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Abstract  
In today's ever-changing and increasingly complex reality, companies face the challenge of meeting 

their customers' needs rapidly. For a company to be flexible enough to handle this situation, a healthy 

strategy for continuous improvement is required (Kaye & Andersson, 1999). Quality management and 

the use of a certified quality management system are a way of increasing a company's competitiveness. 

However, the general understanding and knowledge of improvement in quality management systems 

are generally low within a company, as it is often isolated to a company's quality department (Bohlin, 

2018).  

This case study’s investigated data was collected through semi structured interviews at the company, 

conducted with people working in the EMV process within one of the company's divisions. In addition 

to interviews, document and literature studies have been performed, as well as unstructured 

interviews and a focus group interview used to verify the model. Based on the process description 

presented during the study, it is stated that the EMV work is driven sequentially, first of the productive, 

technical function and then the customer-close features, although the theory highlights the 

importance of an integrated and cross-functional development process.  

By theoretically problematizing the relationship between the PDSA and PDCA improvement cycles, 

differences in model improvement focus and similarity were noted in most of the investigated articles, 

where PDCA is focused on product improvements while PDSA focuses on improvements on process 

performance. The improvement work model was developed based on the developed process 

description, using the differences between the improvement cycles and describing how PDSA and 

PDCA can be used in product development. In addition, the model complies with the requirements of 

ISO 9001: 2015 Chapter 8.3 Design and development of products and services. The model consists of 

three levels: Project, Process and Improvement, and is based on product development projects that 

follow a process in which several business functions are involved.  

The main findings of the study were the ambiguous ways PDSA and PDCA were described by, which 

upon implementation leads to further confusion about the concepts. Furthermore, the ISO standard, 

which is based on PDCA, has evolved from being product oriented to adapt to their customers' 

demands for more process orientation. Now it is positioned between PDSA's process-oriented 

improvement focus and PDCA's product-oriented improvement focus. In addition, it was discovered 

that the processes described in quality development and product development are based on customer 

needs and should result in satisfying the customer need, but how the customer needs are supposed to 

be used are not answered within the theoretical areas. 

Keywords: PDSA, PDCA, Deming wheel, ISO 9001, ISO 9001:2015 chapter 8.3, Process management, 

product development, model for improvement  
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Sammanfattning 
I dagens ständigt föränderliga och alltmer komplexa verklighet ställs företag inför utmaningen att 

tillgodose sina kunders behov innan deras preferenser hinner förändras. För ett företag ska vara 

tillräckligt flexibelt för att hantera denna situation krävs en sund strategi för kontinuerligt förbättrings-

arbete (Kaye & Andersson, 1999). Kvalitetsledning och användandet av ett certifierat kvalitets-

ledningssystem anses vara ett sätt att öka ett företags konkurrenskraft. Inom ett företag är dock den 

allmänna förståelsen och kunskapen kring förbättringsarbete i kvalitetsledningssystem vanligtvis låg 

eftersom den ofta är isolerad till ett företags kvalitetsavdelning (Bohlin, 2018). 

Fallstudiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer på fallföretaget, med personer 

verksamma inom EMV-processen inom en av företagets divisioner. Utöver intervjuer användes 

dokument- och litteraturstudier, ostrukturerade intervjuer samt en fokusgruppsintervju för att 

verifiera modellen. Utifrån den processbeskrivning som togs fram under studien konstateras att EMV-

arbetet drivs sekventiellt, först av den produktnära, tekniska funktionen och sedan de kundnära 

funktionerna, trots att teorin belyser vikten av en integrerad och tvärfunktionell utvecklingsprocess. 

Genom att teoretiskt problematisera relationen mellan förbättringscyklerna PDSA och PDCA upp-

dagades att PDCA:s förbättringsfokus är inriktat på förbättringar av produkter medan PDSA fokuserar 

på förbättringar av processens prestanda, samt att de likställs i majoriteten av de undersökta 

artiklarna. Modellen för förbättringsarbete utvecklades utifrån den av studien framtagna process-

beskrivningen och utnyttjar skillnaderna och beskriver hur PDSA och PDCA kan användas vid produkt-

utveckling. Dessutom uppfyller modellen kraven i ISO 9001:2015 kapitel 8.3 Konstruktion och 

utveckling av produkter och tjänster. Modellen består av tre nivåer: Projekt, Process och Förbättring, 

och utgår från produktutvecklingsprojekt som följer en process i vilken flera företagsfunktioner är 

involverade. Studiens främsta fynd var den otydlighet som PDSA och PDCA beskrivs med, vilket vid 

implementering leder till ytterligare förvirring kring begreppen. ISO-standarden, som bygger på PDCA, 

har utvecklats från att vara produktorienterad till att anpassa sig efter sina kunders krav på mer 

processinriktning, och befinner sig mellan PDSA:s processinriktade förbättringsfokus och PDCA:s 

produktinriktade förbättringsfokus. Dessutom uppdagades att inom kvalitetsutveckling och produkt-

utveckling beskrivs processer utgå från ett kundbehov och resultera i dess tillfredsställande, men hur 

kundbehovet ska tas tillvara på besvaras inte inom de teoretiska områdena. 

Huvudbegrepp: PDSA, PDCA, Demingcykeln, ISO 9001, ISO 9001:2015 kapitel 8.3, processledning 

produktutveckling, modell för förbättringsarbete 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras bakgrunden till problemet, syftet, frågeställningarna samt de 

avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Företag står idag inför en komplex och snabbt föränderlig verklighet, och konfronteras med otaliga 

förbättringsmodeller för att anpassa sin verksamhet till att vara flexibel och kunna hantera kundernas 

varierande preferenser (Kaye & Anderson, 1999). Inom kvalitetsutveckling är kundens betydelse och 

tillfredställandet av dess behov i verksamheten centralt, något som ofta verkar glömmas bort av 

företag (Bohlin, 2018). För att nå ekonomisk framgång är företagen dessutom beroende av att snabbt 

ta fasta på marknadens behov och önskemål samt producera produkter som kan tillfredsställa dessa 

behov och önskemål samtidigt som långsiktig ekonomisk vinning skapas för företaget (Ulrich & 

Eppinger, 1994; Flint, Woodruff & Fisher Gardial, 2002). Att på alla nivåer i ett företag förstå hur den 

egna verksamheten fungerar, gemensamt kontinuerligt förbättra den och sträva efter att uppfylla 

kundernas behov är faktorer som underlättar överlevnad (Kaye & Anderson, 1999). På produktnivå 

gäller samma principer; produkter, tjänster och erbjudanden måste förbättras och utvecklas i samma 

takt som kundernas behov och önskningar förändras för att företaget ska ha en chans att överleva. 

Ett sätt att närma sig kunden och dennes behov är att arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem, till 

exempel genom att ISO-certifiera sin verksamhet. Det innebär att organisationen har ett kvalitets-

utvecklingssystem som uppfyller de bransch- och produktgeneriska kraven i ISO 9001 (ISO, 2015). Ett 

vanligt problem i företag idag är att allmän förståelse för kvalitetsarbete saknas på alla nivåer inom 

företaget och att endast en eller ett fåtal personer arbetar med utvecklingen av kvalitets-

ledningssystemet (Bohlin, 2018). Detta märks även på en akademisk nivå där förbättringscyklerna Plan-

Do-Study-Act och Plan-Do-Check-Act blandas ihop eller likställs varandra (e.g. Saier, 2017; Taylor et al, 

2012; Johnson, 2002). Företag kopplar ofta användandet av ISO-standarden starkt till betungande krav 

och byråkratiska dokumentationssystem istället för att se det som en möjlighet till förbättring. Ett 

annat vanligt problem idag är att avsaknad av processfokus skapar funktionsbaserade öar vilka 

suboptimeras i företagen och arbetar mot varandra istället för att arbeta med varandra i processerna, 

en konsekvens av att de som arbetar i processerna inte förstår helheten och hur delarna hänger ihop 

(Bohlin, 2018).  

När det krävs en ny kundanpassad produkt eller tjänst kan lösningen vara att på egen hand utveckla 

och tillverka den. Det är ibland en sämre lösning på grund av ett flertal faktorer; att det är dyrt, 

utvecklingstiden lång och framförallt att andra redan utsatts för de problem som kan finnas i en 

utvecklingsprocess, vilket såklart bör undvikas. Ett annat sätt att möta kundbehovet är då att istället 

låta en specialist tillverka produkten eller utföra tjänsten och leverera den under köparens varumärke, 

en så kallad Egen märkesvara. Då kan köparen fokusera på sin verksamhet och att distribuera 

produkterna, och till-verkaren kan effektivisera tillverkningen och utvecklandet av produkter (Gainor, 

2018).  

Det har gjorts många analyser av företag som inte uppfyller ISO-standard (Poksinska, 2010) och vad 

dessa företag behöver förändra i sin verksamhet för att kunna uppfylla standardens krav. Det finns 

dock få exempel i litteraturen som tar upp modeller på hur en produktutvecklingsprocess som 

uppfyller kraven i ISO 9001:2015 kapitel 8.3 Konstruktion och utveckling (hädanefter ISO 8.3) kan se 

ut. Därför ämnar denna studie lyfta fram hur processinriktat förbättringsarbete kan utnyttjas för att 

utveckla kundfokuserade Egna märkesvaror.  
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1.2 Centrala begrepp 
Produktutveckling – även produktframtagning. Skapandet av nya produkter och processen för hur det 

sker. För definition, se avsnitt 2.1 Produktutveckling. I denna rapport används produkt som referens 

till utveckling av både enskilda produkter och hela produktsortiment eftersom utvecklingsprojekten 

endast skiljer sig på omfattningsnivå. 

Process – ett repetitivt använt nätverk av interagerande aktiviteter som skapar värde genom att 

utnyttja information och resurser för att uppfylla processens mål – att tillfredsställa kundbehovet 

internt och externt. För vidare beskrivning, se avsnitt 2.5.1 Vad är en process? 

Plan-Do-Study-Act (PDSA) och Plan-Do-Check-Act (PDCA) – förbättringscykler presenterade inom 

modern kvalitetsutveckling. För vidare beskrivning, se avsnitt 2.3 Kvalitetsutveckling.  

ISO – International Organisation for Standardisation, den internationella moderorganisationen som 

utvecklar och upprätthåller kvalitetsstandarder. För vidare beskrivning, se avsnitt 2.4 ISO 9000-serien. 

Egna märkesvaror – EMV-varor, även EMV-produkter. De produkter ett företag köper in från en 

producent och säljer under eget varumärke, det vill säga tar leverantörsansvaret för produkten. I 

denna studie refererar EMV-varor främst till de produkter som produceras utanför EU eftersom 

leverantörsansvaret enligt EU:s lagstiftning ligger på importören, alltså fallföretaget. 

EMV-arbetet – Arbetet med EMV-produkter eller i EMV-processen. Det arbete som sker från upp-

komsten av en produktidé till att en kund köper produkten. För vidare beskrivning, se avsnitt 4.7 

Nulägesbeskrivning av produktutvecklingsprocessen för EMV-produkter. 

 

1.3 Syfte & frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att granska och teoretiskt problematisera relationen mellan 

förbättringscyklerna PDSA och PDCA, samt presentera en kundfokuserad modell för produkt-

utvecklingsprocessen av EMV-produkter som uppfyller ISO 8.3 och lyfter fram processinriktat 

förbättringsarbete.  

För företagets räkning ska nuvarande EMV-process kartläggas samt förslag på åtgärder för att uppfylla 

förutsättningarna för att kunna implementera modellen presenteras för företaget. 

De frågeställningar som studien ska besvara är följande, se Figur 1 för grafisk representation: 

1) Hur liknar eller skiljer sig förbättringsarbete enligt PDSA från förbättringsarbete enligt PDCA?  

2) Hur ser produktutvecklingsprocessen ut för EMV-produkter hos en funktionsbaserad 

återförsäljare? 

3) Hur kan en kundfokuserad produktutvecklingsmodell förenlig med ISO 8.3 för EMV-

produkter se ut? 

 

FIGUR 1: GRAFISK REPRESENTATION AV FRÅGESTÄLLNINGARNA. 
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1.4 Avgränsningar 
I detta examensarbete är produktutvecklingsprocessen central, samt uppfyllandet av kraven i ISO 8.3. 

