
 
 

 
 

 

 

 

Kravspecifikation och kravhantering 
 

av 
 

Victor Tawfik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MF131x - Kandidatexamensarbete i Integrerad Produktutveckling 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 



 
 

 

 
 

 
MF131x - Kandidatexamensarbete i Integrerad 

Produktutveckling 
 

Kravspecifikation och kravhantering 
 

 
Victor Tawfik 

MMK 2016:128 MCEB 350 
 

Godkänt 

2016-06-10 

Opponent 

Nino Borojevic 

Amanda Fagerström 

Handledare 

Anders Berglund 

 

Sammanfattning 
Vid framställning av nya, samt uppdatering eller justeringar av redan befintliga, 
produkter finns det många beslut som måste tas gällande utformningen av produktens 
specifikationer. Detta gäller oavsett bransch eller vilken typ av område som 
produktutvecklingen omfattar.  
På marknaden idag finns det möjlighet att utnyttja ett flertal instrument i form av 
modeller och riktlinjer som ämnar både till att underlätta och förbättra hela 
produktutvecklingsprocessen.  

Rapportens syfte är således att utforska till vilken utsträckning dessa modeller 
implementeras och används vid hantering, prioritering samt utformning av 
kravspecifikationer under produktutvecklingen för företag inom olika branscher. Samt 
även utforska vilken roll kravspecifikation och kravhantering har under själva 
produktutvecklingsprocessen. 

Resultatet ska sedan lyftas fram och ställas mot varandra där likheter, skillnader och 
avvikelser från teorin är av intresse. Underlaget till denna undersökning består både av 
en litteraturstudie och av intervjuer med respondenter från åtta olika företag med god 
insikt eller delaktighet i produktutvecklingsprocessen i sina respektive företag. 
Intervjuerna genomfördes på plats och var av semi-strukturell natur där vi utgick från 
specifika frågeställningar men gav utrymme för respondenten att prata fritt utanför dess 
ramar. Resultaten visar att de intervjuade företagen värderar kravspecifikation och 
kravhantering högt men på olika sätt beroende av typen av företag. För 
innovationsföretag är det en avgörande faktor för produktens framgång på marknaden 
vid lansering. För konsultföretag är det istället avgörande för att beställaren ska var nöjd 
med produkten som utvecklas och vilja betala för den. Innovationsföretagen 
implementerar modeller såsom Kano-modellen och QFD i högre utsträckning än 
konsultföretagen. 



 
 

 
Abstract 
In the production of new, as well as also the customization of already existing products, 
many decisions needs to be made surrounding product development.  

There are many easily accessible tools today, in the form of models and guidelines, 
which offer comprehensive assistance throughout the product development process  

The purpose behind this thesis is to explore what tools that is being implemented and 
used in todays’ industry regarding the handling, sorting, and also the prioritization of 
product requirements across several businesses. Furthermore, also explore the 
importance of requirement specification, and management, during the product 
development process. 

The result will be analyzed and set against each other where the similarities, differences, 
and also deviations from common models are of interest. 

The basis of this examination consists of a literature review and also interviews with 
respondents from eight different companies. All respondents have a good insight or 
knowledge of the product development process in their respective companies.  

The interviews were conducted at the respondents’ workplace and were executed in 
such a way that the respondents were given a great degree of freedom while answering 
very specific questions.  

The result from the interview showed that all participating companies value both 
specification and management of requirement highly, but with a different perspective 
depending on the nature of the company. For the companies that are highly market 
oriented, these two tools serves as a determining factor of the attractiveness of the 
launched product. For consulting companies, these tools are rather crucial if the client is 
to be satisfied with the final product. Overall, the marketed oriented companies 
implement models such as Kano and QFD in a much greater extent in relation to the 
consulting firms. 
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1. Inledning      
 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet. Dessutom presenteras syftet 
och de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund   
 
I dagens konkurrenspåverkade industri är det av yttersta vikt att ha genomtänkta 
marknadsstrategier och utarbetade produkter som motsvarar marknadens efterfrågan. 
För att kunna producera attraktiva produkter finns det därför ett behov av att lyssna av 
marknaden genom t.ex. marknadsundersökningar. Genom detta utförande har företagen 
sedan ett underlag till hur framtida produkter kan formas. Detta är dock långt ifrån 
simpelt och det finns många variabler som bör beaktas innan en produkt är färdig att 
lanseras. 

Vid framställning av nya, samt uppdatering eller justeringar av redan befintliga, 
produkter finns det många beslut som måste tas gällande utformningen av produktens 
specifikationer. Detta gäller oavsett bransch eller typ av område som 
produktutvecklingen omfattar. De företag som inte har ett välutarbetat och effektivt 
tillvägagångsätt, med tydliga riktlinjer över produktutvecklingsprocessen som helhet, 
riskerar att slås ut av starkare konkurrenter. Effektivisering av 
produktutvecklingsprocessen är därför avgörande för ett företag som ska framställa 
konkurrenskraftiga produkter (Cooper & Kleinschmidt, 2001). 

Ett av de viktigaste områden inom produktutveckling är produktdefinition. För de 
företag som är nyskapande är frågor som vilket syfte produkten ska fylla och vilken 
målgrupp produkten riktar sig till av stor vikt. Denna typ av produktutveckling är 
väldigt kundorienterad där insamlad data från marknadsundersökningar ofta hjälper till 
för att definiera önskvärda egenskaper för framtida produkter. Dessa egenskaper måste 
sedan bli översatta till teknisk specifikation innan ett utvecklingsprojekt kan påbörjas. 

Andra företag som inte styrs av innovation, arbetar istället på uppdrag hos kund. Inom 
denna typ av produktutveckling behövs inget insamlande av data kring produktens 
utformning. Uppdragen kommer istället med tydliga riktlinjer över produktens 
kravspecifikation. Utmaningen här ligger istället kring att lösa kundens alla krav på ett 
tillfredsställande sätt. För båda typer av produktutveckling gör tydliga krav det lättare 
att konkretisera projektets målsättningar vilket resulterar i en förenkling av hela 
arbetsprocessen (Cooper, 2001).  

Produktutvecklarna jobbar med kundernas behov, företagets målsättningar, produktidéer 
och teknologiska kapaciteter för att kunna fastställa produktdefinitionen med tillförande 
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krav på produktegenskaper. Produktens kravspecifikationer kan även motsätta varandra, 
det gäller då att hantera och prioritera kraven för att åtgärda problemen som uppstår. 
  

1.2 Syfte 
 

Arbetet ämnar undersöka kravspecifikationen och kravhanteringens påverkan på 
produktutvecklingsprocessen samt hur olika företag bemöter dessa utmaningar. Ur detta 
formuleras dessa forskningsfrågor: 

 

• Vilken roll har kravspecifikation och kravhantering i 
produktutvecklingsprocessen? 

 

• Vilka metoder och hjälpmedel används vid formulering, samt hantering av 
kravspecifikationer? 

 

1.3  Avgränsningar 
 

Avgränsningar har gjorts i valet av företag som ska intervjuas. I denna rapport kommer 
endast kravställning och kravhantering analyseras hos företag som är etablerade. Det 
vill säga, företag som har varit verksamma i minst 10 år. De etablerade företagen har 
större erfarenhet av kravspecificering och ett mer utvecklat system kring hantering av 
dessa. 
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2. Teori 
 

Produkter som har en tydlig definition och noggrant specificerade krav innan utveckling 
påbörjas, har en mycket större sannolikhet att lyckas på marknaden. Dock har 
marknaden indikerat att kravspecifikation är något som många företag har svårt att 
utföra ordentligt. Detta på grund av otillräckliga förundersökningar innan företagen 
påbörjar produktutvecklingsprojektet vilket bidrar till att produktdefinition kan bli 
otydlig med felaktiga beslut som följd. Resultatet blir att resurser sedan måste tillägnas 
för att göra om felaktigt utfört arbete (Cooper & Kleinschmidt, 2001). Andra faktorer, 
som olika typer av marknader, bidrar till komplexiteten kring produktdefinitionen.  

Inom produktutveckling finns det två distinkta marknader, dynamisk och statisk, som 
hanterar produktutvecklingens annorlunda i dess tidiga skede. En dynamisk marknad är 
en marknad där den tekniska utvecklingen, eller där kundkrav kan förändras över en 
kort tidsperiod, kan ha förödande effekt på produktutvecklingen. Detta resulterar till att 
företag som investerar i sådana marknader bör avvakta så länge som möjligt med att 
definiera sin slutgiltiga produkt så att produkten inte blir utdaterad i förtid. Den andra 
typen av marknad, stationär marknad, har ej denna problematik under 
produktutvecklingsprojektet då dessa typer av produkter inte är lika känsliga för den 
typen av externa faktorer. Således kan utvecklingsgruppen sätta specificerade krav i 
början av utvecklingen utan större risk (Kalyanaram, 1997). 

