

6,7 Kundkrav 2 4 3 2 3 

2,7 Kundkrav 3 2 3 3 4 

2,0 Kundkrav 4 3 3 2 3 

11,3 Kundkrav 5 3 4 2 2 

4,3 Kundkrav 6 5 3 3 3 

7,3 Kundkrav 7 4 3 3 3 

3,0 Kundkrav 8 4 3 3 3 

3,0 Kundkrav 9 4 3 2 2 

1,0 Kundkrav 10 2 2 2 2 

 Total poäng = 
Viktning*Betyg 

184 169 135 158 
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6. Analys av studien – Slutsatser 

Nedan följer en genomgång av de insikter och slutsatser som dragits under projektets gång. Analysen 

ämnar till att vara en komplett sammanställning av de insikter som dragits under alla projektets 

innefattande steg. Detta innebär att såväl metod, genomförande och de resultat som de genererat 

kommer studeras och värderas. Till detta tillkommer även de mest centrala slutsatser som arbetet 

resulterat i och hur läsaren bör förhålla sig till detta projekt. Syftet med detta är att ge riktlinjer kring 

hur ett liknande projekt bör bedrivas i framtiden, samt vilka fallgropar som bör undvikas för att 

optimera dess utfall. 

6.1 Utvärdering av planering och strategi 
Det sätt som valdes att arbeta efter fick naturligtvis konsekvenser för hur resterande delar av 

projektet kom att utvecklas. Nedan reflekteras kring upplägget av projektet samt vad som är viktigt 

att tänka på i starten av ett projekt.  

6.1.1 Att följa ett tidsschema 
Som beskrevs i kapitel 1.4 och 4.1 arbetades det kontinuerligt med diverse tidsscheman samt 

deadlines för att hela tiden hålla projektet i fas och se till att leverablerna som var fastställda kunde 

presenteras i tid. När arbetet bedrivs på det iterativa sätt som beskrivits är det extra viktigt att ha en 

gemensam målbild kring vad som skall presenteras och när. Att tidsplanen kan komma att revideras 

under arbetets gång är dock något som får räknas med, då det ligger i själva projekttypens natur. Det 

är annars lätt hänt att tidsplaneringen uteblir just med bakgrund av att nyttan ses som minimal då 

det ständigt sker små förändringar i upplägget. Det må finnas en poäng i att flexibiliteten kring ett 

tidsschema måste öka i ett projekt som detta, men att helt bortse från fördelarna är ett misstag.  

6.1.2 Olika metoder för olika segment  
Under projektets gång arbetades, som tidigare nämnts, med att kartlägga de tre huvudsegmenten 

som affärsområdet riktar sig mot. Dessa tre ägnades olika mycket fokus, baserat på beställarens 

önskemål, och nedan ämnar författarna diskutera de eventuella konsekvenser detta kan ha medfört.  

 

Efter avslutad studie hade det akademiska segmentet kartlagts såväl genom en riktad enkät, en 

mängd telefonintervjuer, ett antal intervjuer hos kund samt ett otal timmar av informationssökning 

via diverse internetkällor (se kapitel 4.2 samt 4.6 för detaljerad info om tillvägagångssätt). Detta 

skiljde sig mot de kommersiella segmenten där informationsmängden varit mindre på alla punkter, 

något som också medförde en märkbart mindre marknadsförståelse och möjlighet till övergripande 

rekommendationer. Att använda flera olika kommunikations- och informationskanaler för att skaffa 

sig en uppfattning om marknaden visade sig i slutändan mycket värdefullt när insikterna inom de 

olika segmenten skulle presenteras. Det gjorde också att de flesta av de förankrade råd och tips som 

kunde levereras till företaget i slutet av projektet berörde de akademiska kunderna och deras behov 

och önskemål. Fördelarna med att ändå få en viss inblick i övriga segment skall dock inte 

underskattas, då det gav en möjlighet att sätta det akademiska segmentet i en kontext och insikter 
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som erhölls gav därmed mer i slutändan än de hade gjort i isolerat format. Det är ju trots allt så att 

de flesta beslut tas på relativa sanningar och inses inte hur eventuella produktförslag för ett segment 

påverkar ett annat riskerar slutsatserna att tappa i värde. Vidare kan det även också vara så att vissa 

produktförbättringar kan skapa synergieffekter mellan olika segment, något som också bör tas i 

beaktning när beslut tas. Att endast betrakta ett segment som en isolerad ö kan, trots att insikterna 

om dess kunder blir djupare och mer detaljerad, innebära att viktiga kunskaper om dess kontext går 

förlorade. 

6.2 Utvärdering av enkäter  
De enkäter som skickades ut till en stor del av företagets akademiska kunder utgjorde en central del 

av arbetet och möjliggjorde många av de slutsatser och rekommendationer som arbetet sedermera 

skulle resultera i.  

6.2.1 Generella lärdomar 
Det första skedet i enkätutskicket var att designa själva enkäten, något som krävde en hel del 

avvägningar och iterationer (som nämndes under 3.1.1 och 4.3). Den kanske mest centrala lärdomen 

av denna fas av projektet var att man aldrig kan bli för explicit i de frågor man ställer och 

utgångspunkten bör alltid vara att alla typer missförstånd som kan tänkas uppstå också kommer 

uppstå. 

 

Enkäterna i sig utgjorde vid projektet slut grunden för många av de slutsatser som till sluts drogs, 

och det är ingen underdrift att påstå att resultaten av dess utskick blev lyckat. De huvudsakliga 

fördelarna med enkäter var enligt författarna följande: 

 Enkelt att dra göra statistiska analyser 

Då samma fråga ställts till ett flertal respondenter uppfyllde enkäten kraven för att kunna 

utgöra en grund för statistiska jämförelser. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 

frågor gjorde även att de kvantitativa resultaten kunde ligga till grund för grupperingar av 

kvalitativa slutsatser.  

 Relativt självgående och tidseffektivt 

När väl enkäterna är ute är arbetsinsatsen för avsändaren minimal. 

En av de mest centrala lärdomarna som drogs från detta är att underlaget för missförstånd i princip 

alltid är större än man först anar. Rekommendationen är alltså snarare att göra för många än för få 

testenkäter och vid nästa liknande projekt vore det en idé att skicka ut ett tiotal enkäter till faktiska 

kunder för att på så sätt få en möjlighet att justera eventuella fel som skulle kunna leda till ett helt 

resultatlös slutresultat. En annan sak man bör gardera sig mot är en låg svarsfrekvens. I detta projekt 

ansågs denna del vara så central att kontakt togs med så många av de tänkte respondenterna som 

möjligt. Detta medförde också önskad effekt då antalet svarande var långt högre i den grupp som 

kontaktades via telefon jämfört med den del som endast fick ett mail. För att höja svarsfrekvensen 

ytterligare borde diverse incitament (exempelvis någon form av betalning eller utlottning) införas. 