Då företagets verksamhet främst rör framtagande av fysiska produkter, tas inte hänsyn till att ISO 8.3 

även inkluderar utveckling av tjänster, ett område som inte kommer att beröras av denna studie. 

I fallföretaget kommer fokus att vara EMV-verksamheten eftersom revisorn vid företagets senaste ISO-

revision angett att övrig grossistverksamhet inte berörs av kapitel 8.3 och därför inte är aktuell för 

detta examensarbete. En övergripande processbeskrivning för EMV-processen presenteras i 4.7 

Resultatsammanfattning. En detaljerad beskrivning av processen kommer av sekretesskäl inte att 

presenteras i denna rapport. 

Denna studie kommer i första hand att baseras på den väl etablerade EMV-verksamheten i Kina 

eftersom majoriteten av EMV-arbetet kopplas dit. Dessutom står fallföretaget som ansvarig producent 

för alla deras produkter som importeras in till EU. Därför kommer inte de EMV-produkter som tillverkas 

utanför Kina att beröras av denna studie.  

Inom organisationen kommer enbart en av fem divisioner att analyseras. Denna division är den största 

inom företaget och därför anses arbetet i de andra divisionerna vara uppbyggt och fungera på liknande 

sätt. 

Området EMV-produkter är starkt kopplat till management och är snarast en strategi för 

differentiering och positionering på marknaden och är i sig ett mycket intressant men komplext 

område. Därför kommer denna rapport inte att undersöka detta område. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 presenterar studiens bakgrund och syfte samt de frågeställningar som ska besvaras av 

studien. Vad som utelämnas tas upp under avgränsningar, och kapitlet avslutas med att centrala 

begrepp och termer presenteras. 

Kapitel 2 byggs upp av den teori som stödjer analysen. På första sidan av kapitlet presenteras en 

schematisk tolkning av hur teoriområdena hänger ihop enligt författarens mening. 

Kapitel 3 beskriver den metod som valts för att utföra studien och motiverar den valda metoden med 

teori. 

Kapitel 4 presenterar företaget, resultatet av de intervjuer som hållits på fallföretaget och beskriver 

det aktuella läget för arbetet med produktutveckling av EMV-varor, samt analys av resultatet. En analys 

av uppfyllandet av ISO 8.3 och en beskrivning av nuvarande EMV-processen presenteras, vilket ämnar 

svara på den andra frågeställningen. 

Kapitel 5 presenterar den modell för produktutveckling förenlig med ISO 8.3 som arbetats fram under 

studien, och ämnar svara på den tredje frågeställningen. 

Kapitel 6 diskuterar studiens syfte och den första av frågeställningarna. 

Kapitel 7 presenterar de slutsatser som dragits av analys och diskussion samt föreslår områden att 

forska vidare i. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teori som presenteras i detta kapitel relaterar enligt författaren till varandra enligt Figur 2, och 

avsnittens nummer återfinns i figuren. 

De avsnitt som presenteras i kapitlet relaterar till teori kring kvalitetsutveckling. För att bygga upp en 

struktur som underlättar förståelsen för läsaren och tydliggör samband inför analysarbetet anses 

teorin vara relaterad enligt Figur 2. Produktutveckling ansågs vara grundläggande för studien och är 

därför det första avsnittet att presenteras. Produktutveckling relaterar med övriga områden genom 

att produktutveckling sker i utvecklingsprojekt, vilket presenteras i avsnitt 2.5.5 Projekt. Förbättringen 

av ett företags processer bör vara inriktat på att utveckla produkter som tillfredsställer sina kunder, 

därav den dubbelriktade pilen mellan Produktutveckling och Processledning i Figur 2.  

 

FIGUR 2: UPPLÄGG AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

 

2.1 Produktutveckling 
Avsnittet relaterar till den teoretiska referensramen enligt Figur 3 och presenterar teori kring produkt-

utveckling, produktutvecklingsprocessen samt hur faserna i ett produktutvecklingsprojekt ser ut enligt 

teorin. 

 

FIGUR 3: GRAFISK REPRESENTATION AV AVSNITTET I FÖRHÅLLANDE TILL TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

Produktutveckling är enligt Ulrich och Eppinger (2014):  

”Den sekvens av steg eller aktiviteter som ett företag använder för att skapa, designa och 

marknadsföra en produkt” (s 42, Ulrich & Eppinger, 2014).  

Mellan företag kan processerna se olika ut och det kan finnas olika produktutvecklingsprocesser inom 

samma företag, beroende på produktkomplexitet eller andra parametrar. Utveckling av produkter eller 

tjänster bör dock ske i alla organisationer, annars kommer organisationen inte att kunna vara 

konkurrenskraftig och därmed att dö ut (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Andreasen & Hein (1987) presenterar en annan modell för produktutveckling kallad Integrerad 

produktutveckling, vilken bygger på Ulrich & Eppingers modell men riktar sig mot management av 

produktutveckling och vars huvudtes är att produktutveckling ska ske i tvärfunktionella team. De 

presenterar tre nivåer inom organisationen, Ledningen, Projektledaren och Medarbetaren, och de 

uppgifter och problem som finns på respektive nivå. Ledningens ansvar och uppgifter går främst ut på 
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att ha överblick över verksamheten, initiera förändring och följa upp verksamheten och 

förändringarna. Som verkställande organ är rollen som projektledare den som planerar projekten, 

sätter upp mål och organiserar resurser, ansvar och uppgifter, samt löpande följer upp projekten. I en 

organisation kan det finnas flera projekt parallellt och även flera projektledare. Medarbetarens roll är 

att utföra de uppgifter som projektledaren specificerar enligt den projektplan som ska följas 

(Andreasen & Hein, 1987). 

Organisationen kring produktutvecklingen i en verksamhet kan vara utformade på tre olika sätt: 

funktionsorganisation, projektorganisation och matrisorganisation (Ulrich & Eppinger, 2014).  

En funktionsorganisation har organiserat och specialiserat sina ansvarsområden kring traditionella 

funktioner som marknadsföring, design och tillverkning, men områdena kan även vara inköp eller 

kvalitet. Ofta har teammedlemmarna djup kunskap inom sina respektive områden, men det kan uppstå 

grupperingar mellan olika projekt vilket försvårar samordning och bidrar till sämre kultur. 

Funktionsorganisationer passar väl för utveckling av produkter som främst modifieras lite eller har en 

långsam kontinuerlig förbättring (Ulrich & Eppinger, 2014).  

En projektorganisation däremot är organiserad i grupper innehållande olika expertis och kompetens i 

projektform kring en specifik produkt eller produktgrupp. Detta medför att resurser fördelas lätt och 

effektivt inom teamen, men att det kan finnas svårigheter att behålla kompetens på individnivå. Start-

ups och andra mindre företag med högt fokus på en specifik produkt är bra exempel på denna 

organisationsform (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Matrisorganisationer är organiserade som en kombination av projekt- och funktionsorganisation, där 

projekt drivs med personer från olika funktioner. Vanligtvis finns det en projektledare för varje projekt, 

men alla inblandade rapporterar även till sin funktionschef (Ulrich & Eppinger, 2014). 

De funktioner som Ulrich & Eppinger (2014) presenterar vid utveckling av produkter är 

Marknadsföring, Design och Tillverkning. Marknadsföring står både för kommunikationen med 

kunderna och marknaden, men även kommunikationen i motsatt riktning, däribland identifierandet av 

behov. Design avser främst det fysiska utformandet av produkten och produktkonceptet. Tillverkning 

behandlar framtagandet av produkten och tillhörande tekniska processer i produktionssystemet 

(Ulrich & Eppinger, 2014). Inom Integrerad produktutveckling kallas dessa områden Marknad, Produkt 

och Produktion, och beskrivs snarlikt (Andreasen & Hein, 1987). Se Figur 4 för grafisk representation 

av de båda modellerna. 

Aktiviteterna i Tillverkning tillhör, med ett brett synsätt, distributionskedjan och innehåller 

funktionerna Inköp, Distribution och Installation (Ulrich & Eppinger, 2014). Inköp beskrivs som en viktig 

integrationslänk mellan Produkt och Produktion, speciellt då själva produktionen lejs ut till en annan 

organisation (Andreasen & Hein, 1987). 

 

FIGUR 4: FUNKTIONER VID PRODUKTUTVECKLING ENLIGT ULRICH & EPPINGER (2014) SAMT INTEGRERAD 

PRODUKTUTVECKLING 
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2.1.1 Produktutvecklingsprojekt 
I början av ett produktutvecklingsprojekt är specificeringen av kraven på produkten viktiga, på grund 

av att ju senare i projektet problem uppstår desto mer arbete måste göras om vilket medför att 

slutkostnaden blir högre ju längre projektet fortskridit. En vanlig anledning till att problem uppstår är 

för att kraven skrivits på ett informellt sätt som ger utrymme för tolkningar. För att kunna göra rätt 

från början krävs det alltså en ordentlig analys av kraven så att alla missförstånd kan elimineras innan 

de ens uppstått (Backlund, 2000). Detta stämmer enligt Backlund (2000) även med Demings förklaring 

till varför produktiviteten ökar med kvalitetsnivån – att mängden tidsslukande omarbete minskar vilket 

medför att produktiviteten ökar. 

Den ekonomiska framgången hos ett företag är beroende av hur snabbt ett företag kan ta fasta på 

marknadens behov och önskemål samt producera produkter som kan tillfredsställa dessa behov och 

önskemål samtidigt som ekonomisk vinning skapas för företaget. Vanligtvis arbetar ett företag med 

produktutvecklingsprojekt i team där kompetens från olika områden tas tillvara på genom det 

tvärfunktionella samarbetet med en koordinerande ledare i central position. Ett effektivt sätt att 

arbeta med produktutveckling är att organisera produktutvecklingen så att alla medlemmar i ett team 

befinner sig på samma plats. I globala projekt kan moderna kommunikationsmedel vara till stor hjälp. 

Detta är speciellt fördelaktigt då lokal information från en marknad är viktig för utvecklingen, om 

leverantörer befinner sig på annan ort eller om produktionen outsourcats (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Att ha en tydlig beslutsprocess underlättar genomförandet av ett projekt. Strukturerade projekt bygger 

på stegvis presenterade aktiviteter med mallar för informationen som ska skapas och hanteras vid 

aktiviteten. Denna tydliga struktur underlättar genomförandet och ökar förståelsen inför besluts-

fattande vilket minskar risken att ogrundade beslut fattas. Checklistorna som används vid aktiviteterna 

gör även projekten självdokumenterande, vilket förhindrar att något moment glöms bort samt bidrar 

till spårningsmöjligheterna i efterhand. Informationen från checklistorna kan även ligga till grund för 

framtida utvärderingar. Strukturerade metoder kan upplevas som strikta men är tänkta att användas 

som riktlinjer eftersom alla projekt är unika, och bör därför modifieras med utgångspunkt i varje 

projekts specifika natur (Ulrich & Eppinger, 2014).  

Det är i många fall svårt att utvärdera produktutvecklingsprojekt ur ett lönsamhetsperspektiv. Istället 

kan olika angreppsvinklar utnyttjas, vilka alla i slutändan är relaterade till lönsamheten i ett projekt. 

Följande fem vinklar rekommenderas av Ulrich & Eppinger (2014); Produktkvalitet, Produktkostnad, 

Utvecklingstid, Utvecklingskostnad och Utvecklingskapacitet. Till dessa fem områden hör frågor som 

utvärderar hur de initiala kraven i projektet möts av resultatet ur ekonomiska, tekniska, tids- och 

effektivitetsperspektiv (Ulrich & Eppinger, 2014). 

2.1.2 Produktutvecklingsprocessen 
Ett produktutvecklingsprojekt är det unika genomförandet av en produktutvecklingsprocess, där 

processen beskriver de aktiviteter som behövs, deras inbördes ordning och deras relation till varandra 

och åtskiljs ofta av beslutspunkter. Dessa punkter underlättar kontrollen över projektet inom flera 

områden som kostnader, tidsplan och uppnådda mål, och därmed även beslutsfattandet kring om 

projektet ska få fortlöpa eller inte. Produktutvecklingsprocessen beskriver dock inte metoden för hur 

aktiviteterna ska genomföras utan vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska utföra arbetet 

(Backlund, 2000; Cronemyr, 2000).  