Den allmänna processen för kravspecifikation och kravhantering kan delas in i fyra 
huvudfunktioner (Tseng & Jiao, 1998): 

 

• Insamling: Data som utgör underlag för definiering av produkten och 
fastställning av kraven samlas in. Det finns flera källor och metoder för 
datainsamling, till exempel feedback från kunder och etablerade säkerhetskrav 
från relevanta organisationer. 

 

• Analys: Insamlad data tolkas eller relateras till produkten för att konkretiseras 
och kunna omvandlas till specificerade krav samt se hur dessa kan uppfyllas. En 
viktig del i denna delprocess är analysen av parametrar som ingår i de fastställda 
kraven. Att kartlägga kraven och dess parametrar i tidigt skede kan ha stor 
betydelse för effektiviteten av produktutvecklingsprojektet. 

 

• Övervakning: Under projektets gång kan kravens relevans eller prioritet 
förändras. Kundernas efterfrågan kan skifta med tidens gång, företaget kan byta 
marknadsstrategi och etablerade standarder kan förnyas. Kravanalysen som 
tidigare nämnts, kan avgöra vilka krav som är benägna att förändras och därmed 
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kan åtgärder förberedas. Övervakning handlar också om att upptäcka 
kravkonflikter och hantera dessa. Parametrar som återkommer i flera krav är en 
möjlig grund för att krav blir disjunkta om de kräver skilda intervall för dessa 
parametrar. Om kravkonflikter som uppstår inte kan lösas, måste kraven 
hanteras på andra sätt som till exempel kompromisser, omdefiniering, 
omprioritering eller eliminering. 

 

• Verifiering: Kontroller utförs för att avgöra om produkten uppfyller de 
specificerade kraven till en satisfierande grad. Om krav inte är uppfyllda, måste 
åtgärder vidtas för att lösa detta. 

 

Det finns flera svårigheter med kravspecifikation och kravhantering som måste 
hanteras. De olika rollerna involverade inom produktutvecklingsprocessen har 
varierande perspektiv och terminologi. Detta kan skapa problem vid förmedling av 
information och försvårar analysen vid kravspecifikation. För att ta reda på 
parametrarna som ingår i kraven och fastställa kravens relation till varandra, krävs det 
en strukturerad kartläggning av kraven och dess parametrar (Tseng & Jiao, 1998). 

Det finns etablerade metoder och modeller inom produktutveckling som företagen 
implementerar i sina processer. Modellerna följs väldigt sällan till punkt och pricka, 
utan anpassas och implementeras i varierande grader beroende på företagets bransch 
och situation. 

 

2.1 Kano-modellen 
 

En modell som används för att förbättra produktdefinitionens process är Kano-
modellen. Modellen kan förklaras genom kravspecifikationen och kravhanteringens fyra 
huvudfunktioner som Tseng och Jiao (1998) skriver om. Kano-modellen bygger mycket 
på att insamlingen av data sker huvudsakligen genom feedback från kunder. 
Dataanalysen utförs sedan med kundnöjdhet som grund både för översättningen av 
kunders feedback till tekniska specifikationer och för kravprioriteringen när kraven 
måste hanteras om problem upptäcks under övervakningen av 
produktutvecklingsprocessen. De specificerade kraven kategoriseras utifrån kundernas 
reaktioner på uppfyllningsgraden av olika krav för att kunna övervakas och hanteras 
mer effektivt under produktutvecklingsprocessen. Det finns tre kategorier som är 
relaterade till kundernas reaktioner (Matzler & Hinterhuber, 1998): 

• Måste-krav: Dessa krav är förväntade av kunden och uppfylls för att inte göra 
kunderna missnöjda. Om krav i denna kategori inte uppfylls kan detta leda till att 
kunderna inte är intresserade av produkten överhuvudtaget. 
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• Endimensionella krav: Uppfyllnad av dessa krav leder till nöjda eller missnöjda 
kunder proportionellt gentemot uppfyllningsgraden av kraven. 

• Attraktiva krav: Dessa krav är oftast inte förväntade av kunden och framkallar 
små- om inga negativa reaktioner om de inte uppfylls. Däremot kan uppfyllning 
av dessa krav leda till signifikanta grader av kundnöjdhet. 

Genom att formulera frågorna vid datainsamlingen från kunderna, kan produktkrav- och 
egenskaper kategoriseras effektivt. Med hjälp av frågor om krav formulerade i både 
funktionell och dysfunktionell form, uttrycker kundens svar graden av nöjdhet 
respektive missnöjdhet om kravet uppfylls eller ej. Om uppfyllning av ett krav 
framkallar positiva reaktioner medan minimala negativa reaktioner framkallas vid 
misslyckande att uppfylla kravet, kan det fastställas att kravet är ett attraktivt krav. Om 
motsatsen skulle ske, det vill säga minimala positiva reaktioner vid uppfyllning och 
negativa reaktioner vid misslyckande att uppfylla kravet, kan kravet istället fastställas 
som ett måste-krav. Skulle positiva respektive negativa reaktioner uppstå vid 
uppfyllning respektive misslyckande att uppfylla kravet, kan det fastställas som ett 
endimensionellt krav (Matzler & Hinterhuber, 1998). 

 

2.2 QFD 
 

När insamling av data (som utgör underlag för definiering av produkten och 
fastställning av kraven) har skett är nästa steg att analysera dessa data och översätta dem 
till teknisk specifikation som sedan kan appliceras som egenskaper och funktioner hos 
produkten. 

Ca 50 % av de nya produkterna som kommer ut idag, misslyckas på marknaden. Den 
största orsaken till detta är att produkten inte uppfyller kundens önskemål. Detta innebär 
att många företag fortfarande inte har hittat ett bra system för att analysera och hantera 
kundkraven. Det är viktigt att ta hänsyn till detta under hela produktutvecklingsfasen för 
att säkerställa kundnöjdhet. 

En ofta förekommande metod för detta är QFD. Metoden används som ett redskap för 
att omvandla “kundernas röst” till tekniska egenskaper hos produkten. Den kan 
användas både vid framställning av nya produkter och vid förbättring av befintliga 
produkter. 

Den övervägande delen av QFD kallas kvalitetshuset, och utgörs av en 
planeringsmatris. Den liknar ett hus, där varje beståndsdel av huset utgör en specifik 
funktion.  

I husets vänstra del återfinns kundbehoven med en viktning. Övervåningen består av 
produktegenskaper. Till höger om kundbehoven och under produktegenskaperna hittas 
förhållandet mellan dessa två. I husets tak förhålls produktegenskaperna till varandra, 
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det vill säga hur den ena egenskapen påverkar den andra, såväl positivt som negativt. 
Slutligen dokumenterar man resultatet i husets källare (Ionica & Leba, 2015) 

 Kvalitetshuset kan förekomma i olika utformningar. Vissa företag kan utöka antalet 
beståndsdelar till huset med att till exempel analysera kundbehoven, samt 
produktegenskaper med liknande produkter som redan finns på marknaden. Med hjälp 
av detta kan eventuellt nya och bättre lösningar hittas. 

 

 
 
 
 

2.3 Affinitetsdiagram 
 

Affinitetsdiagram är ett verktyg som används för att organisera data i betydelsefulla 
kategorier med avseende på deras likheter. Kvalitativ data kan innehålla flera variabler 
som i sin tur mäter ett mindre antal faktorer. Genom att gruppera data efter vilka 
faktorer som berörs av de innehållande variablerna kan analysen av insamlad data ske 
mycket effektivare. Eftersom affinitetsdiagram endast berör huvudfunktionerna 
insamling och analys av data som definieras av Tseng och Jiao (1998), bör den 
användas i samband med andra metoder för optimal effektivitet. I och med att 

Figur 1. Bild på "House of Quality". 
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affinitetsdiagram är ett simpelt verktyg, är det enkelt att integrera den i sin 
produktutvecklingsprocess (Pyzdek & Keller, 2014). 

 

2.4 Konkurrenskraftig marknadsanalys 
  
Ett företags framgång styrs inte enbart av interna variabler utan påverkas mycket av 
externa faktorer som konkurrens och marknad liksom. Därför är det väldigt viktigt för 
företag att inre strategier och målsättningar inte blir offentliga uppgifter, samtidigt som 
företag vill känna till konkurrenternas strategier då detta ger en obestridlig fördel. På 
detta sätt kan ett företag ligga i framkant och samtidigt vara förberett inför 
konkurrenternas agerande på marknaden gällande produktion, forskning, och 
försäljning. Detta förberedande arbete i kombination med marknadsanalyser av andra 
yttre faktorer ger företag det underlag de behöver för att implementera effektiva 
strategier. Genom konkurrenskraftig marknadsanalys som beskrivs av Valeriu (2014) 
kan ett företag utvärdera sina konkurrenters kapaciteter på marknaden för att undvika 
negativa överraskningar och för att kunna planera strategiska motdrag. Samt även 
analysera andra faktorer som kan ha en direkt påverkan på antingen marknaden eller 
företaget själva. Följande modell bygger på åtta olika steg, som baseras på en kvalitativ 
metod, som berörs kortfattat nedan: 
 
Steg 1 – Analys av yttre förhållanden som kan påverka den ekonomiska verksamheten. 
Detta inkluderar, men begränsas ej, till ekonomisk lagstiftning, politisk stabilitet, räntor, 
inflation, arbetslöshet, demografi, utbildning, social rörlighet etc. 
 