Tyvärr fanns inga ekonomiska ramar för detta i detta projekt, varför den personliga kontakten som 

togs fick utgöra den hållhake som skapades gentemot kunderna.  Vid låga svarsfrekvenser är det 

viktigt att inte dra allt för stora växlar av resultat som saknar statistisk validitet. Istället kan de svar 
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som fås användas för att lägga ett pussel och med hjälp av flera olika informationskällor triangulera 

för att på så sätt erhålla en rimlig bild av den marknad som ämnas studera.   

6.2.2 Utvärdering av fyra centrala enkätfrågor 
I den enkät som skickades ut ställdes frågor som alla bidrog till en ökad marknadsförståelse. Vilken 

betydelse de fick berodde till stor del på hur de korrelerade mot projektets huvudfrågeställningar 

samt hur väl formulerade de var. Nedan resoneras kring enkätens (se Bilaga C) mest centrala frågor 

samt vilken inverkan frågeställningarna i sig fick för slutresultatet. 

 How satisfied are you with your current eye tracker solution? 

Alla frågor med en tydligt graderad skala gav underlag för statistiska sammanställningar och 

möjlighet att korrelera de svaren mot de kvalitativa (ex. vad anser en forskare som är missnöjd med 

produkten vara dess största svagheter?). Vid framtagandet av enkäten gjordes flera utvärderingar av 

vilken typ av frågor som var mest lämpade för att ge en så minimal snedvridning av svaren som 

möjligt. De erfarenheter som kan dras från detta arbete är att det är högst rekommenderat att 

arbeta iterativt och tänkte en gång för mycket på hur respondenten kommer tolka den ställda 

frågan. 

 What do you consider to be the three most central criteria, when evaluating an eye 

tracking hardware? 

Denna fråga, som utgjorde grunden för stora delar av arbetet, gav verkligen det resultat den 

önskade. Fördelen med denna var att alla respondenter verkligen gav tre (3) svar, vilket medförde 

att kvantitativa slutsatser kunde dras. Hade fler svar varit acceptabelt hade det skett en snedvridning 

och respondenter med fler önskemål hade fått ett större genomslag, vilket hade varit icke önskvärt. 

Även om utfallet blev bra hade den kunna förfinats ännu lite mer. Exempelvis skulle en obligatorisk 

rangordning av produktegenskaperna varit att föredra då det hade kunnat ge en extra dimension i 

svaren. Finns en oro för att kunderna själva saknar de terminologiska verktygen för att kunna 

verbalisera vilka behov de ansåg vara centralast hade en checklista med medföljande ordlista varit 

tänkbart. Detta var dock svårt då det på förhand inte fanns någon direkt uppfattning om vilka behov 

som kunde vara mest centrala, vilket som bekant också var en av huvudanledningarna till detta 

projekts initiering.  

 Would you allow Tobii to write about solution(s) you have built using the SDK, on Tobii´s 

webpage? 

De avslutande ja/nej-frågorna gav en möjlighet att få ett direkt svar på en av de inledande 

huvudteserna i projektet. Tillsammans med den medföljande informationen försäkrade sig 

författarna om att få ett explicit svar på en reell fundering, något som också därefter medförde att 

ett potentiellt uppföljningsspår placerades i eventuella framtida projekt.   

 Which areas of research are the eye-tracking appliances used for at the University? 

Denna fråga missade att belysa att det var önskvärt att koppla samman företagets produkter med de 

områden de användes i. För de forskare som även använde konkurrerande system fanns risken att 

viss apparatur användes för vissa studier, medan andra användes i andra typer av studier. Detta 

hade kunnat undvikas genom att vara tydlig med att det var forskningen som bedrevs med Tobii:s 

produkter som var av relevans. Detta är också ett bra exempel på att hur tydlig en fråga än kan 

tyckas vara på förhand, så finns där alltid rum för förtydliganden.  
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6.2.3 Utvärdering av intervjuer som metod 
Intervjuteknik i alla dess former var något som hade en central del i detta projekt. Framförallt när 

det gäller kartläggningen av de kommersiella kunderna, där större delen av informationskällorna 

kom från olika former av intervjuer.  

6.2.3.1 Kommentarer kring muntliga intervjuer 

Precis som litteraturen nämner finns flertalet fördelar med att utföra intervjuerna muntligt, istället 

för genom skriftkommunikation. Den kanske största vinsten vid denna typ av studie upplevdes i 

detta projekt vara det faktum att det ger respondenten möjligheten att ge sin bild av verkligheten på 

ett sätt som inte är möjligt via skrift. För vid studerandet av nya och okända marknader är ofta själva 

problemet att företaget inte har tillräckligt bra kunskap kring kundernas önskemål och beteende. 

Detta i sig gör ju att det är näst in till omöjligt att ställa ”rätt” frågor, genom exempelvis en enkät. 

Enda sättet att ge respondenten denna typ av frihet i skrift vore att forma extremt öppna frågor, 

men det ger ju i sin tur möjlighet för förvirring och brist på svarskvalité varför det inte heller är att 

föredra. Ytterligare en vital fördel med muntliga intervjuer, vare sig det gäller via telefon eller ”öga 

mot öga”, är möjligheten till direkta följdfrågor under samtalets gång. När det gäller en ökad 

kundförståelse är denna typ av frågor oftast de som är mest centrala för att komma under ytan på 

kunderna och på riktigt skaffa sig en förhöjd förståelse för deras egentliga behov och tankar.  

 

Som tidigare nämnt kan brist i kommunikation skapa förvirring kring vilka frågor som egentligen 

besvarats. Vid en muntlig intervju är denna risk betydligt mindre, något som kan undvikas genom att 

ställa diverse motfrågor. Exempel på detta kan vara att låta respondenten förtydliga vilka svar som 

denne tror är generella för hela dennes yrkeskår och vilka som är rent personliga. Denna typ av 

självdistans är inte alls ovanlig att finna, och kan ofta vara ett kraftigt verktyg att använda. En 

ytterligare fördel med muntliga intervjuer är att sannolikheten att få svar på de frågor man ställer är 

större, då flertalet respondenter ofta finner tid när ”man väl har dem på tråden”. Tid visade sig 

nämligen vara ett synnerligen subjektivt fenomen, i det att när man väl får tag på en person som 

uppger sig bara ”ha någon minut till förfogande” är det inte alls ovanligt att man kan sträcka 

samtalet bra mycket längre utan några problem. Detta är ju något som inte kan ske genom 

exempelvis ett mail, då det ofta ligger kvar i inkorgen med motivet att ”det har jag inte tid med 

nu…”.  