Ulrich & Eppinger (2014) utgår från en generisk utvecklingsprocess för utvecklingsprojekt, se Figur 5, 

bestående av sex faser, vilken kan anpassas efter vilken verksamhet som bedrivs. Metodiken beskrivs 

som en avsmalnande tratt eller tunnel, där många alternativa produktkoncept skapas i början, för att 

sedan konkretiseras mer och mer tills produktionssystemet kan producera produkten i en stabil 
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process. Samma synsätt används i förhållningssättet till den information som krävs under utvecklingen, 

där all nödvändig information finns tillgänglig och relaterad till någon aktivitet i slutet av projektet, 

samt för riskhantering under utvecklingsprocessen, där risker tidigt identifieras och i takt med 

konkretiseringen av produktkonceptet reduceras. När utvecklandet, byggandet och testandet sker 

iterativt kallas det för en spiral utvecklingsprocess, se alternativ b) i Figur 5 (Ulrich & Eppinger, 2014). 
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Under de sex faserna är främst funktionerna Marknad, Design och Tillverkning verksamma, men 

stödfunktioner till dessa behövs givetvis. Den första fasen kallas ”Fas 0” eftersom det är i denna fas 

som identifiering av projektmöjligheter sker, vilka vägs mot marknadsmål och teknikutveckling innan 

projektet specificeras i en uppdragsbeskrivning som sedan ligger till grund för resterande faser (Ulrich 

& Eppinger, 2014).  

Under konceptutvecklingsfasen produceras en stor mängd olika koncept vilka alla svarar mot 

uppdragsbeskrivningen på något sätt, med utgångspunkt i behoven som fastställts. Efter utvärdering 

där koncepten ställs mot varandra och mot kraven väljs de bästa förslagen ut. I denna fas analyseras 

konkurrerande produkter på marknaden och varje koncept motiveras ekonomiskt (Ulrich & Eppinger, 

2014). 

På systemnivå utvecklas sedan produkten genom att nödvändig arkitektur upprättas, delsystem 

specificeras samt preliminär konstruktion bestäms. Utifrån detta fastställs preliminära planer för 

produktionssystemet samt hur monteringen ska utföras. Resultatet är ett utkast på produkten, 

specificerade delsystem inklusive funktionella specifikationer och ett preliminärt flödesschema för 

processen (Ulrich & Eppinger, 2014). 

I den fjärde fasen detaljeras alla beskrivningar ytterligare gällande geometri, materialval och toleranser 

för varje komponent, samt identifikation av eventuella delar som måste köpas in från leverantörer. De 

verktyg som behövs för att tillverka olika delar specificeras. Resultatet av denna fas är dokumentation, 

framförallt detaljerade ritningar över produkten och nödvändiga verktyg, specifikationer för 

komponenter som ska köpas in samt hur produkten ska monteras (Ulrich & Eppinger, 2014).  

När produkten färdigställts testas den, både funktionellt men även om den motsvarar de krav som 

specificerats utifrån kundbehovet från början. Detta steg kan resultera i att produkten inte möter 

kraven, vilket då resulterar i att utveckling, tillverkning och testning itereras tills projektet levererar de 

resultat som krävts, eller att projektet avslutas (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Under sista fasen tillverkas produkten enligt alla de tidigare framtagna ritningarna, specifikationerna 

och bestämmelserna. Tillverkningen kan börja i relativt liten skala för att sedan trappas upp när 

personalen är mogen för större skala. Någon gång under fasen lanseras produkten och distribueras ut 

till marknaden. Ibland görs en utvärdering efter lanseringen för att analysera både kommersiella och 

tekniska aspekter av projektet för framtida förbättringsmöjligheter (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Den generiska modellen kan med hjälp av modifikationer anpassas till olika produkter beroende på hur 

övrig verksamhet och övrigt produktutbud ser ut. Den generiska modellen anses passa bra till 

marknadsdrivna produkter som sportutrustning, möbler och verktyg, där en marknadsmöjlighet ger 

upphov till inledandet av Fas 0. En annan variant är modellen för kundanpassade produkter, vilken 

utgår från befintliga produkter och genom små modifikationer utvecklar produkter som motorer, 

strömbrytare och batterier (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Av alla de faser som Ulrich & Eppinger (2014) presenterar kräver konceptutvecklingsfasen mest 

koordination mellan olika funktioner inom projektet. Aktiviteterna utförs ofta parallellt och många 

iterationer sker innan fasen avslutas. Många produktutvecklingsprocesser tar flera månader, ibland 

upp till flera år, att slutföra och när ny information når projektet kan teamet behöva börja om eller gå 

tillbaka för att kunna parera den nya informationen (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Konceptutvecklingsfasen består i sig av ett antal aktiviteter. Identifiering av kundbehov går ut på att 

förstå marknadens behov och förmedla dessa till utvecklingsteamet. En rangordning av de 

identifierade behoven är resultatet av denna aktivitet. Upprättande av målspecifikationer betyder att 
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detaljerade specifikationer av produktens egenskaper och utförande ska framställas, presenteras och 

dokumenteras på ett tekniskt riktigt sätt. Till varje egenskap hör motsvarande mätbara gräns- och 

idealvärden. Konceptgenereringen skapar lämpliga lösningsförslag som grundligt undersökt alla 

lösningar som kan tillfredsställa marknadens behov. Systematisk problemlösning och benchmarking är 

vanligt under denna aktivitet. Upp emot ett 20-tal olika koncept kan genereras, där alla koncept 

innehåller en kort beskrivning, en eller flera skisser och andra beskrivningar. Konceptval sker genom 

att systematiskt granska, analysera och eliminera koncepten. Koncepttestning sker av det koncept eller 

de kvarvarande koncepten genom testning mot uppfyllande av specifikationskraven motsvarande 

kundbehoven och hur väl dessa tillfredsställs. Marknadspotential samt möjliga brister identifieras för 

fortsatt utveckling. Upprättande av slutgiltiga specifikationer sker efter att ett koncept slutligen valts 

och klarat testen, och de begränsningar som produkten uppvisar dokumenteras. Projektplaneringen 

resulterar i detaljerade scheman för projektet och identifikation av resurser vilka dokumenteras i en 

detaljerad kontraktbok som innehåller all dokumentation som producerats under konceptutvecklingen 

(Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

2.2 Kundbehov 
Avsnittet relaterar till den teoretiska referensramen enligt Figur 6 och presenterar teori kring 

kundbehov, som är en utgångspunkt i produktutveckling och ett centralt tema i kvalitetsutveckling. 

Avsnittet tar även upp Kanomodellen och värdeskapande, vilka anses vara starkt kopplade till 

tillfredställandet av kundbehoven. 

 

FIGUR 6: GRAFISK REPRESENTATION AV AVSNITTET I RELATION TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

För att ett företag ska kunna konkurrera på marknaden idag måste det använda sig av en marknads- 

och kundorienterad produktutveckling, där den största utmaningen ligger i att erbjuda kunden 

differentierade produkter som tillmötesgår kundens behov, samtidigt som företaget måste arbeta 

effektivt för att kunna vara ekonomiskt lönsamt (Johannesen, Persson & Pettersson, 2013).  

Ett behov är något som ”förklarar människors och djurs målinriktade beteende” 

(Nationalencyklopedin, 2018), och skulle kunna beskrivas som det som saknas i stunden, alltså 

skillnaden mellan hur stunden upplevs och hur man tycker att den borde vara. Ett behov skulle kunna 

vara att man är trött, och kravet blir då en plats att vila på (Ljungberg & Larsson, 2012).  

Ett krav däremot, är ett ”oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta 

något” (Nationalencyklopedin, 2018), vilket kan uttryckas som ett behov som omvandlats till en 

beskrivning av en lösning på problemet (Ljungberg & Larsson, 2012). Det är dock inte säkert att det är 

den bästa lösningen som beskrivs, och därför spelar leverantörens kompetens en stor roll i att 

analysera en kunds behov.  

2.2.1 Kanomodellen 
Ett sätt att närma sig kundbehov är genom Kanomodellen, se Figur 7. Den togs fram av Kano för att 

kategorisera de behov som produktegenskaper uppfyller genom en produkt (Cohen, 1995).  
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Nödvändiga egenskaper är outtalade egenskaper som uppfyller kundens basbehov, det vill säga att 

kunden förväntar sig dessa egenskaper hos en produkt och blir besviken och frustrerad om dessa inte 

kan påvisas. Förväntade egenskaper är de egenskaper som kunder ofta frågar efter, även kallat det 

uttalade behovet. Sambandet är linjärt, det vill säga, ju mer av dessa egenskaper desto mer gillar 

kunden produkten. Attraktiva egenskaper är de positiva outtalade egenskaper som uppfyller det 

omedvetna behovet hos kunden, alltså saker kunden inte förväntar sig, men blir mycket nöjd över, att 

finna i produkten (Cohen, 1995; Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

FIGUR 7: KANOMODELLEN (BERGMAN & KLEFSJÖ, 2012) 

2.2.2 Värde och värdeskapande 
Att tidigt i ett projekt ha en tydlig, gemensam bild av vad som krävs av produkten är fundamentalt för 

att produkten och projektet ska lyckas uppfylla ställda krav. Om det inte finns förståelse för kundens 

behov tidigt kommer projektet sannolikt att misslyckas med att skapa det nödvändiga värde som 

behövs för att tillfredsställa kundens behov, och projektet kommer att bli kostsamt eftersom ändringar 

kommer att göras sent vilket skapar onödigt omarbete. Inom mjukvaruutveckling är detta ett välkänt 

fenomen som citeras i Backlund (2000):  

”Den enskilt svåraste delen med att bygga ett mjukvarusystem är att bestämma exakt vad som ska 

byggas. Ingen annan del av det konceptuella arbetet är så svårt som att etablera detaljerade 

tekniska krav, inklusive alla kontaktytor mot folk, maskiner och andra mjukvarusystem.” (Brooks, 

1995 s 199-200, refererad i Backlund, 2000) 

Svårigheten och betydelsen av att förstå vad som tillfredsställer kunden gäller inte bara för 

mjukvaruutveckling utan är även applicerbart på andra processer, till exempel produktutvecklings-

process.  

Värdet av något kan såklart beskrivas som subjektivt och upplevs olika av olika personer. Vanligtvis 

sägs värdet ofta bestämmas av kund eller marknad. Kundbehov är, som nämnt i definitionen av en 

process, starkt kopplat till värdet i det som tillfredsställer behovet, men även kundens förväntningar 

spelar stor roll för det upplevda värdet (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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Det centrala temat är att utgå från ett kundbehov och anpassa processen för att kunna leverera ett 

värdeerbjudande som uppfyller det behovet. Olika kundbehov ger därför upphov till olika 

erbjudanden, och även olika processer bakom dem, inklusive mätningar och nyckeltal att styra 

processerna med. Möjliga parametrar som kan spela in på kundens krav och förväntningar är; 

valmöjligheter/alternativ, hur lätt det är att köpa eller beställa varor, kontakten med företagets 

personal och deras servicenivå, korrekthet vid leverans och flexibilitet/snabbhet vid leveransproblem 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Dessa parametrar kan användas som mätetal för att styra processen mot 

de mål som ledningen eller den ansvarige satt upp. 

 

2.3 Kvalitetsutveckling 
Avsnittet relaterar till den teoretiska referensramen enligt Figur 8 och presenterar teori kring grunden 

för modern kvalitetsutveckling samt uppkomst och jämförelse av Plan-Do-Study-Act (PDSA)-cykeln, se 

avsnitt 2.3.2 och Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cykeln, se avsnitt 2.3.3. 

 

FIGUR 8: GRAFISK REPRESENTATION AV AVSNITTET I FÖRHÅLLANDE TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

Shewhart är en av de stora föregångarna inom kvalitetsutveckling. Han var väl insatt i matematisk 

statistik och betonade tidigt vikten av processfokus istället för produktfokus inom produktutveckling, 

något som ledde till att han introducerade statistisk processtyrning inom tillverkningsindustrin (Elg, 

Gauthereau, Witell, 2007). Shewhart var även tidig med sin syn på vikten av kundfokus, eftersom han 

ansåg att industrins mål var att hitta ekonomiska sätt att tillfredsställa människor (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det Shewhart även har blivit mycket känd för är att han lade grunden till Demings arbete med 

PDSA (Plan-Do-Study-Act)-cykeln som ligger till grund för dagens kvalitetsutveckling och är starkt 

förknippad med ständig förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). I Figur 9 presenteras hur Shewhart-

cykeln legat till grund för både PDSA och PDCA. 