Steg 2 – Analys av marknaden och konkurrensen som uppnås genom att följande 
faktorer vägs in: 

- Konkurrens mellan redan existerande företag. 
- Marknadsbarriärer för nyetablerade företag. 
- Förhandlingsposition för beställare. 
- Förhandlingsposition för leverantörer. 

 
Steg 3 – Diagnostisk analys av det egna företaget vilket inkluderar kostnadsanalys av 
företagets egna aktiviteter, identifiering av kompetenser inom företaget, strategier och 
mål etc. 
 
Steg 4 – Revidering av hypotetiska utfall som kan påverka verksamheten såsom 
förändringar inom den ekonomiska tillväxten. 
 
Steg 5 – Uppskattning av de bestämda faktorernas påverkan. 
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Steg 6 – Scenario matris. En grafisk representation av de två tidigare steg som 
inkluderar den strategiska betydelsen och också sannolikheten över att de inträffar. 
 
Steg 7 – Bestämmandet av de utfall som anses mest troliga. 
 
Steg 8 – Utvecklandet av strategiska beredskapsplaner. 
  
Då industrispionage inte är lagligt bygger modellen till största del av bearbetning och 
tolkning av offentlig data. Utmaningen ligger därför i hur den tillgängliga informationen 
analyseras och tolkas. En grundläggande förståelse för yttre faktorers påverkan på den 
egna verksamheten är avgörande för ett företags framtid. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs projektets genomförande. Kapitlet delas in i fyra områden; 
organisation, litteraturstudie, empirisk studie och metoddiskussion. 

 

3.1 Organisation 
 

En projektplanering sammanställdes under projektets början i form av ett GANTT-
schema som återfinns i Bilaga 1. Inlämningsdatumen för projektet användes som grund 
för att fastställa uppläggningen av delområdena. Grupptillfällen planeras med jämna 
mellanrum för att kontrollera att planeringen fullföljs i tid samt bestämma i detalj vilka 
uppgifter som ska utföras. Strukturellt så delades arbetet in i fyra milstolpar som nedan: 

 

 Milstolpe 1: Introduktion och Teori 

 Milstolpe 2: Metod 

 Milstolpe 3: Resultat 

 Milstolpe 4: Analys samt Slutsatser 

 

Inledning, teori och metod skrivs gemensamt. Resultat skrivs individuellt. Analys och 
slutsats har både en individuell och en gemensam del.  

 

3.2 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie utfördes för att bilda en fördjupad uppfattning inom området. 
Relevanta artiklar hämtades för att besvara frågeställningarna. Litteraturstudien 
användes även som grund till den empiriska studien genom att vara underlag för de 
formulerade intervjufrågorna. Sökord som användes för att hitta relevanta artiklar i 
databaserna var: Requirement management, Product definition, Product specification, 
Engineering specifications, QFD. 

 

3.3 Empirisk studie 
 
Varje gruppmedlem utförde två intervjuer och närvarade som stöd på två andra 
intervjuer. Intervjuerna valdes att vara relativt strukturella och personliga där en 
förbestämd intervjuguide (se bilaga 2) utgjorde en ram för respondenten att svara fritt 
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inom. Denna intervjumetod ser till så att insamlad data kan relateras till varandra utan 
att begränsa respondentens möjlighet att svara utförligt vilket är av typ B som finns i 
tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Gruppens valda intervjumetod (Westlander, 2000). 
 

Intervjumetod Intervjuarens roll Respondentens roll Hjälpmedel 

Typ B: 
Semistrukturerad 
personlig intervju 

Vill undersöka 
individens egen syn 
på situationen, 
förstå och beskriva 
händelser/samband. 
Intervjuaren 
bestämmer 
subteman som 
behandlas under 
intervjun. 

Har friheten att 
specificera vad som 
ska tas upp inom 
ramen för subteman 

Intervjuguide och 
anteckningar som 
tas fritt under/efter 
intervjun. 
Bandinspelning om 
respondenten 
tillåter det. 

 
Efter varje intervju transkriberades resultatet innan sedan ett resultat framställdes i form 
av en sammanfattning över all relevant information som delades under intervjutillfället. 
Denna sammanfattning var sedan underlag till den individuella analys och resultatet där 
företagen både granskades var för sig samt ställdes emot varandra. I tabell 2 nedan, 
följer en sammanfattning av de företagen som intervjuades. 
 

Tabell 2. Sammanställning av de intervjuade företagen. 
 

Företag Respondentens position Intervjulängd [min] Avvikelse 

Semcon Team Manager 75 - 

TeliaSonera Projektledare 

Produktutvecklingschef 

47 - 

Electrolux Teknisk chef 40 - 

Bosch Rexroth Konstruktions- och 
supportschef 

47 - 

ICA Produktutvecklingschef 30 - 

Hissmekano Produktchef 42 - 

Xylem Projektledare 

Projektledare 

45 - 

Svensk 
Konstruktionstjänst 

Affärsområdeschef 51 - 
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3.4 Metoddiskussion 
 
Projektet som helhet är uppbyggt på en kvalitativ undersökning där insamlad data från 
intervjuer har analyserats. Slutsatserna representerar därför inte alla företag, för att 
kunna göra det krävs en kvantitativ undersökning utöver denna kvalitativa 
undersökning. När en kvalitativ undersökning utförs är det viktigt att säkerställa dess 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet antyder på undersökningens tillförlitlighet. Med 
hög reliabilitet ska undersökningen ge samma resultat vid upprepande genomförande av 
en oberoende part. Validitet är hur väl mätdata besvarar frågeställningarna. 

Uppsatsens reliabilitet kan därför ifrågasättas då detta är en kvalitativ undersökning som 
inte kan stå till grund för några generella slutsatser. Detta på grund av att underlaget till 
denna uppsats består av data från endast åtta företag. 

En annan variabel som kan påverka validiteten av resultatet är respondenternas 
varierande position. Dessutom kan inte en individ representera en hel organisation.  

Antalet artiklar som användes är rätt så magert vilket har negativ påverkan på 
litteraturstudien. Det blir svårare att skriva analysen, då resultatet ska jämföras med 
teorin. 

I ett försök att nå bästa möjliga resultat i och med undersökningens begräsningar har 
prioritet legat på att respondenterna har en ingående inblick inom företagens 
kravspecifikation och kravhantering samt att respondenternas position är likvärdiga. Det 
innebär att respondenterna bör ha samma perspektiv på frågeställningarna som de 
besvarar.  

Intervjuerna genomfördes på plats hos respektive företag. Intervjuer via telefon eller 
videosamtal kan inte garantera samma kvalitet på informationen eftersom icke-verbal 
kommunikation har stor inverkan på meddelandet som helhet (Ambady & Rosenthal, 
1998). 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. De två företag som har intervjuats 
är Electrolux och Bosch Rexroth. Sammanfattningar på de resterande företagen finns i 
bilaga 3. Allt som presenteras nedan är antingen respondentens egna ord på den tidigare 
nämna intervjuguiden eller data som är hämtad från respektive företags egen hemsida. 

 

4.1 Electrolux 
 

Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater som bland annat kylskåp, 
dammsugare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Företaget har huvudkontor i Stockholm, 
Sverige. År 2015 hade Electrolux 58000 anställda med en omsättning på 124 miljarder 
SEK (Electrolux, 2016). 

Företagets produktutvecklingsprocess:  

Innan ett projekt startas finns det en period som kallas för ”Fuzzy Front End” Det är 
otydligt vad som är målet och vartefter projektet går så utförs konsumentstudier och 
olika idéer testas för att få en klarare bild på vad som är och inte är attraktivt. Sedan 
används attributprofilering för att bedöma produktens önskade positioner inom de 
klassiska kategorierna såsom prestanda, energieffektivitet och ergonomi. Vid det här 
laget går projektet in i det detaljerade projektarbetet med konceptfasen, prototyper 
byggs. Flera olika avdelningar samarbetar i projektet i vad som kallas för integrerad 
tvärfunktionell utveckling. När ett koncept anses vara tillräckligt bra, låses denna fas 
och projektet går vidare till att utveckla verktygen för tillverkning. När detta är klart 
låses produkten, detta kallas för milstolpe 0. Vid denna milstolpe ska alla ritningar vara 
färdiga och verktygen kan beställas. Vid milstolpe 1 och 2 ska 
marknadsföringsbudskapen respektive paketeringen vara bestämda. Vid milstolpe 3 
påbörjas massproduktionen av produkten. 