6.2.3.2 Inspelning av intervjuer 

Att i samband med framförallt detaljerade telefonintervjuer samt personliga möten spela in 

samtalen för eftergranskning visade sig vara ett synnerligen bra verktyg under den kvalitativa fasen 

av projektet. Dels medför detta att full fokus kunde läggas på intervjun och inte att i detalj 

dokumentera det som sägs. Vidare hade det även fördelen att i efterhand kunna lyssna av för att 

minska risken att värdefulla kommentarer går förlorade, att överbrygga tolkningsskillnader mellan 

författarna samt långt senare, när den generella marknadsinsikten ökat, hitta nytt värde i 

kommentarer som tidigare kunde anses redundanta.   

6.2.3.3 Enkätutskick vs telefonintervjuer 

Med bakgrund av att ambitionen var att ta kontakt med alla forskare – för att informera dem om att 

de skulle ombes svara på en enkät, utskickad av företaget – kan frågan ställas om det kanske varit 

mer tidseffektivt att ställa frågorna direkt via telefon, när möjlighet till direkt återkoppling även 

fanns. Slutsatsen kring detta är dock att förförståelsen hos författarna vid detta skede av projektet 
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fortfarande var för låg för att möjlighet till relevanta följdfrågor skulle finnas. Vidare skulle 

tidsåtgången för detta bli stor, då varje intervju beräknas ta ca 30 min. Ställ detta i kontrast till 

enkäten som, efter utskick, knappt krävde någon tidsåtgång alls. Slutsatsen blir därför att om endast 

kvalitativa frågor, till relativt väl kartlagda kunder, är målet för projektet så kan definitivt 

direktkontakt via telefon vara att föredra. Vid denna typ av studier finns dock en hel del fördelar 

med det tillvägagångssätt som nu valdes och gav ett synnerligen gediget underlag för efterföljande 

analyser och detaljstyrda uppföljningssamtal. 

 

Ett problem med att kontakta folk via telefon är att det ofta kan vara väldigt tidsödande och svårt att 

nå fram till rätt person, som dessutom skall ha tid att svara på diverse frågor. När dock detta sker 

märkte författarna inom ramen för detta projekt en otroligt stor välvilja hos respondenterna att dela 

med sig av sina egna tankar och reflektioner, på ett sätt som vida översteg förväntningarna. Speciellt 

tydligt var detta hos inom den akademiska världen där forskarna mer än gärna tog alla möjligheter 

att prata sig varm om den forskning de bedriver och vad de ansåg om eye-tracking och Tobii som 

företag. Denna välvilja borde nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, då respondenterna kan ge en 

ökad inblick i hela deras forskningsområde och ge förslag på nycklar för att övertyga dennes kollegor 

om en produkts egenskaper och potential. Detta är även en rekommendation som lämnades till 

företaget i form av att ett ökat samarbete med forskarna i produktutvecklingsprocessen är ett 

beprövat sätt att utveckla marknadsanpassade produkter.  

6.2.3.4 Telefonintervjuer kontra intervjuer ”öga mot öga” 

När det gäller jämförelsen mellan dessa två metoder är telefonintervjuerna de absolut mest 

tidseffektiva och ett flertal telefonintervjuer kan ofta vara att föredra gentemot ett fåtal, 

resurskrävande resor till kund. Med detta sagt är det dock viktigt att poängtera att det finns stora 

fördelar med att träffa kund på plats och ingen av författarna tror att resultaten hade blivit så 

genomarbetade utan att ha fått den möjligheten. Det kanske mest centrala som ett kundbesök ger 

är att det sätter produkten i en kontext och det ger möjlighet att ställa frågor i en miljö likt den 

produkten faktiskt används i. Innan dessa resor arbetade båda författarna efter egna mentala 

föreställningar av hur produkten användes och i vilket sammanhang detta skedde. Efter 

kundbesöken hade denna bild klarnat väsentligt och kvalitén i de intervjuer som följde dessa blev 

betydligt bättre som en följd av detta. Exakt hur denna avvägning bör göras, när målet är att 

kartlägga kunder till en relativt ny produkt, är självklart svår att göra men slutsatsen måste ändå bli 

att försöka få till stånd åtminstone ett kundbesök med varje typkund för att på så sätt skaffa sig en 

djupare förståelse om deras verklighet.   

6.2.3.5 Uppföljningsintervjuer 

De uppföljningsintervjuer som gjordes med enkätens svar som grund var också ett lyckat inslag i 

projektet. Förförståelsen för kunderna hade i samband med detta ökat markant och detta gjorde att 

man direkt kunde fokusera på att ställa de frågor som ansågs relevanta för projektet. Dessa 

intervjuer kunde också användas för att validera svaren från enkäten samt att försäkra sig om att 

den terminologi som använts verkligen överensstämde med hur författarna tolkat den. En annan sak 

det förde med sig var att det gav respondenterna en känsla av att deras åsikter verkligen togs om 

hand och värderades. Detta skapade en grund för framtida samarbeten och kan leda till att 

inställningen till Tobii som företag förbättras, något som får betraktas som en positiv bieffekt av 

detta projekt. 
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6.2.3.6 Upplevda för och nackdelar med semistrukturerade intervjuer 

 Den stora fördelen med en semistrukturerad intervju är som namnet antyder, 

kombinationen mellan en på förhand helt fastställd intervju med en tydlig mall och en helt 

ostrukturerad intervju utan uppsatta riktlinjer. Denna kombination medför möjlighet att låta 

respondenten till viss mån få styra intervjun och det lämnas stort utrymme för eventuella 

följdfrågor. Samtidigt så medför strukturen på intervjun att risken att spendera allt för 

mycket tid på ett sidospår minimeras. 

 Den största nackdelen/risken med semistrukturerade intervjuer är som nämnts ovan risken 

att alla frågor som intervjuaren är intresserad av ej hinns med om respondenten lämnas för 

stort utrymme att ”sväva iväg” . Naturligtvis är tidsaspekten någonting att ta i beaktning i de 

flesta former av intervjuer, men just i denna intervju form är det extra påtagligt. 

6.3 Utvärdering av delpresentation genom tvärfunktionell workshop 
I detta projekt användes en delpresentation halvvägs in i arbetet som ett verktyg att föra samman 

projektets intressenter. De två avsatta timmarna hade som huvudsyften att informera om vilka 

resultat som projektet hittills genererat, vilka implikationer dessa borde ha på det dagliga arbetet 

samt vilka önskemål på riktning som intressenterna ansåg att projektet borde ta under dess andra 

fas. Med bakgrund av inga liknande, mer strukturerade projekt, hade utförts under företagets 

relativt korta historia fanns ett stort intresse kring de resultat som genererats och en öppen 

diskussion fördes såväl under presentationen som under den efterföljande workshopen. 

 

Att anordna en workshop av liknande karaktär är något som starkt kan rekommenderas. Det gav 

framför allt upphov till nya idéer och det förankrade även projektet i de egna leden. Detta gjorde att 

välviljan att bistå med expertis från övriga medarbetare från företaget ökade och intresset för 

slutresultaten steg, något som författarna såg som enbart positivt. Vidare var de synpunkter som 

kom från personer med en annan bakgrund intressanta då det visade hur arbetet skulle kunna 

komma att användas i framtiden och vilka slutsatser som de olika närvarande drog av projektet.  