 

FIGUR 9: UTVECKLING AV PDSA OCH PDCA FRÅN SHEWHARTCYKELN (S 3, MOEN & NORMAN, 2010) 

2.3.1 Demings systemapproach 
I The New Economics (1994) lägger Deming stor vikt vid utbildning och lärande. Han ägnar även ett 

helt kapitel åt att introducera och förklara vad ett system är. Hans definition lyder som följer:  

“Ett system är ett nätverk av mellan varandra relaterade aktiviteter som arbetar tillsammans för 

att försöka nå systemets mål” (s 50, Deming, 1994).  
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Han framhåller även starkt vikten av ledningens ansvar för att:  

”för alltid förbättra systemet för produktion och service. Ledningen är skyldig att kontinuerligt leta 

efter sätt att minska svinn och förbättra kvaliteten” (s 35, Mary Walton, 1986).  

Särskild vikt lägger han även på att det ska finnas ett tydligt uttalat mål som organisationen ska arbeta 

mot som en helhet, där alla delar måste samarbeta och ingen kan isolera sig inom någon avdelning och 

optimera endast denna. Deming menar att utan ett mål är ingen organisation existensberättigad, och 

att konkurrens och barriärer inom alla nivåer på ett företag är skadligt och leder till stora förluster i det 

långa loppet. Ett välstyrt system ger de bästa förutsättningarna för att samarbete inom organisationen 

och med dess intressenter ska nå maximal effekt (Deming, 1994).  

För att kunna styra och leda verksamheten i ett sådant system påstår han vidare att:  

”[…] det krävs kunskap om de inbördes relationerna mellan alla komponenter inom systemet och 

mellan personerna som arbetar i det” (s 50, Deming, 1994).  

Genom att förstå hur systemet är uppbyggt blir förutsägelser om förändringars påverkan mer korrekta.  

Första steget i förbättringsarbete är att ta bort alla tillfälliga defekter - ”special causes” - från processen 

genom att analysera deras uppkomst och förebygga deras återkomst. Därefter bör processen vara 

stabil och endast innehålla de naturliga defekter - ”common causes” - som orsakas av den naturliga 

variationen inom alla processer. För att kunna påbörja förbättringsarbetet krävs en stabil process att 

utgå från för att kunna se om en förändring ger en förbättring av processens resultat (Deming, 1994).  

2.3.2 PDSA-cykeln 
Förbättringscykeln som PDSA representerar är en viktig och grundläggande del i dagens processledning 

(utvecklas vidare i avsnitt 2.5 på sida 20), och är en symbol för det ständiga förbättringsarbetet. PDSA 

utvecklades av Deming under en lång tid och slutfördes strax innan han gick bort år 1993 (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Deming kallade själv modellen för Shewharts cykel för lärande och förbättring (Deming, 

1994). Han menar att cykeln, på grund av att erfarenheten kring ett problem ökas för varje varv, aldrig 

börjar om på samma ställe utan att cykeln istället borde betraktas som en spiral av ständiga 

förbättringar och lärande (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Idén bakom förbättringen av processen agerar startskottet tillförsta steget, Plan. I Plan ställs flera olika 

förslag mot varandra för att undersöka vilka som är möjliga att testa och vilket möjligt resultat de skulle 

få. Det alternativ som är mest lovande och ligger bäst i linje med företagets mål bör väljas. Efter 

genomförandet i Do ska utfallet studeras i Study för att analysera om resultaten uppfyller de 

förväntningarna och om de mål som sattes upp i Plan nåtts, samt vad man lärt sig av genomförandet. 

Om målen inte nåtts ska de bakomliggande anledningarna hittas, vilken ger underlag till Act, där en 

förändring kan accepteras, avvecklas eller utsättas för vidare förbättring i en ny cykel, se Figur 10 

(Deming, 1994).  
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FIGUR 10: PDSA-CYKELN ENLIGT DEMING ÅR 1993 (S 4, MOEN & NORMAN, 2010) 

2.3.3 PDCA-cykeln 
När Deming under 1950-talet utvecklade grunden för PDSA-cykeln från Shewharts cykel fick han 

möjligheten att åka till Japan och presentera sin modell på ett seminarium för industrins ledande 

chefer och ingenjörer. Demings presentation inspirerade deltagarna, vilket resulterade i att Imai 

senare presenterade PDCA som en tolkning av Demings kvalitetshjul (Moen & Norman, 2010).  

Deminghjulet såg på 1950-talet ut som beskrivet i Figur 11. 

1. Designa produkten och för produkten passande test. 

2. Tillverka produkten, testa den med utformade test i produktionen samt på laboratorium. 

3. Sälja produkten. 

4. Undersöka produktens användning på marknaden, vad kunderna anser om produkten samt 

varför kunderna köpt eller inte köpt produkten. 

Enligt Moen & Norman (2010) betonade Deming vikten av att iterera de fyra stegen, medan japanerna 

senare betonade vikten av att förebygga defekter, främst genom att etablera standarder och 

kontinuerligt förbättra dessa. 

I Figur 11 presenteras Imais förklaring av relationen mellan Demings kvalitetshjul och den japanska 

versionen PDCA.  

 

FIGUR 11: RELATIONEN MELLAN DEMINGHJULET OCH PDCA (S 4, MOEN & NORMAN, 2010). 

Ishikawa gjorde år 1985 om PDCA-cykeln till att innefatta fler element inom planeringsfasen, som att 

sätta mål och uttrycka metoder för att nå målen. I genomförandefasen lade han även till ett större 

fokus på träning och utbildning för att komplettera genomförandet, vilket presenteras i Figur 12. 
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Ishikawa införlivade även många av de vanligt förekommande japanska statistiska verktygen vid 

kvalitetsledning som tillsammans med PDCA-cykeln använts som grund för tänket kring kontinuerliga 

förbättringar (kaizen) i Japan (Moen & Norman, 2010).  

Sedan Ishikawa finslipade PDCA har modellen varit i stort sett orörd, se Figur 12 (Moen & Norman, 

2010). Som input till en PDCA-cykel tas kundbehovet omvandlat till produktkrav. För att kunna möta 

kraven skapas en plan i Plan, produkten tillverkas och testas i Do, och resultaten av produktionen 

kontrolleras sedan mot kraven som ställdes på produkten från början i Check. De avvikelser eller 

reklamationer som noteras används som underlag för Act för att justera produktionen (Gupta, 2006). 

 

FIGUR 12: ISHIKAWAS VERSION AV PDCA ÅR 1985 (S 4, MOEN & NORMAN, 2010) 

2.3.4 PDSA vs PDCA 
Deming själv hade starka åsikter kring japanernas version av kvalitetshjulet och ville ta avstånd från 

PDCA eftersom han ansåg att ”Check” betyder ”hålla tillbaka” vilket han inte tyckte passade med 

förbättringstänket (Moen & Norman, 2010). Istället för Check ansåg han att Study var mer korrekt, 

eftersom han ansåg att data från Do skulle analyseras och jämföras med de planer och förutsägelser 

som gjorts i Plan. Det är just lärandemomentet som Deming förespråkade, och som han inte ansåg att 

PDCA-cykeln tar hänsyn till. Deming lär, enligt Moen & Norman (2010) ha påstått att PDSA är ett 

kvalitetskontrollprogram för ledningsarbete medan PDCA hanterar de defekter som uppkommer i 

produktionen.  

Det som främst skiljer PDSA och PDCA är alltså den tredje fasen, Study eller Check. I Figur 13 och Figur 

14 ses den skillnaden vid analysen av genomförandet av det som planerats. I Study ställs 

genomförandet mot en förväntning om ett utfall, medan det i Check jämförs mot ett krav. Enligt 

Nationalencyklopedin (2018) är ett krav ett ”oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att 

utföra eller godta något” medan en förväntning är ett ”hopp om viss utveckling som också bedöms 

som sannolik” (Nationalencyklopedin, 2018). 
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FIGUR 13: FÖRBÄTTRINGSCYKELN PDSA ENLIGT DEMING (S 2, GUPTA, 2006) 

 

FIGUR 14: PRODUKTIONSSTYRNING ENLIGT PDCA (S 2, GUPTA, 2006) 

Gupta (2006) menar att syftet med PDCA är att upprätthålla och kontrollera produktionsprocessen till 

skillnad från PDSA, vars syfte är att vara en modell för kontinuerligt förbättringsarbete. Skillnaderna 

mellan PDSA och PDCA kan ses i Figur 13 och Figur 14. PDCA bör således användas för att identifiera 

förbättringsmöjligheter i produktionsprocessen utifrån statistiska kontrollverktyg som styrdiagram 

med mera. När en förbättringsmöjlighet uppdagas bör denna användas som input till en eller flera 

PDSA-cykler för att förbättra processen (Gupta, 2006). 

 

2.4 ISO 9000-serien 
Avsnittet relaterar till den teoretiska referensramen enligt Figur 15 och presenterar teori kring ISO-

standardens processinriktning samt hur kravstandarden ISO 9001 är uppbyggd. 

 

FIGUR 15: GRAFISK REPRESENTATION ÖVER AVSNITTETS RELATION TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

Redan på 1930-talet använde sig militären i USA och inom NATO av kvalitetsrevisioner för att säkra 

kvaliteten hos sina leverantörer, vilket lade grunden för alla kvalitetssystem. En definition av 

kvalitetssystem är enligt Bergman & Klefsjö (2002):  
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”Ett kvalitetssystem är en organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser nödvändiga för 

ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet” (s 260, Bergman & Klefsjö, 2002).   

International Organization for Standardization (ISO) är organisationen som är ansvarig för alla ISO-

standarder, varav ISO 9000-serien som togs fram år 1987 är den som rönt högst framgång 

internationellt (Bergman &Klefsjö, 2002). ISO har sitt huvudsäte i Schweiz och den svenska 

medlemsorganisationen i ISO heter Swedish Standards Institute (SIS) (SIS, 2018). Målet med att ISO-

certifiera sitt kvalitetssystem är att öka kundtillfredsställelsen genom att systematiskt tillgodose 

kundernas krav (ISO, 2015). 

Sedan 1987 har 9000-serien uppdaterats i sin helhet två gånger, år 1994 och 2000, och efter år 2000 

har standardens olika delar uppdaterats var för sig (Bergman & Klefsjö, 2012). ISO 9000 innehåller 

grundprinciperna för ett kvalitetssystem samt dess vokabulär, ISO 9001 är processinriktad och 

innehåller de krav en organisation måste uppfylla för att kunna bli ISO-certifierad och ISO 9004 

innehåller vägledning gällande införandet av ett kvalitetssystem. Utöver dessa finns det ett flertal 

andra standarder som är mer specifikt områdesinriktade, som 14000-serien som behandlar 

miljörevision eller 27000-serien som behandlar informationssäkerhet (SIS, 2018; Bergman & Klefsjö, 

2012). Av alla standarder är ISO 9001:2015 den mest sålda i Sverige (SIS, 2018). 

2.4.1 Processinriktning 
Beskrivningen av hanterandet av processer avslöjar processinriktningen i ISO 9000-serien. För att en 

organisation ska vara effektiv och uppnå mål och resultat ska ett systemsynsätt appliceras för att förstå 

hur processerna samverkar samt hur de ska förbättras (ISO, 2015). 

I den senaste versionen av kravstandarden ISO 9001 uttrycks tydligt att:  

”Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) 

och riskbaserat tänkande.” (s v, ISO, 2015).  