Värdering av kravspecifikation och kravhantering:  

För Electrolux är specifikationen och hanteringen av krav avgörande för en produkts 
framgång. Förarbetet utförs i en separat avdelning som jobbar frikopplat med att 
utveckla tekniska lösningar till nya produkter. Effekterna av bristfälligt förarbete där 
kravspecifikation ingår har Electrolux tagit del av förut och som resultat har de aktivt 
jobbat med att effektivisera denna delprocess. Det kan även hända att för mycket tid 
läggs ned på förarbete med filande och optimeringar på tekniska lösningar innan resten 
av produktutvecklingsprocessen påbörjas, vilket påverkar processens effektivitet 
negativt. Krav krockar med varandra ofta under produktutvecklingen hos Electrolux. 
Det är viktigt att effektivt kunna se vad som går och inte går så tidigt som möjligt och 
hantera detta genom att se över kravens prioritet och handla därefter. Ju tidigare 
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problem kan upptäckas och lösas, desto bättre. Om problemen är så allvarliga att 
produkten inte kommer att hålla måttet överhuvudtaget kan resurser spenderas bättre på 
andra projekt istället. 

Metoder som används vid kravspecifikation och kravhantering:  

För att kunna specificera produktens krav bättre, används attributprofilering för att 
placera sig relativt andra produkter hur väl den egna produkten ska framstå i kategorin 
och därefter specificera kraven mer detaljerat. För att organisera kraven kombineras 
attributprofilering tillsammans med hierarkimodellen. Under produktens attribut finns 
så kallade sub-attributer. Varje produkt har några krav som är direkt kopplade till 
produktens unika säljpunkter. Vid hantering av krav är det viktigt att se över att de 
unika säljpunkterna inte äventyras, dessa krav har därför större prioritet än andra krav 
vilket tas hänsyn till. För att verifiera att kraven uppfylls under produktutvecklingen, tas 
protyper fram i olika stadium av projektet som testas i laboratorium. Kvalitativa tester 
utförs också där kunder får interagera med prototyper för att kategorisera krav som 
attraktiva krav, måste-krav eller endimensionella krav. Vartefter som projektet går och 
prototypserierna 1, 2, 3 och 4 tas fram, låses produkten alltmer. Mot slutet ska 
produkten vara färdigutvecklad och inga förändringar görs, verktygen som används vid 
produktion avprodukten utvecklas i detta stadium.  

 

4.2 Bosch Rexroth 
 

Bosch Rexroth AG är ett dotterbolag till Robert Bosch GmbH som har verksamhet inom 
bland annat hydraulisk teknik, gjutningsteknik och elektriska driv- och styrsystem. 
Företaget har huvudkontor i Lohr am Main, Tyskland och avdelningar runt om i Europa 
och Asien. År 2014 hade de 33700 anställda i 80 länder med en omsättning på 5,6 
miljarder euro (www.boschrexroth.com). 

Företagets produktutvecklingsprocess:  

Innan ett projekt startas ska alla involverade vara överens om produkten som ska 
utvecklas. En tidsplan med milstolpar tas fram och varierar beroende på projektets 
komplexitet. Produktutvecklingsprocessen som används, kallas ”Product Engineering 
Process”. Det är en väldefinierad mall som beskriver flera faser som följs. Den första 
fasen är förstudie, kundspecifikationerna tas fram och en intern specifikation utförs för 
att försöka realisera kundspecifikationerna i högsta möjliga utsträckning. Nästa fas är 
projektstart där konceptet utvecklas. Första milstolpen kommer här då konceptet ska ha 
tagits fram. Sedan kommer själva produktutvecklingen i två steg. Vid nästa milstolpe 
ska ritningarna vara färdigställda och låsta. Efter det påbörjas industrialiseringen, 
maskiner och verktyg köps in och programmeras och bearbetningsprocesser tas fram. 
Sedan påbörjas produktionen av produkten. 



14 
 

Värdering av kravspecifikation och kravhantering: 

Den tekniska kravspecifikationen utförs inför varje projekt som förarbete. Kraven måste 
vara tydligt specificerade för att koncept ska tas fram och även för att effektivt verifiera 
krav under projektets gång. Alla krav måste uppfyllas, därför är det viktigt att problem 
upptäcks tidigt och kan åtgärdas utan att det påverkar hela projektet negativt alltför 
mycket. Vid utveckling av nya produktserier skickas kundkravsspecifikationer från 
huvudkontoret i Tyskland som konstant analyserar marknadens efterfrågan, både själv 
och med hjälp av andra konsultföretag. Denna kundkravsspecifikation skickas sedan till 
avdelningen i Älvsjö som översätter den till teknisk kravspecifikation och påbörjar 
produktutvecklingen för den nya produktserien. Prioritering ligger i produktkvalitet som 
är Bosch Rexroths huvudsakliga säljpunkt. Marknaden spelar större roll 
produktseriernas kravspecifikationer eftersom deras framgång ligger i 
försäljningssiffrorna jämfört med kundanpassade produkter där enbart den tekniska 
kravspecifikationen är avgörande, alla krav som specificeras måste vara uppfyllda. 

Metoder som används vid kravspecifikation och kravhantering:  

Kravspecifikationen utförs i två steg. Första steget är kundkravsspecifikationen. En 
produktchefsavdelning i Tyskland har ansvar för vilka produkter som ska sättas på 
marknaden. Deras uppgift är att analysera vilken typ av produkt marknaden efterfrågar. 
När ett nytt utvecklingsprojekt ska startas, tar de fram en kundkravsspecifikation. Andra 
steget är projektteamet som utvärderar denna kundkravsspecifikation och skapar en 
teknisk kravspecifikation i projektet som beskriver vad från kundkravsspecifikationen 
som realiseras. Allt går kanske inte att realisera i en produkt. Vid själva 
produktutvecklingen följs den väldefinierade mallen. Den landerades globalt inom 
Bosch Rexroth för omkring femton år sedan för att standardisera 
produktutvecklingsprocessen. Syftet med denna mall är att garantera att 
produktutveckling utfördes korrekt för att säkerställa företagets konkurrensfördel som 
ligger i kvaliteten. 
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5. Analys 
 

Här presenteras både den individuella och gemensamma analysen av de intervjuade 
företagen. 

 

5.1 Electrolux 
 
Värdering av kravspecifikation: 
För Electrolux är välutförd kravspecifikation och kravhantering en avgörande faktor för 
att deras produkter ska vara framgångsrika vid lansering. Produktutvecklingsprocessen 
utförs på kortare tid och mindre omarbetning behövs under processens gång vilket 
minskar tid- och resursåtgången. Denna värdering som Electrolux har vad gäller 
kravspecifikation och kravhantering är i likhet med vad Cooper och Kleinschmidt 
(2001) anser om kravspecifikationen och kravhanteringens roll i 
produktutvecklingsprocessen.  

 

Metoder som används vid kravspecifikation och kravhantering:  

Marknaden för Electrolux är dynamisk, de jämför sig med konkurrenter konstant och 
analyserar marknaden för att uppdatera sig om marknadens trender och riktningar som 
den går mot. Om produktutvecklingen tar lång tid så kan kundkraven förändras 
tillräckligt för att göra produkten mindre Till skillnad från Kalyanaram och Krishnan 
(1997), anser respondenten att det inte är effektivt att vänta med kravspecifikationen så 
länge som möjligt. Det anses istället vara bättre att bestämt fatta ett beslut vid varje fas i 
produktutvecklingsprocessen och effektivt fortsätta vidare med produktutvecklingen. 
Om produkten inte definieras tydligt i tidigt skede i projektet blir det svårt att jobba 
effektivt med produktutvecklingen samt att risken för att behöva göra om utfört arbete 
ökar. Det är mer lönsamt att investera tid och resurser på kravspecifikationen så tidigt 
som möjligt enligt respondenten. 