 

Slutligen upplevde även de närvarande, som till vardags inte arbetade tillsammans, att detta var ett 

bra sätt för dem att få en inblick i övriga medarbetares syn på marknaden och vilka utmaningar som 

de ansåg vara mest vitala för den framtid som komma skulle. 

6.4 Utvärdering av bibliometrisk data 
Att använda denna metod för att kartlägga den akademiska världen var inte något som endera 

författarna eller företaget hade någon som helst erfarenhet av vid projektets start. I takt med att det 

blev klart hur lite som egentligen var känt om marknaden ledde detta till att det gällde att tänka i 

nya och kreativa banor. I samband med detta blev det känt att citeringar och andra typer av 

bibliometrisk data var något som var väl utbrett inom den akademiska världen. Detta gjorde att 

metoder togs fram kring hur data skulle kunna extraheras via olika typer av sökningar. För även om 

inga liknande studier (jämförelser mellan företag) kunde hittas fanns där ändå tillräckligt med stöd 

för denna typ av studier för att författarna skulle kännas bekväma med dess eventuella brister. Trots 

modellens inneboende brister så växte detta fram som ett synnerligen kraftigt verktyg som fick flera 
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positiva följdeffekter under arbetets gång. Allra mest centralt var att det gav en första riktig 

överblick kring hur den största marknad (den akademiska) som företaget verkar på. 

Företagsledningen själva utryckte det kanske bäst genom att konstatera att; ”tidigare har vi alla haft 

en egen bild av verkligheten men i och med detta har vi äntligen lite faktisk data att hålla fast i”.  

 

Viktigt vid användandet av denna sorts metoder är att det finns en rad problem som bör tas hänsyn 

till och belysas som eventuella osäkerhetsparametrar. En av de mest centrala nackdelarna med detta 

är att de flesta artiklar publiceras först mellan ett till två år efter att studien bedrivits (och kanske 

ännu längre efter att en produkt köpts in). Detta måste tas hänsyn till vid eventuella kartläggningar 

av trender och dylik information. Vidare finns det en rad osäkerhetsparametrar som kan påverka 

slutresultatet, varför rekommendationen kring denna typ av studier hela tiden är att använda det 

som ett komplement till annan insamlad information och inte helt bygga slutsatser endast 

inhämtade från denna typ av källa. 

6.5 Utvärdering av QFD 
Då en stor del av de resultat som erhölls kring de akademiska kundsegmenten kopplades till de QFD-

matriser som gjordes är det naturligt att en hel del lärdomar och insikter kunde kopplas till 

användandet av modellen. Nedan följer en genomgång av de mest centrala insikterna och 

rekommendationerna kopplade till QFD som arbetsmetod. 

6.5.1 Kundönskemål 
Kundönskemålen, som definierades av de svar som erhölls från enkäten, utgjorde själva grunden för 

det arbete som sedan följde. Redan vid arbetet med att konkretisera respondenternas svar och 

gruppera behov gavs en första inblick i det som författarna anser vara arbetsmetodens främsta 

egenskap; nämligen att det verkligen satte flera intressanta och svåra avvägningar på sin spets. 

Detta, i kombination med att det var ett synnerligen bra underlag för diskussion samt skapandet av 

en homogen syn inom gruppen är de mest centrala fördelarna med metoden i sig. Med bakgrund av 

att vissa av de svar som erhållits från kunderna av direkta tekniska förbättringar, istället för 

behovsrelaterade, gick en del arbete åt till att definiera om de tekniska kraven till behovskrav. För 

att göra detta krävdes alla de kunskaper om såväl de tekniska aspekterna samt en djupare 

förförståelse kring kundernas behov samt terminologi. Att göra denna indelning utan denna 

förförståelse är inte att rekommendera då det är troligt att feltolkningar kommer att göras, något 

som i så fall får konsekvenser på de slutsatser som dras.  

6.5.2 Produktegenskaperna 
För att vara säkra att de tekniska produktegenskaperna som tillsammans bygger upp produkten 

verkligen tolkades på rätt sätt togs vid denna del av projektet råd av företagets tekniskt mest 

kompetenta anställda. Detta är verkligen något att rekommendera om den produkt som skall 

utvärderas har en hög andel tekniskt komplicerade delar som för en icke-specialist kan vara svåra att 

separera. För författarna gjorde denna genomgång att en ökad produktförståelse erhölls samt att 

det säkerställde att de resultat som sedermera skulle presenteras var av högsta möjliga kvalité.  

6.5.3 Lokalisera samband mellan produktegenskaper och kundbehov 
Detta var den del av arbetet som var allra mest central och tidskrävande. Här valdes, i enlighet med 

litteraturens rekommendationer, att utvärdera detta samband en produktegenskap i taget. Detta 
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gjorde att en större stringens i bedömningarna kunde vidhållas och detta försäkrade att 

poängbedömningen blev så rättvisande som möjligt. Viktigt för denna vitala del av arbetet är att det 

på förhand finns en väl genomtänkt idé kring hur bedömningarna för sambanden skall göras. Att 

därför i efterhand gå igenom och reflektera över om en konsekvent bedömning gjorts är därför 

något som kraftigt rekommenderas. Om bedömningen skiljer sig åt under arbetets gång finns 

nämligen risk att det sker en snedvridning och en produktegenskap får större relativ vikt än vad som 

egentligen är fallet, något som resulterar i en felaktig analys.  

6.5.4 Teknisk konkurrensstudie 
Den tekniska konkurrensstudie som sedan följde gjordes som sagt genom att mycket noggrant gå 

igenom varje kundkrav för sig och se hur väl den studerade produkten uppfyllde de tekniska 

specifikationerna som tidigare konstaterats korrelera med kundkravet. Problemet som uppstår när 

detta görs på en relativt ny marknad, när det inte är ovanligt att denna typ av information är hemlig 

eller vagt formulerad, är att det kan bli svårt att göra en fullgod analys. I denna studie vägdes därför 

all tillgänglig information som hittats från de tidigare nämnda källorna samman för att göra en så 

korrekt analys som möjligt. Detta semisubjektiva tillvägagångssätt har sina brister, i att 

bedömningen kan bli godtycklig på sina ställen, men den ansågs vara det bästa sätt som fanns 

tillgängligt vid tidpunkten av projektet.  