Ordagrant beskriver ISO (2015) PDCA-cykeln som:  

— Planera: upprätta målen för ledningssystemet och dess processer, vilka resurser som behövs för 

att åstadkomma resultat som överensstämmer med kundkrav och organisationens policyer samt 

identifiera och hantera risker och möjligheter 

— Genomföra: inför det planerade 

— Följa upp: övervaka och (om tillämpligt) mät processer och resulterade produkter och tjänster 

med utgångspunkt från policyer, mål och krav, och rapportera resultaten 

— Förbättra: vidta i nödvändig utsträckning åtgärder för att öka prestandan   

Processinriktningen innebär att en organisation ska identifiera och kartlägga sina processer och PDCA-

cykeln ger ett fokus på tillvaratagandet av processernas förbättringsmöjligheter. För tydliggörande av 

strukturen på ISO 9001:2015 och dess koppling till PDCA, se Figur 16 (ISO, 2015).  
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FIGUR 16: HUR AVSNITTEN I ISO 9001:2015 ÄR STRUKTURERADE (S VII, ISO, 2015) 

2.4.2 ISO 9001 - kravstandarden 
I ISO 9001 finns det tydliga krav på att det finns dokumenterade rutiner och styrning av dessa samt ett 

tydligt fokus på ständiga förbättringar (Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). Det som gör att 

standarden kan användas av alla sorters verksamheter är att kraven är utformade så att de beskriver 

vad organisationen måste göra, men inte hur. Det gör att organisationen kan anpassa sitt arbetssätt 

efter sin verksamhet och sitt kvalitetssystem och ändå följa standarden (Lakatos, 2018). För att kunna 

uppfylla kraven i standarden är dokumentationen av hur de möter kraven och dokumentation av 

befintliga processer grundläggande. Dokumentationen av processerna är också nödvändig för att 

kunna förbättra dem genom att kvalitetsrelaterade mätningar och uppföljning av dessa kan ske 

systematiskt inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Sedan den mer processorienterade versionen av ISO 9001 släpptes år 2000 krävs det att en 

organisations processer är fastställda och styrs aktivt för att organisationen ska kunna få och behålla 

ISO-certifiering (Ljungberg & Larsson, 2012). Det finns både förespråkare och motståndare till 

standarden (Martin, 2017) men Ljungberg & Larsson (2012) menar att det är ett faktum att ISO-

standarden bygger på ett genomarbetat koncept för skapandet av framgångsrika organisationer 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

Ytterligare gäller att kraven i ISO 9001 är riktade mot kvalitetssystemet och ska ses som 

kompletterande till krav på organisationens produkter och tjänster (ISO, 2015). Standarden beskriver 

alltså vad kvalitetssystemet ska innehålla, men inte hur det bör byggas upp, då det måste anpassas 

efter varje specifik organisation och dess verklighet, även om standarden baseras på en modell som 

presenteras i Figur 17 (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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FIGUR 17: MODELL ÖVER PROCESSANGREPSSÄTT FRÅN ISO 9001:2008  
(S 210, BERGMAN & KLEFSJÖ, 2012) 

I Figur 17 är Ledningens ansvar förbundet med Produktutveckling och indirekt med kunderna genom 

pilen, eftersom det enligt Bergman & Klefsjö (2012) är ledningens yttersta ansvar att ta fram produkter 

med egenskaper som uppfyller kundernas behov och förväntningar för att få tillfredsställda kunder 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

I ISO 9001:2008, under rubriken Produktframtagning, ingår enligt Bergman & Klefsjö (2012) sex 

områden:  

- Planering av framtagningsprocesser: Processen ska vara dokumenterad enligt organisationens 

arbetssätt samt överensstämma med övriga krav i kvalitetssystemet. 

- Kundanknutna processer: Kundkraven ska identifieras och granskas av organisationen samt 

kommuniceras ut till den berörda kunden. 

- Konstruktion och utveckling: Vikt läggs vid framför allt planering och styrning av utvecklandet 

av produkten, vilket även innebär att bestämma hur granskning, validering och verifiering av 

kundkraven ska gå till samt fördela ansvar och befogenheter. Genomgångar ska ske 

systematiskt och alla ändringar ska identifieras, styras och dokumenteras. 

- Inköp: Organisationen är ansvarig för att deras processer säkerställer att inköpta produkter 

uppfyller ställda krav samt att leverantörsbedömning görs utifrån förmåga att möta 

organisationens krav. 

- Produktion av varor och tjänster: Organisationen ska se till att korrekt utrustning används vid 

produktion och att produktionen styrs av instruktioner. Viktiga produktegenskaper ska 

dokumenteras liksom spårbarhet om det är ett krav. Produktionsprocesser ska utvärderas 

efter sin duglighet och sin förmåga att uppfylla krav. 

- Behandling av mät- och övervakningsutrustning: Mät- och övervakningsutrustning samt vilka 

mätningar som ska utföras för att säkerställa att produkten uppfyller ställda krav ska 

specificeras. (Bergman & Klefsjö, 2012)  

Det som skiljer ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 är att kapitlen i den nya versionen är annorlunda 

disponerade samt att förbättringsarbetet fått ett eget kapitel, då förbättringsarbetet i standarden 

tidigare varit implicit uttryckt och inkluderat i övriga kapitel. Inga delar från 2008 års version har tagits 

bort till 2015 års version (Bohlin, 2018). Den nya versionen från år 2015 är uppdelad i 10 olika kapitel, 
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se Figur 16. Kapitel 8 handlar om ett företags verksamhet och hur den ska styras. I kapitel 8.3 

Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster formuleras de krav som rör produkt-

framtagningsprocessen; Planering, Underlag, Styrning och kontroll, Resultat och Konstruktions- och 

utvecklingsändringar (ISO, 2015). Med en genomtänkt och efterföljd projektplan uppfylls oftast kapitel 

8.3 (Bohlin, 2018). För kraven i kapitel 8.3, se Bilaga A: ISO 9001:2015 kapitel 8.3. 

 

2.5 Processer och processledning 
Avsnittet relaterar till den teoretiska referensramen enligt Figur 18 och presenterar teori kring vad en 

process är och hur ett företag kan arbeta med processer. Teorin kring förbättring av processer har 

speciell betydelse i den teoretiska referensramen, se avsnitt 2.5.2 Processledning som arbetssätt. 

 

FIGUR 18: GRAFISK REPRESENTATION ÖVER HUR AVSNITTET RELATERAR TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN. 

2.5.1 Vad är en process? 
En process utgår alltid från ett kundbehov. Kunden kan vara intern eller extern, men utan ett 

kundbehov så är inte processen existensberättigad eftersom hela syftet med processen är att 

tillfredsställa ett kundbehov. Från att kundbehovet upptäckts motiveras ett antal olika aktiviteter, vilka 

formar processkroppen, med ett gemensamt mål att tillfredsställa det upptäckta behovet. Alla dessa 

delar behövs för att kunna beskriva en process; kundbehov, aktiviteter och dess relationer och 

inbördes ordning samt hur behovet tillfredsställs (Ljungberg & Larsson, 2012). 

En generell beskrivning av en process beskrivs enligt ISO som i Figur 19. En process kan enligt ISO ha 

interna eller externa kunder och leverantörer och transformerar input i form av material, energi eller 

information till ett resultat, till exempel en produkt, en tjänst eller ett beslut. Beskrivningen tar även 

upp styrning och kontroll av aktiviteterna för att kunna utvärdera dem (ISO, 2015). 

 

FIGUR 19: GENERISK PROCESS BESKRIVEN AV ISO 9001:2015 (S VII, ISO, 2015) 
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Enligt Elg, Gauthereau, Witell (2007) är en process:  

”ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern 

eller intern kund” (s 27, Elg, Gauthereau, Witell, 2007). 

En process har således alltid en kund/uppdragsgivare och en leverantör/uppdragstagare och mellan 

dem finns det en kedja av aktiviteter som upprepas och skapar något slags värde för slutkunden (Elg, 

Gauthereau, Witell, 2007).  

Definitionen av vad en process är bör hela tiden vara under diskussion, eftersom definitionen styr vad 

som inkluderas och exkluderas, hur man arbetar med processer samt vilka metoder som används och 

resultat som uppnås. Utan att bearbeta vad som är en process finns det en stor risk att man inte heller 

vet hur en process ska ledas, hanteras och utvecklas (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Den definition av process som rekommenderas av Ljungberg och Larsson (2012) är:  

”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att utifrån ett behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.” (s 

60, Ljungberg & Larsson, 2012). 

I denna definition är nyckelorden ”nätverk, värde, kund och behov” (s 60, Ljungberg & Larsson, 2012), 

vilka ger en heltäckande bild av vilka viktiga element som finns i en process samt dess relationer till sin 

omgivning. Idag är nämligen ingen process linjär, den består av ett nät av aktiviteter som kan vara 

kopplade till varandra i en allt annat än sekventiell följd, där iterationer och feedback utgör grunden 

för att kunna styra processen överhuvudtaget. Utifrån definitionen görs det också tydligt att 

information och resurser används för att något resultat, värdet, ska skapas. Information behövs främst 

för att ge alla inblandade, till exempel resurser i form av de personer som arbetar med och i processen, 

en tydlig och gemensam bild av verkligheten, samt för att de ska kunna arbeta effektivt (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 

Demings systemdefinition, tidigare presenterad i avsnitt 2.3.1 Demings systemapproach, är snarlik 

definitionerna av en process, om man tolkar att ”systemets mål” är att uppfylla kundbehovet:  

“Ett system är ett nätverk av mellan varandra relaterade aktiviteter som arbetar tillsammans för 

att försöka nå systemets mål” (s 50, Deming, 1994) 

Den definition av en process som kommer att användas i denna studien är inspirerad av de tre 

presenterade definitionerna: 

En process är ett repetitivt använt nätverk av interagerande aktiviteter som skapar värde genom 

att utnyttja information och resurser för att uppfylla processens mål – att tillfredsställa kund-

behovet internt och externt. 

2.5.2 Processledning som arbetssätt 
Processledning är ett arbetssätt som drivs av viljan att ständigt förbättra en organisations processer. 

All verksamhet är i grunden processorienterad eftersom de aktiviteter som syftar till att skapa värde 

är relaterade till varandra och till personerna som arbetar i dem (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) finns det fyra huvudsakliga steg som har en stark koppling till PDSA-cykeln 

genom sina fyra faser, se Figur 20 – Organisera och planera för förbättringar, Förstå processerna, 

Observera processerna och Förbättra processerna kontinuerligt.  
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FIGUR 20: STEG I PROCESSLEDNING (S 464, BERGMAN OCH KLEFSJÖ, 2012) 

Organisera och planera för förändring – För att en organisation ska nå framgång har många ledare 

insett att processfokusering behövs. Genom att ha ett processfokus fastställs vilka processer som är 

viktiga för verksamheten och de riktlinjer och gränser som ska gälla för dessa, ett arbete som är 

tidskrävande men nödvändigt. En processägare utses per process av ledningen under arbetet, med 

ansvar för processens fortsatta utveckling och förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Förstå processerna – Processkartläggning är viktigt för att förstå och arbeta med förbättringsarbete 

(Elg, Gauthereau, Witell, 2007; Bergman & Klefsjö, 2012), eftersom det inte går att veta om en 

förändring är en förbättring om processen inte är stabil och under kontroll (Montgomery, 2001). En 

väl definierad process är en förutsättning för att kunna förbättra processen samt för att kunna mäta 

dess effektivitet (Backlund, 2000).  

Att kartlägga processer är ett bra sätt att förstå hur olika delar i en verksamhet samverkar för att 

tillfredsställa ett kundbehov och skapa värde för kunden. För att en verksamhet ska vara framgångsrikt 

i sin strävan efter att nå kundtillfredsställelse är det fundamentalt att organisationen har identifierat 

och förstår sina kunder. Detta är ofta något som är lättare sagt än gjort, eftersom kundbegreppet är 

komplext. Kunden kan vara nästa processteg eller slutkunden, beroende på vilket fokus som väljs. 

Genom att kartlägga en process, och därmed skapa en tydlig bild att utgå från, underlättas den 

gemensamma förståelsen för bland annat vem kunden är (Ljungberg & Larsson, 2012). Det 

grundläggande målet med att kartlägga en organisations processer är att hitta och eliminera element 

som inte tillför värde, så att organisationen på ett effektivt sätt kan tillfredsställa sina kunders behov 

(Elg, Gauthereau, Witell, 2007; Backlund, 2000). Ljungberg & Larsson (2012) menar att processkartor 

är ett av de snabbaste sätten att se huruvida en organisation arbetar med sina processer eller inte. En 

processkarta bör vara avgränsad, börja i ett kundbehov och sluta med ett hos kunden tillfredsställt 

behov (Ljungberg & Larsson, 2012).  