Konsumentstudierna och marknadsanalyserna som utförs innan själva projekten startar, 
kategoriserar kraven utefter marknadens efterfrågan. Detta kan liknas vid Kano-
modellen som beskrivs i Matzler och Hintertubers artikel (1998). Modellen baseras på 
att kundnöjdhet utgör grunden för kravprioriteringarna. Attraktiva krav och måste-krav 
identifieras. Vidare kan även attributprofilering kopplas till Kano-modellen. Genom att 
ha en uppfattning av vilka kundreaktioner som fås vid olika grader av 
kravuppfyllningar, kan kravprioriteringar göras för att maximera kundnöjdheten. I vissa 
kravkategorier är det planerat att produkten ska vara bäst gentemot konkurrenternas 
produkter medan i andra kategorier räcker det med att produkten är bra nog för att inte 
leda till missnöjda kunder. Även QFD som Ionica och Leba skriver om kan kopplas till 
attributprofileringen. QFD går ut på att översätta kundernas efterfrågan till tekniska 
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kravspecifikationer på produkten som utvecklas samtidigt som den jämförs med 
konkurrenternas produkter. Med attributprofileringen fastställs hur produkten ska 
förhålla sig mot konkurrerande produkter i olika tekniska kategorier beroende på 
kundernas efterfrågan. Kravhanteringen för Electrolux består till en stor del av 
kompromisser utifrån hur kraven prioriteras. Det är väldigt vanligt att de ställda kraven 
krockar med varandra. När kraven kompromissas är det viktigt att produktens unika 
säljpunkter bibehålls, annars måste projektet oftast läggas ner. Kompromisserna som 
utförs följer ingen specifik modell eller teori utan här är det erfarenhet som gäller. 

Kravkategoriseringen som Electrolux utför kan starkt liknas vid Pyzdek och Kellers 
(2014) beskrivning av affinitetsdiagram. Kundkraven som utgör insamlad data 
organiseras i större kravkategorier som liknar faktorerna i affinitetsdiagrammen. Detta 
förenklar kravanalysen som Electrolux utför med hjälp av attributprofilering. 

 

5.2 Bosch Rexroth 
 
Värdering av kravspecifikation: 
Bosch Rexroth värderar kravspecifikation och kravhantering på olika sätt beroende på 
deras produkter. Dels tillverkar de produktserier som finns i produktkatalogen för 
kunderna att välja ut, dels tillverkar de kundanpassade hydraulcylindrar på beställning. 
För produktserierna värderar Bosch Rexroth kravspecifikation och kravhantering mer i 
enlighet med Cooper och Kleinschmidt (2001) under produktutvecklingsprocessen. En 
välutförd kravspecifikation och kravhantering bidrar till produktens framgång vid 
lansering.  

 

Metoder som används vid kravspecifikation och kravhantering:  

Marknaden analyseras på huvudkontoret i Tyskland för att kategorisera kraven och 
kunna prioritera bättre när kundkravsspecifikationen skickas till avdelningen i Älvsjö 
som översätter den till en teknisk kravspecifikation. Utgångspunkten för 
kundkravspecifikationen är kundnöjdhet och likheter kan urskiljas med Kano-modellen 
som Matzler och Hintertuber (1998) beskriver. Attraktiva krav och måste-krav 
identifieras, variationer på delar av produkten utvecklas för att göra produkten attraktiv 
för fler möjliga kunder samtidigt som det fortfarande är effektivt att tillverka produkten 
med dess variationer. Att kategorisera de framtagna kraven i större grupper är precis vad 
affinitetsdiagram går ut på enligt Pyzdek och Keller (2014). Organisering av krav 
förenklar kravanalysen och det blir lättare att fatta beslut om vilka krav som har större 
prioritet när kundkraven översätts till tekniska krav. Konkurrensen spelar stor roll vid 
utveckling av nya produktserier, Enligt Ionica och Leba (2015) översätter QFD 
kundkrav till tekniska mätbara produktegenskaper samtidigt som den tar hänsyn till hur 
produktegenskaperna ligger till för konkurrenternas produkter. QFD passar väl in i 
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produktutveckligen av nya produktserier hos Bosch Rexroth i och med att deras 
värderingar av kravspecifikation överlappar väldigt mycket med funktionaliteten hos 
QFD. 

För produktutvecklingsprocessen för kundanpassade hydraulcylindrar, värderas 
kravspecifikation och kravhantering annorlunda. Samarbete med kunden sker för att ta 
fram en teknisk kravspecifikation utifrån kundens enskilda behov. Kravspecifikationen 
är inte längre en faktor som avgör produktens framgång utan istället måste alla ställda 
krav uppfyllas för att kunna säljas till kunden. Varken Kano-modellen eller 
affinitetsdiagram är relevanta överhuvudtaget för denna produktutvecklingsprocess. Om 
kunden inte har fastställt några tekniska krav utan endast har en problemformulering 
kan QFD möjligtvis vara relevant angående översättningen av kundens krav till tekniska 
specifikationer med olika viktningar.  

Marknaden för hydraulcylindrar är väldigt statisk i och med att tekniken är ganska 
mogen. Detta leder till att de flesta, om inte alla tekniska krav ställs i början av projektet 
och är godkända av alla involverade med en projektöverenskommelse innan nästa fas 
kan påbörjas. Precis som Kalyanaram och Krishnan (1997) skriver, behöver Bosch 
Rexroth inte oroa sig för att marknadsbaserade krav förändras signifikant under 
produktutvecklingsprocessen. Kraven ställs noggrant så att de inte krockar med 
varandra vilket leder till att de nästan aldrig behöver ses över igen när de väl är 
fastställda. Både för produktutvecklingen av produktserier och för kundanpassade 
produkter verifieras de tekniska kraven med laborationstester. Om produkten inte 
uppfyller ett krav, ses de tekniska lösningarna över igen och omarbetas tills kravet är 
uppfyllt.  

 
5.3 Jämförande analys 
 

Eftersom Bosch Rexroth värderar kravspecifikation och kravhantering på två olika sätt 
beroende på vilken typ av projekt som gäller, finns det både likheter och skillnader 
mellan Electrolux och Bosch Rexroths värderingar av kravspecifikation och 
kravhantering. När det gäller Bosch Rexroths produktutveckling av nya produktserier, 
har de samma värdering som Electrolux. Kravspecifikationen och kravhanteringen är en 
avgörande faktor för produktens framgång på marknaden. Att investera resurser i 
förarbetet för att samla in och analysera data är nästan alltid lönsamt i form av tydligare 
riktningar att arbeta mot och effektivare produktutvecklingsprocess. När Bosch Rexroth 
utvecklar kundanpassade produkter värderar de inte kravspecifikation och kravhantering 
på samma sätt som Electrolux gör. Marknadens krav och efterfrågor spelar ingen roll för 
Bosch Rexroth utan endast kundens krav och problemformulering gäller till skillnad 
från Electrolux värdering av marknadens krav och efterfrågor. Alla framtagna och 
ställda krav måste uppfyllas för att kunden ska godkänna och köpa produkten.   
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När en jämförelse utförs om vilka metoder och modeller som Electrolux och Bosch 
Rexroth använder, beror likheterna och skillnaderna återigen på Bosch Rexroths 
produkttyp som utvecklas. När Bosch Rexroth utvecklar nya produktserier finns det spår 
av Kano-modellen i båda företagens kravspecifikation. För Electrolux kategoriseras 
kraven för att kunna prioritera produktegenskaperna bättre och på så sätt utveckla en 
framgångsrik produkt. För Bosch Rexroth kategoriseras istället kraven för att kunna 
utveckla varianter inom produktserien och därmed garantera kundnöjdhet hos så många 
olika kunder som möjligt.  

QFD kan kopplas till båda företagens produktutvecklingsprocess. Skillnaden i 
företagens kopplingar till QFD är att Electrolux fokuserar på att tolka kundkraven och 
därmed prioritera produktegenskaperna för optimal kundnöjdhet medan Bosch Rexroth 
fokuserar på att översätta de givna kundkraven till tekniska specifikationer så att de 
sticker ut i sin unika säljpunkt som är produktkvalitet.  

Båda företagen organiserar insamlade krav från marknaden på sådant sätt att likheter 
affinitetsdiagram kan hittas. De grupperar kraven i större kategorier för att lättare kunna 
analysera insamlade kundkrav och skapa en teknisk kravspecifikation mer effektivt. 

När Bosch Rexroth utvecklar kundanpassade produkter så kategoriseras inte kraven på 
ett sådant sätt att Kano-modellen kan kopplas till deras produktutvecklingsprocess. 
Kunden har specifika krav eller en problemformulering som följs istället. QFD kopplas 
inte lika starkt till deras produktutvecklingsprocess men kan fortfarande vara användbar 
att implementera om kunden inte har tekniska krav själv utan har istället en 
problemformulering som behöver översättas till tekniska krav. Affinitetsdiagram har 
inte heller några kopplingar till produktutvecklingsprocessen då det inte samlas in data 
som kan behöva organiseras för att lättare analyseras. 

 

5.4 Gemensam analys 
 
Värdering av kravspecifikation: 
 
Företagen kan grupperas i konsultföretag och marknadsorienterade företag:  

Marknadsorienterade företag, som är mer marknadsorienterade gör omfattande 
marknadsundersökningar för att avgöra kundernas efterfrågan. Till denna grupp tillhör: 
Electrolux, Bosch Rexroth, TeliaSonera, Xylem, Hissmekano samt ICA.  