 

Denna konkurrensanalys var ett mycket kraftfullt och illustrativt verktyg att kommunicera det 

inbördes styrkeförhållandet mellan konkurrenterna på marknaden. Speciellt kraftigt blev det när det 

kom till jämförelsen mellan styrkeförhållandet på de olika subsegmenten. Med detta som grund 

uppkom därefter mycket intressanta diskussioner kring hur väl företagets produkter uppfyller de 

krav som ställs från de olika akademiska typkunderna samt hur företaget skall förhålla sig till detta i 

den framtida produktutvecklingen. Denna konkurrensstudie utgjorde, tillsammans med viktningen 

som erhållits från enkäterna, sedermera grunden för den evalueringsmatris som användes som 

metod att kommunicera ut de mest relevanta siffrorna till företaget.  

6.5.5 Allmänna slutsatser kring QFD 
Under själva användandet av QFD som metod så slog det författarna vilka fördelar som denna metod 

för med sig i ett projekt som detta. Först och främst var det tydligt att det verkligen var ett 

heltäckande verktyg, då det krävde att samtal fördes kring i stort sätt all data som samlats in och 

även satte fingret på vari produktens kärnvärden låg. I arbetet med att ta sig igenom QFD-matrisen 

för alla akademiska segment ställdes många frågor på sin spets och de interna diskussioner som 

uppstod mellan författarna genererade en hel del nya och intressanta reflektioner och insikter. Som 

analysverktyg kan därför QFD med fördel användas som metod för att sammanfatta och 

konkretisera de resultat som ett projekt genererat.   

 

Trots allt positivt som finns att säga om metoden finns där dock även en del fallgropar som bör 

undvikas. En sådan fallgrop är att använda det som presentationsverktyg för personer utan direkt 

koppling till projektet. Dessutom dök även några problem upp som en konsekvens av att det var en 

ny marknad som studerades. Detta var framför allt att det var svårt att säkerställa tillförlitligheten i 

konkurrensanalysen då kunskapen om konkurrenterna var bristfällig. Vidare bygger projektet på 

insikter om nuvarande kunder, varför det kan vara vanskligt att uttala sig om vilka unika behov som 

morgondagens kunder kommer eftersöka. Till detta kommer även problemen med att sätta 
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målvärden för framtida produkter, då den tekniska evolutionen sker så snabbt, vilket medför 

svårigheter att uttala sig om de faktiska framtida begränsningarna i produkten.  

6.6 Utvärdering av evalueringsmatris 
Att sammanfatta de resultat som QFD-huset genererade i en mer överskådlig evalueringsmatris 

visade sig vara ett uppskattat och lättöverskådligt komplement till QDF. Dess styrka låg framför allt i 

att det är lättare att ta till sig för en icke-insatt extern betraktare och minskar risken för 

begreppsförvirring om vad resultaten egentligen visar. Vidare gör dess enkelhet att den på ett 

illustrativt sätt sammanfattar de mest centrala resultaten från projektet. Att på detta sätt 

sammanfatta resultaten från QFD-huset är därför något som kan rekommenderas starkt vid externa 

presentationer, då det minskar risken för att åhörarna skall bli konfunderade över det komplexa 

QFD-huset och helt gå miste om det som är kärnan av presentationen.  

 

Tilläggas bör dock att det finns faror med denna typ av förenklade metoder. Den mest centrala är att 

den kan dölja centrala osäkerhetsparametrar och därmed invagga läsaren i en falsk trygghet kring 

resultatens tillförlitlighet. Detta problem är något som är vanligt förekommande i alla typer av 

liknande projekt, då det är omöjligt att vara helt transparant med all indata, vilket gör att det är upp 

till författarna att försäkra sig att läsaren tar till sig den inbyggda osäkerheten som projektet för med 

sig. 

6.7 Avvägning mellan intressenternas särintressen 
Då detta arbete utfördes som ett beställningsarbete åt ett företag, samtidigt som det även utgjorde 

författarnas examensarbete fanns där en hel del vägval som gjordes för att försöka tillgodose alla tre 

huvudintressenters intresse – KTH, Tobii samt författarna. Nedan följer några av de mest centrala 

resonemang som fördes kring prioritering mellan beställarna, metodval samt utformning av 

projektet. 

6.7.1 Prioriteringsordning – vem är beställare? 
Redan innan samband med projektets inledning skapades en känsla hos författarna att det var 

företaget som kom att utgöra den främsta beställaren. Detta ställningstagande fick en hel del 

konsekvenser för hur prioriteringarna mellan vilka av de akademiska och företagsenliga metoderna 

som skulle användas och hur författarna skulle förhålla sig till beställarnas önskemål. Eftersom det 

även var med företagets representant som den dagliga kontakten fanns gjorde även detta att det var 

enklare att motivera sig för arbetet i sig, då det fanns ett kontinuerligt intresse kring projektet och 

de resultat som den genererade.  

6.7.2 Arbeta på plats 
Som nämnts tidigare valde författarna som sagt att arbeta på plats hos företaget under projektet, 

något som fick en hel del konsekvenser. En av de mest konkreta var att det gav en ökad känsla för 

företaget och möjligheten att förstå den kontext som arbetet skulle utföras i kortades. Detta gjorde 

även att en större lojalitet för företaget och beställaren växte fram, något som medför att det 

nedlagda arbetet ökar i takt med att motivationen också den ökar. Då författarna på ett tidigt skede 

bestämde sig för att jobba normala kontorstimmar medförde även detta att rutiner skapades och 

effektiviteten ökade i arbetet. Helt problemfritt var dock detta inte. Framför allt gjorde den ökade 
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lojaliteten gentemot företaget att skolperspektivet på projektet blev lidande och det kontinuerliga 

rapportskrivandet blev lätt åsidosatt. Speciellt tydligt blev detta mot slutet av projektet, då allt fokus 

lades på att presentera ett användbart och professionellt slutresultat för företaget, och i princip 

ingen tid fanns kvar till rapportskrivande. Detta problem är något som många vittnar om, när de 

utför sitt examensarbete på plats hos det beställande företaget, och också något man bör vara 

medveten om. Författarna själva har ingen åsikt kring vad som är rätt och fel i detta ärende, men 

uppmanar alla som ställs inför avvägandet att noga överväga för och nackdelarna med det val man 

väljer, och vem man ser som primär beställare av projektet.  

6.7.3 Akademiska metoder kontra industrianpassade 
Under detta projekt sammanfattades QFD-husets slutsatser i en evalueringsmatris. Vid 

presentationen användes bägge metoder för att visa på både slutresultat (evalueringsmatris) som 

vägen fram till dessa (QFD). Det som direkt kan sägas var att QFD-huset troligen skapade mer 

förvirring än klarhet hos åhörarna.  