En huvudprocess kan brytas ner i delprocesser där varje delprocess har en kund och en leverantör, där 

leverantörens mål är att tillgodose kundens behov. Att bryta ner en process i mindre delar skapar 

förståelse för den totala processen och hur den påverkas av de inblandade aktörerna, ger bättre 
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förståelse för vilka gränssnitt det finns mellan kunder och leverantörer och underlättar även 

identifikation av mätpunkter. Just mätpunkter är viktiga för att kunna skapa information som kan ligga 

till grund för att förbättra processen (Elg, Gauthereau, Witell, 2007). 

Observera processerna – Alla förbättringar som sker bör ha processens tidigare uppförande som bas. 

För att kunna veta hur processen uppför sig ska dess resultat mätas med avseende på olika parametrar 

som kvalitet, effektivitet, resursförbrukning etc. Balanserade styrkort som innehåller för 

organisationen väl förankrade KPI:er är en bra källa för data att utgå från (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Mätningarna av parametrarna blir en slags feedbackloop för att kunna anpassa sig efter omgivningen 

och staka ut en kurs framåt. Med dagens allt snabbare omvärldsförändringar blir det allt viktigare att 

fatta faktabaserade beslut och inte endast förlita sig på erfarenheter, vilket ger ytterligare vikt till 

varför mätningar och feedback är nödvändiga för styrningen av en verksamhet (Ljungberg & Larsson, 

2012). 

Många företag idag satsar mer på styrning genom verksamhetens olika funktioner istället för att arbeta 

med processerna för att öka förståelsen för dem och därmed kunna styra och förbättra dem. När 

funktionerna styrs skapas avgränsade ansvarsområden vilket kan leda till uppdelning, murar mellan 

olika funktioner eller avdelningar skapas och fragmenteringen inom verksamheten ökar. När 

fragmenteringen gått tillräckligt långt behövs integrering för att verksamheten ska fungera och 

utvecklas i samma riktning, vilket kan ske genom att fokusera på processerna och riva ner murarna 

som skapats (Ljungberg & Larsson, 2012).  

Processflödesdiagram är vanliga för att illustrera aktiviteterna och beslutspunkterna i en process. 

Dessa bygger på principen att efter varje aktivitet finns en beslutspunkt för att utvärdera aktiviteten 

mot inledningsvis satta mål och ta beslut om projektet ska fortlöpa (Ulrich & Eppinger, 2014). En 

välbeprövad modell för produktutveckling är att utforma steg (Stage) och beslutspunkter (Gate) enligt 

Stage-Gate-modellen. Den bygger på att till varje steg hör en eller flera aktiviteter. Till varje aktivitet 

hör en specificerad analys av aktiviteten samt ett delresultat bestående av vilken information som ska 

dokumenteras och levereras i samband med aktiviteten, se Figur 21. Informationen kring aktiviteten 

samlas främst in för att identifiera och eliminera risker och osäkerhet kring en aktivitet och 

dokumentationen definierar syftet med aktiviteten. Stage-Gate-modellen är framtagen för snabb och 

effektiv produktutveckling i team där aktiviteter kan ske parallellt och roller och ansvar kopplade till 

aktiviteter och beslutspunkter är tydliga. Stage-Gate ska ses som ett komplement till projektledning. 

(Cooper, 2008). 
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FIGUR 21: STAGE-GATE-MODELLENS GENERELLA UPPBYGGNAD.  
(S 2, COOPER, 2008) 

Vid beslutspunkten används analysen och dokumentationen som underlag för att besluta om projektet 

ska fortsätta eller avbrytas. En anledning bakom användandet av beslutspunkterna är att projekt-

kostnaderna ökar ju längre projektet fortskrider, och därför ligger fokus på att reducera riskerna och 

osäkerheten vid varje aktivitet genom analys och insamlande av information. Till varje aktivitet hör 

kriterier som aktiviteten måste uppfylla, vilka kan vara av karaktärerna Måste möta eller Bör möta. 

Kriterierna används för att prioritera olika projekt. Beslutspunkterna fungerar som en kvalitetskontroll, 

där aktiviteten och dess resultat kontrolleras och nästa aktivitet konkretiseras (Cooper, 2008). 

Det är inte nödvändigt att ha en beslutspunkt efter varje aktivitet, det kan finnas flera aktiviteter 

inklusive deras analys och dokumentation som tillsammans används som underlag för beslutspunkten. 

De möjliga resultaten av en beslutspunkt är klargörandet att fortsätta, avbryta, pausa eller återvinna 

ett projekt, samt en plan för utförandet av nästkommande aktivitet. Utformandet av processen beror 

på hur produktutvecklingen i organisationen är utformad (Cooper, 2008). 

Förbättra processerna kontinuerligt – Vid förbättringsarbete är helhetssynen på organisationen 

central, eftersom det är utifrån målen för hela organisationen som processerna ska förbättras 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Utan helhetssyn på hela organisationen skapas suboptimerade och 

isolerade öar i verksamheten där personerna på öarna inte förstår varken sin påverkan på hela 

systemet, personerna på de andra öarna eller hur de hänger ihop. Det är också svårt att från öarna se 

hur just den öns verksamhet påverkan kunden i slutändan (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Tre aspekter att utgå från vid processledning är kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga, vilka bör 

belysas vid analys av en process. Bergman & Klefsjö (2012) menar att de processer som finns i många 

organisationer idag vuxit fram och baserats på brandsläckning1 eller på kunder som inte längre köper 

från företaget, och detta medför en onödig komplexitet som kan förenklas bort med bättre processer 

som resultat (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

                                                           
1 Med brandsläckning menas att lösa problem snabbt utan någon analys av vad som hänt och ofta utan att 
eliminera grundorsaken. 
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2.5.3 Processmognad 
En organisation kan genom att vara medveten och utveckla sina processer nå olika nivåer av 

processmognad. Beroende på vilken modell för processmognad som används kan nivåerna se olika ut. 

Cronemyr & Danielsson (2013) presenterar två olika modeller, Harringtons processmognadsmodell 

med sex nivåer och McKormacks modell med fyra nivåer.  

Harringtons nivåer beskrivs som:  

- Okänd – när en process ännu inte utvärderats  

- Förstådd – när processen är förstådd och fortlöper enligt dess beskrivning  

- Resultatorienterad – processen mäts systematiskt och slutkundens förväntningar tillgodoses  

- Effektiv – en trimmad och effektiv process  

- Felfri – processen levererar under statistisk kontroll förväntat resultat på effektivt sätt  

- Världsklass – processen är av världsklass, förbättras kontinuerligt och är flexibel  

(Cronemyr & Danielsson, 2013) 

McKormacks modell har större fokus på systemoptimering. Efter hand som processer mognar och når 

högre nivå skiftar fokus från internt, inom processen, till externt, mot hela systemet (McKormack et al, 

2009). Nivåerna är:  

- Ad hoc – ostrukturerade och dåligt definierade processer, fokus ligger på traditionella 

funktioner  

- Definierad – huvudprocesserna är definierade och kartlagda, processfokus börjar användas 

med huvudfokus är fortfarande traditionella funktioner 

- Länkad – processledning är används som företagsstrategi, med tydliga processmål som delas 

inom verksamheten 

- Integrerad – processledning ses som tradition och är en naturlig del av företagskulturen, 

strukturer baseras på processer (Cronemyr & Danielsson, 2013) 

2.5.4 Roller och ansvar i processledning  
De tre roller som Bergman & Klefsjö (2012) tar upp inom kvalitetsledning är kompetensförsörjare, 

processägare och processledare. Kompetensförsörjaren ser till så att rätt kompetens finns tillgänglig 

inom processen, processägaren är strategiskt ansvarig för processen och processledaren har det 

operativa ansvaret för processen och dess förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Processägarens ansvar och roll innebär att hen skapar inriktning samt ram- och regelverk för 

processen. Som exempel ger Bergman & Klefsjö (2012) Inköpsfunktionen, som i sig är en stödfunktion 

till processägaren och produktutvecklingsprocessen, där processägaren styr de regler som ska gälla för 

inköp till processen, och inte tvärtom. Processägaren ses som en kund av stödfunktionerna, som Inköp, 

Logistik, IT, Marknad, Personal med flera, vilken beställer de resurser som processen anses behöva. 

Vid otydligt processägarskap uppstår lätt en maktkamp inom organisationen som bidrar till att det 

skapas klyftor mellan funktionerna och processerna (Bergman & Klefsjö, 2012).   

I Figur 22 kan relationen mellan processägaren och processledarna ses i en huvudprocess som brutits 

ned i flera delprocesser. Varje processledare har det operativa ansvaret för en delprocess samt 

förbättringsansvaret för sin process. I en process som verkar på många skilda geografiska platser kan 

en processledare ha ansvaret för verksamheten på den platsen, medan processägaren har en central 

och övergripande roll (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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FIGUR 22: RELATION MELLAN PROCESSÄGARE OCH PROCESSLEDARE (S 470, BERGMAN & KLEFSJÖ, 2012) 

2.5.5 Projekt 
Processer och projekt är ur många aspekter lika, men skiljer sig åt på ett flertal sätt, främst eftersom 

ett projekt har ett tydligt tidsspann med start och slut, ett mål att uppnå samt ämnar inte upprepas. 

En process däremot är designad för att användas gång på gång, och gärna förbättras vid varje iteration 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Ett projekt initieras för att nå ett mål men även uppfylla projektunika krav 

längs fullföljandet. Organisationen och bemanningen av ett projekt ses som tillfällig och upprättas 

specifikt för varje projekt (ISO, 2015). Enligt Deming anses varje projekt vara unikt eftersom kunskap 

skapas i varje projekt och detta ger ett nytt, något bättre utgångsläge för nästa projekt (Bergman & 

Klefsjö, 2012).   

I många företag bedrivs projekt utifrån en projektplansmall som återanvänds, vilket innebär att det 

finns en process som projekten följer. Genomförandet av aktiviteterna är unika för varje projekt och 

processen står för den övergripande strukturen och överförandet av kunskap mellan de enskilda 

projekten. Varje projekt leds av en projektledare, som är underordnad processägaren och 

processledaren (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Att ha en väl beskriven process för projekt att följa är gynnsamt av flera orsaker. Genom att välja ut 

mätpunkter under projekt på ett intelligent sätt kan produkten kvalitetssäkras. Koordinationen av 

resurser blir enklare då det blir tydligare när och hur resurser ska brukas under projektet. Planeringen 

och ledningen förenklas genom planlagda milstolpar vilka ger underlag för utvärdering och uppföljning, 

vilka i sin tur ger upphov till dokumentation att utnyttja i förbättringsarbetet av produktutvecklings-

processen (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Tonnquist (2014) beskriver projektplanen som det styrdokument som beskriver hur projektet ska 

genomföras, vad som ska göras när och vem som ska göra det. Den tid som läggs ner i början för att 

göra planeringen tjänas in mångdubbelt eftersom översikten över projektet ökar och tidsplanen gör 

det lättare att följa upp hur genomförandet går. Enligt Tonnquist (2014) är parallellutveckling vanligt 

vid produktutveckling. Då genomförs olika aktiviteter parallellt för att sedan sammanföras och 

stämmas av mot kraven eller målen, vilket gör att man sparar tid. Det viktiga är att avstämningarna 

planeras in från början och att förändringar tas upp, diskuteras och utvärderas av berörda parter vid 

dessa tillfällen (Tonnquist, 2014).  

För att lättare kunna anpassa ett projekt till förändrade omständigheter under projektets gång kan en 

milstolpeplan utformas. En milstolpeplan innehåller mål för varje projektfas och hur de beror på 

varandra, men är inte tidsatt. För att matcha parallella projektaktiviteter bör varje parallell 

aktivitetskedja ha egna milstolpar. Syftet med att ha milstolpar är att projektledaren ska kunna följa 

genomförandet och utvärdera mot den ursprungliga planen. En milstolpeplan är även ett bra sätt att 

överskådligt kommunicera hur ett projekt ska genomföras (Tonnquist, 2014). 
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En viktig del i projektplanen är tidsplanen, som beskrivs som ett viktigt styrinstrument och en bas för 

uppföljning och utvärdering av projektet. En tidsplan baseras på projektets milstolpar, hur mycket 

resurser som finns tillgängliga, vilka aktiviteter som ska genomföras samt aktiviteternas varaktighet. 