Konsultföretag som utför uppdrag för kund är inte marknadsorienterade på samma sätt. 
Uppdragsgivaren kommer oftast med en färdigställd kravspecifikation och beroende på 
kundens erfarenhet kring utformningen av kravspecifikation varierar återkopplingen 
med kund. En välformulerad kravspecifikation underlättar och minskar dialog mellan 
kund och konsultföretag. I dessa fall fungerar kravspecifikation mer som ett protokoll 
som enkelt kan följas. I de andra fallen krävs det en kontinuerlig diskussion där 



19 
 

företagen, tillsammans med uppdragsgivaren, analyserar, värderar och prioriterar 
kraven.  Till denna grupp tillhör Semcon och Svensk Konstruktionstjänst. 

Marknadsorienterade företag ser på kravspecifikationen mer som en faktor för hur 
framgångsrik produktens blir på marknaden medan konsultföretag värderar 
kravspecifikationen som absolut avgörande för kundens godkännande av produkten. För 
båda företagsgrupperna är en välutförd kravspecifikation och kravhantering något som 
eftersträvas. Produktutvecklingsprocessen utförs mer effektivt och speglas mot 
slutproduktens kvalitet.  

När det kommer till marknadens utformning finns det ingen direkt korrelation till 
grupperingarna av företagen och typen av marknaden de befinner sig i. En stark 
korrelation finns istället mellan typen av marknad och företagets bransch. Detta framgår 
tydligt med en jämförelse mellan TeliaSonera och Bosch Rexroth som båda producerar 
innovativa lösningar. TeliaSonera jobbar med mjukvara vars projekt ofta är fortlöpande 
där kundkraven ändras periodvis och befinner sig därför i en dynamisk marknad. Detta 
återspeglas i produktutvecklingsprocessen. Bosch Rexroth utvecklar hydraulcylindrar 
vars teknik förändras långsamt. Kraven kan därmed specificeras i början på 
produktutvecklingen utan risk för att kraven blir obsoleta under projektets gång. 
Marknaden för hydraulcylindrar är därmed en statisk sådan. Företag inom samma 
gruppering använder sig av samma metoder till en vis utsträckning. Dock finns det en 
skillnad hur de implementeras i företagens arbetsprocesser beroende av vilken typ av 
bransch de befinner sig i. 
 
Metoder som används vid kravspecifikation och kravhantering: 
 

För de företagen som är starkt marknadsorienterade implementeras modeller som 
exempelvis Kano och QFD i högre utsträckning än hos konsultföretagen. Företag som 
producerar mot en marknad går det att se signifikanta spår av modellerna i olika grader. 
Ett exempel på denna gradskillnad är Hissmekano som inte använder QFD i stora drag 
och Electrolux vars produktutvecklingsprocess har stora kopplingar till QFD. Det finns 
inget samband mellan bransch och tillämpningsgraden av modellerna i företagen.  Detta 
kan exemplifieras med företagen ICA och Electrolux som båda använder sig av 
principerna bakom QFD i viktning av krav, trots att de tillhör helt olika branscher. 
Tillvägagångsättet som används för insamling samt kategorisering av krav exempelvis 
inom Hissmekano och Xylem kan direkt kopplas till Kano modellen.  

I och med att konsultföretagen arbetar med kravspecifikationer som formulerats av kund 
ser man väldigt kraftiga begränsningar i implementationsvärdet av modeller så som 
QFD och Kano. Dessa metoder kan istället antas vara av vikt för konsultföretagens 
kunder i deras framtagning av kravspecifikationer. Ett undantag i konsultföretagens 
passivitet i formuleringen av kravspecifikation är Svensk Konstruktionstjänst. När 
Svensk Konstruktionstjänst ställer sig kritiska mot de krav som mottages från kunden 
utförs en marknadsundersökning i syfte att analysera konkurrenterna och finna detaljer 
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som kan implementeras i kundens kravspecifikation. Spår av denna metodik återfinns i 
QFD modellen. 

6. Slutsats 
 

Här presenteras både den individuella slutsatsen av Electrolux och Bosch Rexroth samt 
den gemensamma slutsatsen av de åtta intervjuade företagen. 

 

6.1 Electrolux 
 

Värdering av kravspecifikation och kravhantering: 

En avgörande faktor för produktens framgång vid lansering. En välutförd 
kravspecifikation och kravhantering påverkar signifikant ekonomiska intäkter och 
kostnader. 

Metoder som kan kopplas till kravspecifikation och kravhantering:  

• Kano-modellen 

• QFD 

• Affinitetsdiagram 

 

6.2 Bosch Rexroth 
 
Värdering av kravspecifikation och kravhantering: 

För deras produktserier är en välutförd kravspecifikation och kravhantering en 
avgörande faktor för produktens framgång vid lansering, precis som hos Electrolux. För 
kundanpassande produkter är kravspecifikationen direkt avgörande för att kunden ska 
godkänna och betala för den utveckla produkten. 

Metoder som kan kopplas till kravspecifikation och kravhantering för 
produktserier:  

• Kano-modellen 

• QFD 

• Affinitetsdiagram 

Metoder som kan kopplas till kravspecifikation och kravhantering för 
kundanpassade produkter:  

• QFD (delvis) 
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6.3 Gemensam slutsats 
 
Värdering av kravspecifikation och kravhantering: 

Kravspecifikation och kravhantering har en betydande roll för alla företag men 
marknadsorienterade- och konsultföretag har olika perspektiv på rollen den spelar i 
produktutvecklingsprocessen. För de marknadsorienterade företagen är det en 
avgörande faktor över hur attraktiv produkten blir på marknaden, medan konsultföretag 
ser det som absolut avgörande för kundens godkännande av produkten. 

Metoder som kan kopplas till kravspecifikation och kravhantering:  

De företagen som är starkt marknadsorienterade implementerar modeller i större 
utsträckning relativt konsultföretag. För konsult ligger ansvaret för kravspecifikation 
hos beställande kund.  
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Bilaga 1: GANTT-schema 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Inledande frågor för respondenten: 

• Vad har du för position? 
• Vad har du för arbetsuppgifter i företaget? 
• Hur länge har du arbetat i denna position? 

 
Inledande frågor om företaget: 

• Hur många projekt bedriver ni parallellt inom företaget/avdelningen? 
• Hur många arbetsgrupper har ni som jobbar med produktutveckling? 

o Brukar personerna i arbetsgrupperna skifta eller är arbetsgrupperna 
oförändrade? 

 
1.      Vilken roll har kravspecifikation och kravhantering i produktutvecklingsprocessen? 

• Hur viktigt anser ni att kravspecifikation är för er utveckling av produkter? 
o Hur stor del av produktutvecklingsprocessen går till att specificera 

produktens krav? 
o Har ni personal som arbetar specifikt med kravspecifikation? 
o Det finns både stationära och dynamiska krav, sätter ni alla era krav 

innan ni påbörjar projektet eller väntar ni med vissa krav i och med att 
marknaden kan förändras, t.ex. en ny revolutionerande produkt 
tillkommer? 

o Hur stor roll spelar konkurrensen för kravspecifikation? 
 

• Hur påverkar kravspecifikationen resten av produktutvecklingen för er? 
o Underlättar det arbetet? 
o Kan mer tid och resurser läggas ner på andra delar av 

produktutvecklingen? 
 

2.      Vilka metoder och hjälpmedel används vid formulering, samt hantering av krav? 
• Hur går ni tillväga när ni definierar krav på produkten? 

o Hur samlar ni in data som utgör underlag för kravspecificering? 
 

• Organiserar ni kraven på något sätt? 
o Har ni organiserat på andra sätt tidigare? Vilka skillnader finns mellan de 

olika sätten? 
o Hur ofta händer det att parametrar krockar med varandra och orsakar i 

sin tur att kraven krockar med varandra? 
o Hur hanterar ni krav som krockar med varandra? 

 
• Hur verifierar ni att produkten uppfyller ställda krav? 

o Vilka åtgärder finns det att vidta om krav inte uppfylls? 



 
 

Bilaga 3: Sammanfattningar på resterande 
företag. 
 
Svensk Konstruktion: 
Svensk Konstruktionstjänst är en ingenjörsbyrå som bedriver en konsultverksamhet, 
med inriktning på mekanik. Deras huvudfunktion är att utveckla produkter åt andra 
företag på uppdrag. Företaget bildades år 1971 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Idag har de cirka 30 anställda.  