 

Ett utmärkande drag för det som lite slentrianmässigt kan kallas för ”traditionell företagsanpassad 

kommunikation” är att extremt mycket fokus läggs på faktiska siffror och grafer av olika slag. Detta 

gör lätt att eventuella begränsningar i de metoder som använts för att komma fram till slutresultaten 

negligeras och fullt fokus läggs istället på det som i betraktarens ögon ter sig intressant. Insikten om 

att så är fallet kan vara såväl ett problem som ett verktyg, beroende på hur det används. Speciellt 

viktigt är denna insikt i kartläggningen av marknaden på växande marknader då övriga medarbetare 

ofta är svältfödda på konkret data och allt information som är mätbar blir därför extra slagkraftig i 

sig. De första resultat som presenteras får därför även en stor genomslagskraft och trots att metoder 

kanske förfinas efterhand finns alltid en risk att de första resultaten är de som fastnar hos 

intressenterna. Rent av kan det vara så att framtida resultat tas emot med större skepsis om det 

visar sig att det skett stora korrigeringar i tidigare studier som gjorts. Med bakgrund av detta är 

rekommendationen att endast diskutera arbetsdokument och preliminära siffror med beställaren 

och lämna övriga företagets intressenter utanför denna typ av preliminära dokument.   

6.7.4 Kommunikation med företaget 
Brist på kommunikation är ofta ett problem som många projekt lider av, då det vid en given tidpunkt 

kan råda delade meningar om stora delar av projektets innehåll och vad exakt som skall prioriteras. 

För att minska risken för denna typ av problem gjordes diverse insatser som var för sig ledde till en 

ökad kommunikation med företaget. Ett dokument som byggdes på kontinuerligt var en separat 

ordlista kring författarnas definitioner av de tekniska specifikationer som hörde ihop med de 

produkter som studerades. Detta var viktigt för att det rådde förvirring på marknaden kring dessa 

begrepp och att tydligt dokumentera exakt vad som diskuterats i form av produktförbättringsförslag 

var centralt för att det framtida värdet skulle kvarstå. Ett annat sätt att förbättra kommunikationen 

med företaget var att ha kontinuerliga avrapporteringsmöten med handledaren på företaget. Detta 

förde bland annat med sig att projektet hela tiden höll sig på rätt spår och att tidsplanen som 

arbetades efter hölls. Samtidigt som detta sker är det bra om arbetet ändå kan ske relativt 

självständigt från organisationen i övrigt, då det minskar risken att de resultat som presenteras bara 

är en kopia av det företaget redan visste. Denna balansgång mellan konsult-likt arbete och ett arbete 

som är integrerat i företaget är därmed en av de mest centrala frågeställningar att navigera sig 

genom för att nå ett lyckat slutresultat i slutändan.  
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Ett annat sätt att försäkra sig om att företaget inte har en övertro till projektets omfattning är att 

eftersträva en transparens igenom hela arbetet. Detta gör att beställaren vet vad som fås och större 

besvikelser kan därmed undvikas. När det gäller utbyte med arbetsgivaren är det dock viktigt att 

vara medveten om att företag ofta lovar mer i form av interaktion och utbyte än vad som sedan blir 

fallet. Det är därför vitalt att man som examensarbetare är beredd på att klara sig själv i mångt och 

mycket, och därmed också beredd på att fatta viktiga beslut på egen hand.  

6.8 Nya medier som informationskälla 
Användandet av nya typer av medier för att ta till sig information visade sig vara ett lyckat alternativ 

till företagets normala kanaler. De främsta fördelarna med detta arbetssätt var att det relativt 

snabbt möjliggjorde en översiktlig bild av den marknad som företag befann sig på och hur de olika 

aktörerna på marknaden resonerade. Vidare gav det även information som företaget själva inte 

hade tillgång till, då det var möjligt att få information kring hur kunder till konkurrerande bolag 

resonerade kring produkterna på marknaden. Vidare är det extra viktigt att hålla sig uppdaterad 

kring nya företeelser och konkurrenter på en marknad som växer så snabbt som den aktuella. Detta 

görs enklast via Internet, varför det är en ovärderlig källa till information.  Nackdelen med detta är 

att det ofta kan vara tidsineffektivt då det är svårt att veta med vilken svarsfrekvens som de 

tillfrågade kommer svara då frågor exempelvis ställts via ett Internetforum.  
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7. Diskussion 

Till skillnad från Analyskapitlet är detta kapitels huvudsyfte att lyfta upp detta projekt på en mer 

abstrakt nivå, för att på så sätt försöka studera arbetet från en mer generell synvinkel. 

7.1 Nyckelinsikter och rekommendationer till framtida projekt 
Som diskuterats igenom hela kapitel 6 genererade detta projekt en hel del insikter kring hur ett 

projekt av denna karaktär bör bedrivas och vilka fallgropar som bör undvikas. För att ytterligare 

belysa dessa insikter, och förmedla dem i en mer avskalad version ägnas därför nästkommande 

kapitel åt att sammanfatta de mest centrala lärdomarna för varje fas av projektet. I Figur 12 

åskådliggörs den modell som studien resulterade i. Denna modell syftar som tidigare nämnts till att 

vara ett ramverk för framtida studier av liknande slag. Det unika med modellen är ej de ingående 

metoderna utan kombinationen och exekveringsordningen av dessa. 

 
Figur 12 Modellen som studien resulterade i med dess delsteg och metoder 

 

Som synes är modellen uppdelad i fem faser, vilka alla har ett tydligt syfte och givna mål. Inom dessa 

block ligger de olika metoderna som projektet innehållit och som studien syftar till att utvärdera. I 

följande kapitel diskuteras, mer ingående, de olika faserna i projektet. I kombination med de 

slutsatser som författarna presenterade i föregående kapitel gällande modellens metoder ämnar 

denna genomgång att ge läsaren och presumtiva framtida användare av modellen en förståelse för 

modellens för- och nackdelar samt författarnas generella lärdomar från detta projekt.     

7.1.1  Inledning av projektet 

 Arbeta fram en väl genomtänkt tidsplan 

Att utgå från en tidsram gör att det är enkelt att se om någon del av projektet drar ut på 

tiden, vilket gör att man blir varse om det på ett tidigt stadium för att därigenom kunna 

korrigera för det. Det är inte rimligt att tro att det vid detta skede av projektet kommer vara 

klart exakt hur det kommer bedrivas, men att stapla upp de mest centrala delarna av arbetet 

är ändå värdefullt.  

 Avgränsa projektet så tidigt som möjligt 

I början av ett projekt är det lätt att vilja klämma in så mycket som möjligt, då alla de 

frågeställningar som ställs verkar intressanta. Det är dock viktigt att vara medveten att om 

man väljer att göra en bred analys, vilket inte behöver vara fel, så finns risken att 
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slutresultaten inte kommer vara tillräckligt detaljerade på något område, och det 

beslutsunderlag som målsättningen var uteblir. 

7.1.2 Under projektets gång 

 Sprid ut riskerna 

Ett projekt som detta för med sig en hel del osäkerhet kring vilken kvalité som resultaten av 

de olika metoderna genererar. Därför är det klokt att satsa på flera olika typer av 

insamlingsmetoder, och kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Vill det sig väl 

resulterar projektet i att det finns en stor bredd i slutresultaten och om inte alla försök ger 

det som var tanken från börjar riskerar man inte att ha lagt alla ägg i samma korg. 