Ett vanligt exempel på tidsplan är ett Gantt-schema. För att kunna utvärdera ett projekt ska tidsplanen 

låsas innan projektstart för att tydliggöra vad som ändrats under projektets gång (Tonnquist, 2014).  
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3 Metod  
I detta avsnitt presenteras forskningsstrategin samt varför tillvägagångssättet valts. Datainsamlingen 

har utförts och beskrivits så utförligt som möjligt utan att röja någon informants identitet, se 3.2 

Datainsamling. Valet av kandidater motiveras samt beskrivs enligt informanternas ansvarsområden. 

Avsnittet avslutas med att beskriva hur arbetet med att ta fram modellen gått till. 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna fallstudie utfördes med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats, vilka beskrivs teoretiskt och 

utförandemässigt i detta avsnitt.  

3.1.1 Fallstudie 
En fallstudie är speciellt lämplig då nutida komplexa fenomen ska undersökas (Yin, 2014) och då 

problemställningarna består av beskrivande frågeställningar som ”hur…” och ”varför…” (Backlund, 

2000; Yin, 2014). Enligt Yin (2014 är en fallstudie, till skillnad från andra forskningsstrategier, att 

föredra när pågående komplexa situationer som inte går att påverka ska studeras. Eftersom det är 

nuläget som ska studeras finns möjligheten att under studien genomföra intervjuer och observationer 

för att fånga upp komplexiteten, något som inte är möjligt vid andra forskningsstrategier. Vid en 

fallstudie anses multipla källor till information vara nödvändiga för att fånga komplexiteten i fallet, och 

fler sorters källor, vilket kallas triangulering, resulterar även i högre trovärdighet (Yin, 2014).  Att förstå 

kontexten kring en fallstudie är fundamental för att kunna utveckla teori eftersom ett fall undersöks 

djupt och intensivt och genererar rik empirisk data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Möjligheterna 

att repetera en fallstudie är dock små eftersom kontexten sannolikt förändras eftersom studien bygger 

på flyktiga faktorer som interaktion med människor, kreativitet och problemlösnings-aktiviteter 

(Backlund, 2000).  

Valet att studera ett företag genom en fallstudie gjordes då syftet överensstämde med Yins (2014) krav 

på ”hur”-frågeställningar, studien ämnade undersöka en nutida event samt att författaren inte hade 

någon kontroll över eventet. Dessutom anspelade syftet på att vara komplext och endast genom att 

analysera företagets nuvarande EMV-verksamhet på djupet skulle det gå att fånga upp komplexiteten 

för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Slutligen var den uppgift som presenterades av 

företaget väl lämpad för omfattningen av ett examensarbete, vilket också var en bidragande faktor till 

att studien blev av. Trianguleringen av källor till studien skedde genom att utnyttja semistrukturerade 

intervjuer, en feedbackworkshop utformad som en fokusgruppsintervju, dokumentstudier och 

litteraturstudier etc, vilket är utförligare beskrivet i avsnitt 3.2 Datainsamling. För att kunna beskriva 

företaget utan att bryta mot sekretessavtal men ändå beskriva verksamheten fick avvägningar göras 

mellan anonymitet och förståelse för läsaren, vilket utvecklas mer i avsnitt 3.2.7 Etiska överväganden. 

3.1.2 Forskningsdesign 
Enligt Bryman (2011) är det vanligt att forskare skiljer på kvantitativ och kvalitativ forskning. Valet av 

metod beror enligt Andersen (1994) bland annat på vad som undersöks, hur ämnet uppfattas samt 

vilket syfte undersökningen har. Kvalitativ forskning innebär huvudsakligen att generera teori från 

empiriska undersökningar, så kallad induktiv forskning. En kvalitativ process startas därför med 

generella frågeställningar som ger bakgrund till de aktuella undersökningsobjekten, varpå data samlas 

in och tolkas vilket bidrar till det teoretiska arbetet. Till skillnad från en kvantitativ metod så består 

kvalitativ data till exempel av intervjusvar eller av anteckningar från observationer då forskaren 

observerat en miljö med forskningsobjekt. Eventuellt behövs mer data efter en första iteration för att 

kunna dra några slutsatser och då specificeras frågeställningarna på nytt och datainsamlingen 

upprepas. Till slut presenteras resultatet och slutsatserna (Bryman, 2011). 
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Eftersom undersökningen av fallföretagets EMV-verksamhet skedde genom intervjuer med personer 

som arbetade inom området valdes en kvalitativ metod. Detta eftersom intervjuer ansågs ge bättre 

förutsättningar att spegla komplexa sammanhang än andra alternativ för att samla in data, samt att 

intervjupersonens tolkningar och nyanser i beskrivningar tillvaratas, se avsnitt 3.2.2 Intervjuer samt 

avsnitt 3.2.5 Bearbetning och analys av data för utförligare beskrivning. 

3.1.3 Ansats 
Det finns två huvudsakliga forskningsansatser, deduktiv och induktiv forskning. Deduktiv forskning är 

det som traditionellt sett kopplas till forskning, att utifrån en kunskapsbas forma frågeställningar att 

utforska och observera (Bryman, 2011). Det induktiva angreppssättet utgår istället från observationer 

och undersökningsresultat för att formulera teori om sambanden som upptäckts i insamlad data. Att 

använda sig av en abduktiv ansats är ett tredje alternativ, se Figur 23 (Bryman, 2011). Mer specifikt 

innebär en abduktiv ansats att den insamlade empirin uttrycker informanternas åsikter och kunskap 

inom utforskat område, och dessa bör forskaren analysera mot befintlig teori inom forskningsområdet 

för att formulera ny teori. Abduktion är huvudsakligen induktivt med deduktiva inslag, och särskiljer 

sig genom att främst förlita sig på och utgå från informanternas perspektiv (Bryman, 2018). 

 

 

FIGUR 23: A) DEDUKTION OCH INDUKTION (BRYMAN, 2011), B) ABDUKTION, TOLKAD FRÅN BRYMAN (2018) 

Genom studiens gång itererades induktivt och deduktivt arbete. Den första delen av studien var 

deduktiv då litteraturstudien formade grunden för studiens syfte och frågeställningar vilka sedan 

utforskades genom empiriinsamling för att bekräfta eller förkasta teorin. De fynd som uppdagades vid 

empiriinsamlingen medförde dock induktivt arbete då ny teori skapades vid utformandet av modellen. 

Då det behövdes mer teoretisk förankring till modellen gjordes en mindre litteraturstudie för att 

utifrån teori utforma modellen och den workshop med företaget som utfördes. Från den data som 

samlades in under workshopen formades sedan de sista delarna induktivt. Studiens huvudsakliga 

ansats anses vara induktiv med deduktiva inslag, alltså abduktiv enligt B) i Figur 23. 

 

3.2 Datainsamling 
Enligt Andersen (1994) är det viktigt att ha god kännedom om den litteratur som finns inom ämnet vid 

starten av en studie. Ett sätt att skaffa sig kännedom är genom att göra en litteraturstudie inom de 

ämnen som studien berör, för att samla den information som ligger till grund för problemställningen 
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(Andersen, 1994). Enligt Yin (2014) kan olika sorters källor styrka varandra genom triangulering när 

samband påträffas och därmed leda till studiens fynd. Andersen (1994) rekommenderar att fokus läggs 

på de nyaste källorna då de kan innehålla referenser till andra, äldre informationskällor som kan vara 

intressanta. Litteraturstudier är ett exempel på ett sätt att samla in data på som Andersen (1994) 

presenterar och inkluderar dokumentstudier, frågemetoder och observationsmetoder, varav de två 

första använts i denna studie. Av de frågemetoder som Andersen (1994) presenterar har endast 

intervjuer använts.  

Vid sökandet efter lämplig litteratur användes Google Scholar2  som sökmotor för att vaska fram 

relevanta artiklar eller böcker. På grund av att de flesta artiklar som verkade vara relevanta endast 

tillhandahöll en översikt av innehållet på Google Scholar söktes de relevanta artiklarna upp och 

laddades ned genom Linköpings universitets biblioteks egna sökmotor. De sökord som använts i 

studien är samlade i Bilaga B: Sökord på Google Scholar. Sökningar efter böcker eller författare till 

böcker har inte inkluderats då de använda källorna återfinns i referenslistan. För att få fler träffar 

användes både svenska och engelska sökord.  

De olika sorternas källor som utnyttjats vid insamlandet av data finns representerade i Figur 24. 

 

FIGUR 24: TRIANGULERING AV STUDIENS KÄLLOR. TOLKAD FRÅN YIN (2014) 

3.2.1 Dokumentstudier 
Dokumentstudier innebär indirekt observerande av det objekt eller område som ska granskas. 

Eftersom innehållet i undersökningsobjekten är fastslaget från början lämpar detta sig om 

undersökningen har ett historiskt perspektiv, det vill säga, en undersökning om hur saker varit tidigare. 

Dokumentstudier är en av de vanligaste faktainsamlingsmetoderna, och exempel på källor är olika 

sorters litteratur, ekonomiska faktasamlingar så som årsredovisningar samt publik och privat statistik 

(Andersen, 1994). 

För att arbeta strukturerat med litteraturgenomgången samt underlätta överblick och kopplingar till 

olika teoretiska områden skapades en loggbok över de källor som använts. Vid en första kontakt med 

en källa skapades en beskrivning av det intressanta innehållet, och vid senare iterationer av 

genomgång av olika källor prioriterades källorna efter relevans inom de olika teoretiska områdena. Vid 

genomgång av fallföretagets interna dokument noterades tankar och idéer parallellt med läsandet för 

att senare analyseras. Interna dokument användes främst som bakgrundsinformation till 

verksamhetsbeskrivningen och till intervjuguiden för att utforma relevanta frågor. Vid analysarbetet 

användes även interna dokument för att stödja påståenden som informanterna sagt under 

intervjuerna. 

                                                           
2 www.scholar.google.com – Googles sökmotor för akademiska referenser. 

http://www.scholar.google.com/
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3.2.2 Intervjuer  
En vanlig frågemetod är intervjuer som sker muntligt mellan två personer. I intervjuer är det intervju-

personernas uppfattning, erfarenheter och synsätt som är relevanta, och frågorna ska vara relaterade 

till studiens syfte (Bryman, 2011). Vid utformande av intervjufrågor används dimensionerna 

standardisering och strukturering (Andersen, 1994), där ostrukturerade intervjuer kan liknas vid fria 

samtal medan semistrukturerade intervjuer är samtal som utgår från standardiserade frågor i 

intervjuguiden men där kompletterande frågor kan ställas och ordningen på frågorna inte är fixerad 

(Bryman, 2011). Fördelen med intervjuer är att det är lätt att få uttömmande svar på frågorna samt få 

med många nyanser, nackdelen är att det är dyrt och ineffektivt (Andersen, 1994). 

Ostrukturerade intervjuer användes under förstudien av fallföretaget för att förstå och få en bättre 

bild av verksamheten samt identifiera lämpliga intervjuobjekt. Till den teoretiska referensramen 

genomfördes även en semistrukturerad intervju med ISO:s svenska medlemsorganisation SIS. 

Intervjuguiden, som utformades specifikt för denna intervju, inriktades på frågor som skulle ge 

förståelse för ISO-standarden, PDCA och ISA 8.3. Intervjuerna som utgjorde basen för empiri-

insamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer vilka utgick från en intervjuguide, se 

Bilaga C: Intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden baserades på teori kopplad till studiens syfte för att 

samla in relevant data för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Vid intervjuns start 

upplystes informanten om studiens och intervjuns syfte, sedan följde några frågor för att kartlägga 

informantens bakgrund och roll i företaget. Huvuddelen av intervjun ägnades åt frågorna riktade mot 

EMV-arbetet och företagets förbättringsarbete, och intervjun avslutades med att fråga om möjlighet 

till återkoppling. Intervjuerna på företaget tog mellan 45 minuter till 1 timme och 20 minuter, 

beroende på hur utförliga svar informanterna gav. 