Företaget arbetar med olika sorters uppdragsgivare. Det kan vara allt från 
automationsmaskiner som kan ta flera år att avsluta, till mindre konsumentprodukter. 
Beroende på vilken sorts uppdrag de har tagit sig an, varierar kravspecifikationens roll 
inom produktutvecklingsprocessen. Gäller det automationsmaskiner eller andra 
tekniktunga projekt är den helt avgörande. Här används den som ett slags protokoll, som 
de går igenom punkt för punkt och bockar av de kraven som är uppfyllda. Arbetet med 
kravspecifikationen sker utmed hela projektet. Projektet är avslutat då samtliga krav är 
uppfyllda. För att sedan kunna bekräfta detta gentemot uppdragsgivaren görs diverse 
tester, som exempelvis fabrik acceptanstester (FAT) och plats acceptanstester (SAT). 
Vid dessa ”tekniktunga” projekt byggs hela kontraktet upp på kravspecifikationen. Då 
är till och med betalningar och fakturor bundna till kravspecifikationen. När det 
kommer till konsumentprodukter, som inte är lika stora projekt som exempelvis 
automationsmaskiner, spelar kravspecifikationen en mindre roll. Detta beror på att det 
inte finns lika många tekniska krav i sådana projekt. Här är det snarare de mjuka värden 
som är avgörande och till skillnad från de mer ”tekniktunga” projekten kan man inte 
riktigt mäta dessa krav. Eftersom Svensk Konstruktionstjänst har som huvudområde att 
utveckla produkter åt andra företag, upprättar de sällan kravspecifikationen själva. 
Oftast är det uppdragsgivaren som kommer med en färdig kravspecifikation, som 
företaget sedan måste uppfylla. Ibland kan det röra sig om en uppdragsgivare som inte 
har lika stor erfarenhet inom produktutveckling. Då brukar företaget och 
uppdragsgivaren sitta och skapa den tillsammans. Ibland kan företaget få ett uppdrag 
som saknar en konkret kravspecifikation men som har en förebild, som den ska 
överträffa. Det kan röra sig om en produkt som redan finns på marknaden, som 
uppdragsgivaren vill efterlikna, samtidigt som de hävdar att de kan göra en bättre 
variant av den. Kravspecifikationen har stor inverkan på andra delar av 
produktutvecklingsprocessen. Den fungerar som en riktlinje för hela projektet. Vid stora 
projekt ansätts en projektledare, som sedan tillämpar en tidsplan med olika aktiviteter. 
Dessa aktiviteter är i sin tur bundna till kraven i specifikationen.  

Företaget använder sig inte av några specifika metoder vid formulering och hantering av 
kravspecifikationen. Däremot överförs, efter avslutat datainsamling, kraven i diverse 
testprotokoll för att vid senare tillfälle kunna verifiera att de har uppfyllts. Sedan förs 
dessa krav in i tidsplanen och det sätts ansvariga personer i punkterna som stämmer 
överens med deras huvudkompetens. Dessa testprotokoll görs dock endast vid de större 
projekten. När verifiering av krav för konsumentprodukter skall utföras, är det återigen 
kommunikationen med kunden som är av högsta värde. Under projektets gång hålls 
kontinuerliga möten med uppdragsgivaren. Under dessa möten presenteras produkten i 



 
 

olika faser. Sedan sker en avstämning med de krav som ställdes i början. På detta vis 
fortskrids projektet tills alla parter är nöjda och ett koncept har framställts. 

En ofta förekommande komplikation, är när vissa krav hamnar i kollision med varandra. 
Konsulterna på företaget är dock så erfarna att de oftast upptäcker dessa redan i början 
och kan därför ta ställning till det i ett tidigt skede. Även här är det viktigt att föra en 
tydlig dialog med kunden och tala om för dem om några krav inte fungerar ihop. Oftast 
kan en lösning frambringas genom kompromissande, men det händer även att en av 
dessa krav måste slopas helt och hållet.  
  



 
 

Xylem: 
Verksamheten grundades år 1901 av den svenske formgjutaren Peter Alfred Stenberg 
men det var inte förrän 2011, då moderbolaget splittrades, som Xylem uppstod. Idag är 
företaget amerikanskt ägt och har cirka 12500 anställda och är verksam i 150 olika 
länder. År 2014 hade de en omsättning på ca 3,9 miljarder dollar. Företaget består av tre 
olika värderingsområden (vattenlösningar, analytics och tillämpade vattensystem). 
Denna rapport undersöker dock endast vattenlösningar. Företagets huvudfokus är att 
lösa världens vattenproblem och kan delas in i fem områden; transport, behandling, 
avvattning, analys och tillämpade vattensystem, för att täcka hela vattnet livscykel.  

Kravspecifikationen har en central roll inom organisationen. När respondenten har fått 
in kraven från R & D brukar de vara tämligen vagt formulerade. Det gäller då att 
översätta dessa krav till en teknisk specifikation, som detaljerad ska beskriva produktens 
funktion och egenskaper. Kravspecifikationen är med andra ord kritisk. En otydlig eller 
ofullständig kravspecifikation kan leda till förseningar och förhöjda kostnader eller i 
värsta fall till och med nedläggning av projektet.  

Företaget använder sig av en modell som heter ”Kundens röst” och har den engelska 
förkortningen VOC. Modellen beskriver processen att fånga kundens förväntningar, 
preferenser och aversioner. Den bygger på grundliga marknadsundersökningar och ska 
ge en detaljerad inblick av kundens önskemål och behov. Med hjälp av denna modell 
kan vaga kundönskemål organiseras till en hierarkisk struktur och därefter prioriteras 
relativt till varandra och till kundnöjdheten hos liknande produkter som redan finns på 
marknaden. VOC genomförs i början av projektet och räcks därefter över till 
avdelningen för produktutveckling, där den sedan översätts till en teknisk specifikation. 
Några metoder som företaget använder sig av för att samla underlag till VOC är 
individuella intervjuer med kunder, fokusgrupper samt observationsstudier.  

När all underlag för kravspecifikationen är insamlad, tar processen för översättningen 
till teknisk specifikation vid. Enligt respondenten har organisationen tidigare använt sig 
av olika metoder för detta, som exempelvis QFD. Dessa har dock övergivits nu, 
eftersom de ansåg att vara överarbetade och fokusen hamnade på att producera ett fint 
dokument, istället för att använda den som ett redskap för att specificera produkten. 
Idag får företaget förlita sig på erfarenheten och kompetensen hos de ansvariga i det 
området. Ett exempel på vagt krav, som respondenten får möta ganska frekvent är att 
produkten ska vara tålig. Det finns många aspekter som gör en produkt tålig. Det kan 
vara allt från materialval, säkerhetsmarginaler för axelutböjning och andra typer av 
beräkningar. För att förtydliga kraven förs då en dialog med kunden, där jämförelser 
görs till produkten som skall ersättas eller till liknande konkurrentprodukter.  

Enligt respondenten brukar det finnas tre parametrar i produktutveckling; tid, kostnad 
och kvalitet. Målet är att böja denna trekantiga platta så att alla hörn hamnar så högt 
som möjligt. Skulle några krav hamna i kollision med varandra, då sker en analys på hur 
detta skulle påverka trekanten och därefter tas ett beslut om vilket av dessa krav som 
skall slopas. Sådana avvägningar och kompromissande görs kontinuerligt under 
projektets gång, för att inte upptäcka dem alldeles för sent. Tidigare har företaget använt 
sig av olika sorters rankningssystem för avvägning av dessa krav. Sådana system har 
dock en tendens att fallera, menar respondenten. Alla har sina favoritkrav eller 
funktioner, vilket ofta leder till inkonsekvens och slöseri av tid.  
  



 
 

Semcon: 

Semcon, globalt företag med över 3000 anställda världen över, erbjuder tekniska 
lösningar inom bland annat produktutveckling, produktinformation, och 
metodikutveckling. Bolagets arbete är väldigt flexibelt och företag över hela världen 
anförtror tror dem konsulttjänster i form av tekniska ingenjörslösningar inom nästan alla 
typer av områden.  

För Semcon är kravspecifikation djupt förankrad i hur företaget arbetar på alla nivåer. 
Innan företaget kan påbörja sitt produktutvecklingsarbete mot att ta fram en fysisk 
produkt krävs en välutarbetad kravspecifikation. Produktens slutresultat återspeglas 
därför ofta kravspecifikationens omfattning och utsträckning. Med en tydlig 
kravspecifikation blir det även enklare och mindre kostsamt att genomföra framtida 
justeringar relaterade till produktens utformning.  

De flesta uppdragen som företaget tar sig an kommer redan med klara riktlinjer kring 
produktens utformning. I de andra fallen får företaget själva, efter att ha mottagit 
information kring produktens tänkta användningsområde, utforma produktens 
specifikationer. 