 Kontinuerliga möten 

Det iterativa arbetssättet gör att det kommer komma upp en hel del frågeställningar om 

vägval under projektets gång. Att då ta möjligheten att rådfråga beställaren om vilka vägval 

som är lämpligast är därför starkt rekommendera.  

7.1.3 Vid projektets avslutande 

 Var inte rädd att förmedla rekommendationer 

Görs detta arbete som exempelvis ett examensarbete kan det ibland kännas som riskabelt 

att förmedla insikter och rekommendation som inte är benhårt förankrade i fakta. 

Författarna föreslår dock att det finns ett stort mervärde i att vara öppen med dessa insikter 

och våga komma med förslag kring hur företaget bör utvecklas. Detta gäller speciellt på 

dessa typer av nya marknader då den generella kund- och marknadsförståelsen ofta är låg 

och i många hänseenden kan vara mer bristfällig än den som ett projekt likt detta mynnar ut 

i. 

 Ta höjd tidigt i projektet för att skriva det eventuella examensarbetet 

Vid slutet av projektets tidshorisont är sannolikheten stor att det finns så mycket 

information som skall sammanställas att fokus helt läggs på att skapa ett så värdefullt 

slutvärde för företaget som möjligt. Görs detta blir lätt skrivandet med examensrapporten 

lidande och skjuts på framtiden. Därför är rekommendationen att lägga en större vikt vid 

detta skrivande i ett tidigare skede av projektet, samt göra ett medvetet val kring hur man 

vill förhålla sig till denna problematik.  

7.2 Generella resonemang kring empiri kontra teori 
Då projektet hade en stor empirisk prägel fördes kontinuerliga resonemang kring vilka effekter det 

bristfälliga teoretiska ramverket hade på projektet. De största implikationerna detta fick för arbetet 

var som följer: 

 Det finns alltid en risk att ett arbete som saknar teoretiska riktlinjer går i samma fällor som 

tidigare projekt gjort, då ingen lärdom dras av dessas misstag. Å andra sidan gav det 

möjlighet att inom projektgruppen resonera kring vilka vägval som var mest optimala och 

därmed gjorde att det egna ansvaret för utfallet blev större. Vidare kan andras resonemang 

fungera som en katalysator för interna diskussioner, något som gås miste av i ett empiriskt 

präglat projekt.  
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 En fördel med empiriskt inriktade projekt är dock att de kan upplevas som mer lättrörliga 

och även leverera ett större mervärde för ett företag i slutändan. Det finns trots att en 

anledning till att arbetet inom näringslivet är mer inriktat på empiri än teori. Just med 

bakgrund av detta är det intressant med ett projekt av detta slag, där modellens metoder 

vävts samman med företagets sätt att arbeta. Detta kan vara ett sätt att visa på att det går 

att förena akademisk teori med företagstraditionell empiri, utan att det upplevs som trögt 

och meningslöst merarbete från uppdragsgivarens håll.  

 Att detta projekt utfördes på det sätt som det gjorde berodde till stor del, som tidigare 

nämnts, på att företaget betraktades som huvuduppdragsgivare i kombination med bristen 

på teori. Detta gjorde att valet föll på att göra ett empiriskt företagsprojekt med en 

akademiskt och teoretisk prägel istället för det omvända. Därför valdes endast de metoder 

som ansågs vitala för projektet ut medan övriga metoder, som möjligen hade kunnat bidra 

men som inte ansågs centrala, valdes bort. Detta sätt, att implementera ett fåtal akademiskt 

förankrade metoder i företagets traditionella arbetssätt tror författarna är det bästa sättet 

att föra in denna typ av metoder i näringslivet. För endast genom att visa på att det är 

möjligt att inkorporera dem i det dagliga arbetet blir det möjligt att visa på vinsten som 

företaget skulle kunna ha av att själva tillämpa denna typ av metoder.  

 Slutligen bör tilläggas att flera av de metoder som använts har en akademisk förankring, och 

medfört en stor nytta i detta projekt. Denna typ av kunskap – som exempelvis planering, 

intervjuteknik samt kommunikativ förmåga – upplevs dock ofta som dold då den är svårare 

att konkretisera. Dessutom har författarna genom en högre utbildning en kvalitetsstämpel 

som medför att den studie man utfördes får ett större genomslag inom företaget än den 

hade fått annars. 

7.3 Arbeta ensam kontra i grupp 
Det finns givetvis flera aspekter som bör tas i beaktning i valet mellan självständigt arbete kontra att 

arbeta i grupp. I detta kapitel belyser författarna de erfarenheter de har erhållit dels under detta 

projekt, men även i andra sammanhang.  

 

Generellt kan sägas att valet i viss mån bör styras av hur man fungerar som individ, anser man att 

man fungerar som bäst i grupp är det valet att föredra och vice versa. Författarna anser med andra 

ord att det inte finns något rätt och fel gällande detta val, utan att valet måste ske ifrån fall till fall. 

Däremot bör valet inte underskattas, ett ställningstagande i denna fråga bör föregås av en 

utvärdering av de eventuella för- och nackdelar man finner med de två alternativen. Nedan listar 

författarna vad de anser är de stora för- respektive nackdelarna med att arbeta i grupp kontra 

individuellt. 

Fördelar 

 Först och främst bör framhållas den ökade motivation som ett arbete i grupp medför, detta 

givet att gruppmedlemmarna trivs med varandra och att samarbetet sker relativt 

friktionsfritt. 
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 Att arbeta i grupp reducerar risken att arbetet ska gå i stå, d.v.s. att projektet stannar upp 

p.g.a. någon anledning. Är man fler i gruppen kan oftast kreativa lösningar finnas på de 

problem som uppstått. 

 En ytterligare stor fördel som författarna hade under detta projekt, men även i andra projekt 

och konstellationer, är den kompletterande kompetens och erfarenhetsbank som de olika 

medlemmarna kan bidraga med.  

 I ett projekt av det komplexare slaget, exempelvis ett examensarbete, är det gynnsamt att 

ha en kreativ miljö där medlemmarna är öppna för varandras idéer och kan agera bollplank 

åt varandra. Vid de flesta tillfällen stimuleras en sådan miljö av att arbeta i grupp. Det bör 

dock påpekas att det är viktigt att man känner sig komfortabel med de medlemmar som ska 

ingå i gruppen. 

 Givet att man klarar av att hantera de processer som ett arbete i grupp medför, genererar 

ett grupparbete oftast ett mer kvalitativt resultat. 