Företaget jobbar efter en egen projektmetodik som består av en tydlig projektstruktur 
som totalt är indelat i fem delar där kravspecifikation är djupt integrerad. Dessa 
milstolpar innehåller detaljerad information över vad ett projekt ska ha genomfört vid 
varje steg och ska följas i kronologisk ordning. Då en ny teknisk lösning efterfrågas 
arbetar man med kravhanteringen i tre separata steg efter att produktens estetiska 
utformning har blivit bestämd. I första fasen utför beräkningsavdelningen tester i ett 
uppskattat beräkningsprogram, vilket sker innan man arbetar mot att ta fram en fysisk 
produkt. Vid andra fasen tar man fram en prototyp och utför kontrollerade labbtester. 
Tredje fasen är fälttester i produktens verkliga miljö. Den andra typen av uppdrag består 
av bearbetning av redan befintliga produkter när kunden önskar höja produktens 
kvalitet. Detta innebär då innebär att man höjer vissa parametrar kring produktens 
kravspecifikation. I dessa fall är första steget en felanalys som går ut på att lokalisera 
produkten svaghet, alltså anledningen bakom att den inte når upp till en önskad 
standard. Det är inte möjligt att förbättra produkten effektivt utan att första utföra detta. 
Denna typ av projekt handlar alltid om att första analysera, lokalisera, och sedan 
återgälda. Sedan utförs testar för att se om det önskade kravet är uppfyllt. Om inte ett 
uppsatt krav är uppnått kan både materialval och konstruktionsförändringar vara av 
intresse. För båda typer av uppdrag är det vanligt att önskat resultat inte uppnås efter 
första iterationen. För att balansera detta siktar bolaget mot att deras projekt ska ha tid 
för totalt tre loopar för att kunna utföra nödvändiga förändringar kring 
kravspecifikationen. 
  



 
 

TeliaSonera: 
 
TeliaSonera är ett globalt företag med cirka 21,000 anställda världen över och vars syfte 
är att föra världen närmare på kundens villkor. Deras ambitioner består av fyra mål 
vilket inkluderar: mest lojala och nöjda kunder, leverera stark avkastning till dess 
aktieägare, vara förebilder för stora bolag runtom i världen, och att vara en av de mest 
attraktiva arbetsplatserna på marknaden 
Inom produktutveckling för Teliasoneras programvara är kravspecifikation det som styr 
hela projektet framåt. Utan en tydlig struktur över vad som ska produceras med önskat 
resultat kan inget arbete påbörjas. Då varje projekt ska tillfredsställa särskilda krav och 
önskemål är kravspecifikation och kravhantering därför de viktigaste parametrarna inom 
företagets produktutvecklingsprocess. Följaktligen tillägnas en stor del av budgeten 
kring just detta. Kravspecifikations omfattning beror på projektets struktur vilket det 
inom TeliaSonera finns två distinkta projekt typer, ”Vattenfallsprojekt” och 
”Agilaprojekt”. Det förstnämnda omfattar små projekt med ett tydligt mål, ofta liten 
budget, och sträcker sig normalt inte över en längre tidsperiod. Inom dessa projekt är 
kravspecifikationen väldigt tydliga och när detta är uppnått levereras projektet. Den 
andra projekttypen är fortlöpande och betydligt vanligare inom företaget där 
produktutvecklingen är väldigt iterativ då kraven kan ändras veckovis. 

Telia använder sig av sin egen projektmetodik som består av sju olika milstolpar som 
följs i ordning. Varje milstolpe har tydliga riktlinjer och mål som har en direkt koppling 
till hur de ställa kraven blir tillfredsställda. Vid varje milstolpe tas ett beslut av 
projektets styrgrupp, som tillsattes i början, om projektet anses redo att gå vidare till 
bästa steg. 

De metoder som används för utformning av krav är starkt marknadsorienterade där 
kraven utformas med feedback från bland annat kundtjänst och från 
marknadsundersökningar. Kunder inom den tänkta målgruppen bjuds även in emellanåt 
för att testa programvara där deras upplevelse och reaktioner står till grund för 
eventuella justeringar. När ett projekt sedan är färdigt går det igenom samma loop igen 
där även experter får göra sin röst hörd. Då en stor majoritet av alla projekt är 
fortlöpande projekt kan krav både tillkomma och omprioriteras från vecka till vecka. 
Denna omprioritering sköts genom ett poängsystem där olika positioner inom företaget 
har olika antal poäng att rösta för och det krav som får flest poäng blir mest prioriterat. 
Systemet är således uppbyggt kring att medarbetare inom företaget allierar sig intern för 
att öka chansen att påverka projektet i en önskvärd riktning. Genom detta system 
begränsas också möjligheten att två krav ställs mot varandra. 

För fortlöpande projekt är verifieringen av ställda krav också en iterativ process som 
kollas varje månad där de ställda kraven ställs mot den färdiga produkten. 
Kundupplevelsen är också en del av denna process. Om ett krav inte anses vara uppnått 
får det en särskild prioritering. 
  



 
 

ICA: 
 

ICA Gruppen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i detaljvaruhandeln och är en av 
nordens ledande aktörer inom denna. ICA agerar inte bara som återförsäljare utan 
utvecklar och säljer även sina egna varor. ICA:s egna märkesvaror har förkortningen 
EMV. Respondenten har arbetat på ICA i 10 år på olika positioner och arbetar under 
tiden för intervjun som teamchef på avdelningen Produktutveckling egna märkesvaror 
under kategorin färskvaror. Respondenten driver förbättringsprojekt av EMV. 

Projekten som bedrivs kan omfatta allt från en produkt till 50 produkter och varje år 
behandlas runt 3000 produkter i olika projekt. EMV:s fyra produktkategorier, 
Färskvaror, Kolonial, Nearfood och Innovation har en projektgrupp vardera och dessa 
är oförändrade vad gäller projektmedlemmar.  

Kravspecifikationen formuleras i ett tidigt skede under projektet, dels under ett 
uppstartsmöte där företagets samlade kompetens med expertis från olika områden 
närvarar, och dels av den kategoriansvarige. Kravspecifikationen grundas på ICA:s egna 
kvalitésriktlinjer och livsmedelslagstiftningen. Varorna ska även vara certifierade enligt 
GFSI-standard – något som kontrolleras under tester då produkten är färdig. Om inte 
kraven formuleras korrekt finns risken att den slutgiltiga produkten inte lever upp till 
den standard som krävs och behöver återkallas. En hög kvalité är viktig men kraven 
måste ändå vara rimliga för att ICA ska kunna hitta en leverantör som kan leva upp till 
kraven.  

I utvecklingen av EMV behöver ofta kompromisser ske mellan pris och kvalité. Priset är 
viktigt för ICA:s förmåga att möta efterfrågan och kvalitén är viktig för att upprätthålla 
kundernas förtroende för varumärket. I de fall där krav motsäger varandra lyfts ärendet 
upp till en beslutsgrupp där en kompromiss förhandlas fram efter viktning av krav mot 
varandra. Metoden vid dessa möten är diskussion. 
  



 
 

Hissmekano: 
 

Hissmekano är nordens ledande grossist av hisskomponenter. Företaget fungerar som en 
återförsäljare men har även egen produktutveckling och egen produktion i dess 
systerbolag i Estland. Hissmekano har 20 medarbetare på huvudkontoret i Täby och 
säljkontoret i Göteborg, och har över 220 kunder i norra Europa. Respondenten arbetar 
på huvudkontoret i Täby som produktchef med ansvar för 
produktframtagningsprocessen och delat ansvar för produktsortimentet. Respondenten 
ritar alla produkter som företaget utvecklar.  

Företaget bedriver omkring tio produktutvecklingsprojekt parallellt och arbetsgruppen 
som arbetar med projekten består alltid av samma tre personer. Rollerna inom 
projektgruppen varierar och olika projekt har olika projektledare.  

För hissmekano fungerar kravhantering och kravspecifikation som en riktlinje för hur 
det fortsatta arbetet i projektet ska se ut och hur projektet ska planeras. Det vanligaste 
problemet uppstår i slutet av projektet då projektgruppen inser att vissa nödvändiga krav 
inte definieras och att produkten därför är bristfällig.  

Kravspecifikationen är av större vikt i stora kravtunga projekt och av mindre roll i 
inkrementella projekt där krav definieras kontinuerligt i produktutvecklingsprocessen.  

Insamlingen av krav och kravspecifikationens förarbete är mest tidskrävande. Krav 
samlas in från andelsägare, montörer och produktionsavdelningen i Estland. Montörer 
intervjuas, olika standarder, föreskrifter och direktiv för hissar analyseras. Ibland 
studerar man även hissen och kopplade komponenter på plats. Kraven delas upp i tre 
grupper; funktionella krav, icke-funktionella krav och övriga krav. 

Det händer sällan att krav inte uppfylls men det är vanligt att krav saknas i ett tidigt 
skede i projektet. När krav motsätter varandra kallar man till extrainsatt möte i 
projektgruppen och beslutar efter diskussion vilka krav som ska prioriteras eller om 
lösningen måste revideras.  
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