Nackdelar 

 En risk med att arbeta i grupp är givetvis eventuella tvister och slitningar inom gruppen. Om 

dessa är av de allvarligare slaget riskerar hela projektet att påverkas i en mycket negativ 

riktning. Dessa tvister kan röra alltifrån till att gruppmedlemmarna inte litar på varandra till 

att de inte kan acceptera och respektera övrigas åsikter. 

 En annan nackdel som kan finnas med att arbete i grupp är att projektet kan bli 

tidsineffektivt. Detta riskeras dels vid dålig kommunikation inom gruppen som kan ge 

upphov till dubbelarbete, men även vid god kommunikation kan projektet fördröjas om ej en 

effektiv arbetsfördelning görs. 

Slutligen kan sägas att beroende på vad man väljer så stimuleras olika typer av lärande. Väljer man 

att arbeta i grupp lär man sig att hantera gruppdynamiker med kommunikation som nyckelord, 

medan man vid individuellt arbete drillas i att ta eget ansvar och att vara autonom i sitt arbete. 

7.4 Förslag på framtida arbete 
Efter ett projekts avslutande är det mer regel än undantag att det dyker upp likartade projekt som 

skulle vara intressanta att utföra. Förutom det uppföljningsarbete som ligger hos företaget, i form av 

diverse produkt- och affärsutveckling, finns även ett antal intressanta akademiska studier som skulle 

vara intressanta att studera. Framförallt skulle vara intressant att se: 

 En direkt kopia av den studie som nu utförts, samma miljö och metoder, för att se om de 

slutsatser och resultat som denna studie givit kan upprepas. 

 En likadan studie, med samma fokus, fast med användandet av andra metoder. 

 Utföra en liknande studie, med samma metoder fast i en mer cementerad marknad. I en 

sådan studie vore det bland annat intressant att se vilken marknadsförståelse som är möjlig 

att erhålla under en så pass kort tid.  
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Bilagor 

Bilaga A  Tidsschema 
Tidsplanen som den såg ut i inledningen av projektet. Då detta var ett dynamiskt dokument 

modifierades den kontinuerligt men i stora drag hölls den dock intakt.  
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Bilaga B  Riskanalys 
Riskanalysen som gjordes under ett tidigt skede av projektet.  

Project Name Project Fixation: “Zooming in on the eye tracking market” 

Project Management Henrik Olsson, Gustaf Stetler 

Risk Konsekve

ns  

Hur kan den 

undvikas? 

Hur minimeras 

konsekvenserna

? 

Sannolik

het S: (1-

5) 

Effek

t E: 

(1-5) 

Minimal 

Risk L x 

E: 

Has the risk 

been 

considered

? 

Större 

konflikter 

inom 

gruppen 

 

Osämja 

mellan 

gruppmed

lemmarna. 

Omotivera

de 

gruppmed

lemmar 

 

Håll en öppen 

dialog genom 

hela projektet 

Sätt 

gemensamma 

mål 

Engagera oss i 

gemensamma 

teambuilding 

aktiviteter för 

att skapa 

sociala band 

“Rensa luften” 

 

1 5 5 Ja 

Datorcrash Dokument 

förlorade 

Tid 

förlorad 

Gör 

“backups” 

 

Prioritera i 

återskapande av 

dokumenten 

1 5 6 Ja 

Slut på 

samarbetet 

med Tobii  

Avsaknad 

av 

material 

Nytt 

projekt 

Brist på 

arbetsincit

ament 

(t.ex. 

pengar, 

beställare) 

Håll avtal 

Professionell 

attityd 

Respektera 

gemensamt 

uppsatta 

mål/krav 

Dubbelkolla 

med 

företaget 

innan känsliga 

beslut fattas  

Krismöte med 

Tobii 

Gör back-ups på 

dokument 

Dialog med KTH 

1 3 3 Ja 

Ej klar 

innan 

slutpresent

Dispyt 

med Tobii 

Projektet 

Kontinuerliga 

samtal  

Sätt rimpliga 

Sätt en ny 

deadline 

Visa på det 

2 4 8 Ja 
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ation på 

Tobii 

försenat 

 

mål och klara 

målformuleri

ng 

Ha 

regelbundna 

checkpoints 

med 

uppdragsgivar

en 

Följ 

tidsplanen 

Omfördela 

resurser 

Öka 

arbetsbördan 

Fokusera på 

“rätt” saker 

skapade 

mervärdet för 

Tobii 

Be om ursäkt 

 

 

 

Intressekon

flikt mellan 

Tobii och 

KTH 

Mer 

arbete 

Om-

prioritera 

arbetet 

Oro inom 

gruppen  

Frekventa 

uppdateringa

r 

Ta båda 

intressentern

a i beaktning 

genom hela 

projektet 

Dokumentera 

processen 

Var flexibel 

Visa på de 

olika 

intressentern

as synsätt 

Krismöte med 

Tobii och KTH 

närvarande 

Omformulera 

målen  

2 4 8 Ja 

Ändrad 

kontakt på 

KTH 

Måste 

hitta en ny 

kontakt 

Etablera 

relation 

med ny 

kontakt.  

- 

  

Involvera flera 

personer på KTH 

Kontakta 

examinator på 

KTH  

2 1 2 Nej 

Långvarig 

frånvaro (> 

2 v) 

Ojämn 

arbetsförd

elning 

Disharmo

ni 

Försenat 

Var frisk 

 

Boka in frånvaro 

i förtid 

Ha en 

kontinuerlig 

dialog 

Var väl 

1 3 3 Ja 
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projekt införstådd i 

kollegans arbete 

Få 

besvarande 

på enkäten 

(< 30) 

Avsaknad 

av 

legitimitet 

i studien 

Sämre 

resultat i 

studien 

Gör en 

pilotstudie 

Var noggrann 

i designen av 

studien 

Ring 

respondenter

na i förväg 

Få feedback 

från flera 

källor 

 

Flytta fokus mot 

den kvalitativa 

uppföljningsstudi

en 

3 4 12 Ja 

Problem 

gällande 

konfidencia

litet 

Konflikt 

med Tobii 

Slut på 

samarbete 

(i värsta 

fall) 

Var tydlig 

med 

informatione

n 

Transparent 

och öppen 

dialog med 

KTH och Tobii  

Om företaget 

och gruppen har 

olika åsikter om 

vad som kan 

publiceras bör 

prejudikat hittas 

för att fungera 

som vägledning 

5 3 15 Ja 

Något 

oväntat 

händer 

med 

företaget 

(t.ex. 

konkurs, 

uppköp, 

byte av 

lokaler/lan

d) 

Byte av 

lokal 

Svårare 

att få 

intressant

/relevant 

info 

 

Se till att 

dokumenten 

finns sparade 

Byte av fokus till 

att vara mer 

generell i sin 

natur 

1 2 2 Nej 
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Bilaga C  Kundenkät 
Kundenkät som gjordes med hjälp av ett Adobe-program och ett PDF-dokument kunde därefter fyllas 

i av respondenten. 
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