3.2.3 Fokusgrupp 
Enligt Bryman (2016) är målet med fokusgruppsintervjuer att få ta del av flera informanters perspektiv 

samtidigt, där informanterna valts ut med fokus på sin kunskap inom området. En fokusgruppsintervju 

skiljer sig från en gruppintervju genom att ett smalare ämne eller fråga diskuteras. För att moderatorn 

inte ska styra eller påverka diskussionen används ett fåtal övergripande frågor som riktlinjer för 

diskussionen. Bryman (2016) rekommenderar minimalt deltagande av moderatorn för att tillåta 

diskussionsdeltagarna att själva forma samtalet. Intervjun med fokusgruppen bör inledas genom att 

tacka dem, förklara syftet med studien samt förklara hur tillfället kommer genomföras, till exempel att 

de ska försöka prata en i taget, att de får vara anonyma etc. Genom detta förfarande ges informanterna 

tillräcklig information om kontexten för att resultatet av fokusgruppsintervjun ska hålla bra kvalitet. 

Vid slutet av intervjun bör moderatorn förklara hur insamlad data ska användas och om eventuell 

vidare kontakt behövs (Bryman, 2016). En risk med fokusgruppsintervjuer är att någon inte vågar 

uttrycka sig. Detta gäller speciellt när olika personer lyfter motsatta ståndpunkter rörande en fråga och 

en, officiell eller inofficiell, ledare deltar i gruppen. En begränsning med intervjuer i fokusgrupper är 

att transkribering och analys av insamlad data kan försvåras av att flera personer pratar samtidigt vilket 

gör det svårt att höra vem som sade vad på inspelningen, samt att mängden data kan eskalera (Bryman, 

2016). 

Till denna studie användes en fokusgruppsintervju i form av en workshop där en del av resultatet från 

tidigare intervjuer, processbeskrivningen som presenteras i avsnitt 4.7.1 Nulägesbeskrivning av 

produktutvecklingsprocessen för EMV-produkter, delgavs informanter som tidigare inte deltagit i 

studien för att de skulle få möjlighet att verifiera den. Dessutom diskuterades två frågeställningar, ”Hur 

skulle ni säga att er process för arbetet med EMV-produkter ser ut idag?” och ”Hur skulle ni säga att ni 

arbetar med förbättringar av EMV-arbetet?”, vilka kan kopplas till studiens syfte och problem-

ställningar. Modellen, och ett exempel på arbete enligt modellen, som tagits fram under studien 
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presenterades för informanterna, och användes som utgångspunkt för en diskussion kring möjligheter 

och hinder för att implementera modellen i företaget. Diskussionen resulterade i identifiering av 

skillnader mellan företagets nuläge och modellen vilka låg till grund för de åtgärdsförslag som 

presenterades för företaget vid studiens slut. Transkriberingen av fokusgruppsintervjun 

koncentrerades till de delar av intervjun som ansågs innehålla ny data som bekräftade eller motsade 

tidigare insamlad data. 

3.2.4 Urval av informanter 
Enligt Bryman (2016) är subjektivt urval då informanter icke-slumpmässigt väljs ut på grund av sin 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. Inom ramen för subjektiva urval finns olika strategier. 

Genom att maximera variationen av informanternas representationsområden inom det studerade 

området anses områdets omfattning vara möjlig att fånga i informanternas intervjusvar (Bryman, 

2016). 

Av ett tiotal möjliga kandidater valdes 5 personer ut (personer A-E), se Figur 25, för djupare intervjuer 

på grund av sin koppling till EMV-arbetet samt möjlighet att deltaga i intervju. Dessa personer 

representerade olika roller och funktioner inom EMV-arbetet. En kompletterande telefonintervju hölls 

med Person F efter att rollen konstaterats vara relevant i EMV-arbetet. Person G, från 

Marknadsavdelningen, och Person H, från Inköpsfunktionen, deltog i fokusgruppsintervjun och kunde 

därmed representera de kundnära respektive produktnära delarna av processen.  

De beskrivna faserna är tagna från företagets interna dokumentering av projekt. För en mer utförlig 

beskrivning av de intervjuade rollernas ansvarsområde, se Bilaga D: Roller, ansvarsområden & 

organisation.  

 

 

3.2.5 Bearbetning och analys av data 
Efter transkribering av intervjuerna förespråkar Bryman (2011) att kodningen av data sker efter hand 

och så tidigt som möjligt. Viss distans till kodningen bör dock hållas, kodningen ska inte ses som analys 

utan vara ett verktyg för att minska datamängden samt hitta relevanta teman att analysera senare. 

Genom att söka efter teman i koderna och datamängden och ställa upp centrala teman i en matris där 

de relevanta utdragen ur intervjuerna presenteras så korrekt som möjligt, kopplas de till vem som sagt 

det och ett ramverk framställs för den tematiska analysen. Speciellt rekommenderas att söka efter 

upprepningar av ord, kategoriseringar, metaforer eller andra kopplingar mellan olika intervjupersoner 

för att identifiera teman (Bryman, 2011). 

FIGUR 25: INTERVJUPERSONER OCH NÄRVARO I PROCESSEN SAMT FASER MED KODNING.  



Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror Metod 

Linköpings Universitet   33 (92) 
Rebecca Rehn 

I denna studie transkriberades intervjuerna så snart de var genomförda med så hög noggrannhet som 

möjligt och skickades till informanten för respondentvalidering. Efter att ha fått klartecken att använda 

insamlad data från informanterna kodades transkriberingarna. Eftersom alla informanter fått svara på 

frågorna i intervjuguiden identifierades några teman från intervjuguiden och ytterligare några lades 

till. Alla identifierade teman klustrades sedan ihop till fyra områden inom vilka relevant data 

presenterades. De fyra huvudteman som identifierades var EMV-produkter, 

Produktutvecklingsprojekt, Fel! Hittar inte referenskälla. och Förbättringsarbete. Resultatet som p

resenterades i varje område analyserades genom jämförelse med relevant teori från kapitel 2 Teoretisk 

referensram. Utöver de fyra områdena analyserades även hur EMV-arbetet uppfyllde kraven i ISO 8.3 

på grund av detta områdes koppling till syftet med studien. Under analysarbetet utkristalliserades de 

modell-förutsättningar som företaget i första hand behöver åtgärda för att kunna implementera 

modellen, vilka låg till grund för åtgärdsförslagen till företaget. 

3.2.6 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa tillförlitligheten och kvaliteten i en studie förespråkar Bryman (2011) fyra kriterier 

att uppfylla; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

Utöver de kriterier som beskrivs i Figur 26 har använda citat hanterats varsamt. På grund av att engelsk 

litteratur använts i studien har citat översatts till svenska med så stor exakthet som möjligt, samtidigt 

som sammanhanget och flödet i texten upprätthållits. För att korrekt bevara citaten bifogas 

originalcitaten i Bilaga E: Originalcitat. 
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FIGUR 26: STUDIENS UPPFYLLANDE AV KVALITETSKRITERIER 

3.2.7 Etiska överväganden 
Inom forskning finns det etablerade principer för det etiska handhavandet av intervjuer, vilka 

behandlar respondenternas frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. Vid intervjuer ska 

respondenterna informeras om syftet med studien och ges möjligheten att inte delta om samtycke 

inte finns, alternativt svara under anonymitet. De uppgifter som respondenterna lämnar ska behandlas 

med största konfidentialitet, speciellt viktiga är personuppgifter samt sekretessbelagd information. 

Respondenterna ska även informeras om att de uppgifter som lämnas endast ska användas till studien 

(Bryman, 2011).  

Genom att fråga den intervjuade om tillåtelse att spela in, upplysa om möjligheten att vara anonym 

samt etablera möjligheter för vidare kontakt anses dessa riktlinjer ha följts i största möjliga mån. I 

presentationen av empiriska data lades vikt vid att anonymisera beskrivningar samt positioner i 

företaget för att försvåra kopplandet av citat eller fakta till företaget eller specifika informanter. Vikt 
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lades även vid att anonymisera företaget för att uppfylla dess krav på sekretess. Anonymiseringen 

balanserades genom hela rapporten mot läsarens förståelse av såväl fakta om företaget som empiriska 

data.  

3.2.8 Arbetssätt 
Att ensam utföra en studie som denna innebär både för- och nackdelar för författaren. Bland 

nackdelarna finns bland annat att ingen annan är lika insatt i problemet, vilket kan bromsa arbetets 

gång då det är lätt att fasta i en tankegång samt att det endast är en person som driver projektet. 

Regelbunden kontakt med opponenten samt handledarna på företaget och universitetet underlättade 

arbetet och gav perspektiv och feedback på rapporten, idéer och arbetsmetoden. Avstämningsmöten 

med handledaren på universitetet gav feedback på rapporten och intervjuguiden. Genom att aktivt 

bestämma möten där delar av rapporten skulle diskuteras bröts målbilden ner i mindre bitar som låg 

närmre i tiden. Att skapa presentationer av innehållet i rapporten inför presentationen av 

processbeskrivningen och modellen krävde också att förtydligande av innehållet behövdes göras, vilket 

ledde till att förklaringarna i rapporten förbättrades.  

Det är lättare att hålla kursen i en studie om man är två personer som kan hjälpas åt att driva varandra 

och arbetet framåt. För att försöka åtgärda detta och strukturera upp arbetet samt hålla uppe 

motivationen itererades en lista med olika ämnen och rubriker till rapporten för att täcka alla områden. 

Arbetssättet gav även flexibilitet då oväntade händelser dök upp vilka åtgärdades utanför ordningen. 

För att skapa struktur och flexibilitet användes ett Gantt-schema med tidsåtgång för olika aktiviteter 

och aktiviteternas förväntade resultat, vilket underlättade överblicken och gjorde det lättare att hålla 

kursen under studiens gång. För att upprätthålla drivet under arbetets gång användes även en loggbok 

över den tid som spenderats under studien, dels för att kunna visa upp hur mycket arbete som lagts 

ner men också för att skapa en press på att arbeta effektivt under de timmar som noterades för att 

inte skapa en missvisande bild.   

Studiens olika moment och hur de itererats beskrivs i Figur 27. De moment som format olika kapitel i 

rapporten har markerats för att tydliggöra skillnaden mellan dem och de moment som anses varit 

nödvändiga för att kunnat skriva fram rapportens olika delar. Rapportens kapitel itererades ett antal 

gånger för att tydliggöra och skapa sammanhängande text och struktur, vilket markerats med 

dubbelriktade pilar. Vid den halvtidsavstämning som hölls 26 mars 2018 presenterades kapitel 1, 2 och 

3 och vid den tidpunkten hade de 5 huvudsakliga intervjuerna hållits.  



Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror Metod 

Linköpings Universitet   36 (92) 
Rebecca Rehn 

 

FIGUR 27: ITERATIV PROCESSBESKRIVNING AV STUDIEN 

 

3.3 Modellutveckling  
Cronemyr (2000) beskriver en systemutvecklingsmodell som bygger på V-modellen kallad MIL-STD-

498. Modellen använder sig, förutom av test som första nivå, även verifikation och validering, där 

verifikation motsvarar uppfyllandet av kraven och validering motsvarar om systemet uppfyller kundens 

behov (Cronemyr, 2000). 

Arbetet med att ta fram en modell för hur fallföretaget ska arbeta med sina EMV-produkter har 

visserligen inte med mjukvaruutveckling att göra, men arbetssättet i denna studie är inspirerat av 

systemutvecklingsmodellen MIL-STD-498 refererad i Cronemyr (2000) och presenteras i Figur 28. 
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FIGUR 28: MODELLUTVECKLING TOLKAD FRÅN MIL-STD-498 (REFERERAD I CRONEMYR, 2000) 

Arbetet med att ta fram en modell enligt studiens syfte utfördes iterativt och inspirerat av MIL-STD-

498. Efter en första teoriinsamling skapades en första version av en modell och som beskrev delarna i 

företaget under ett produktframtagningsprojekt. Modellen visades upp för företaget för att testa om 

teorin och verkligheten återspeglade varandra, vilket företaget konfirmerade. Efter empiriinsamlingen 

utvecklades den första modellen med fler detaljer från företagets verksamhet. Genom kartläggningen 

av den befintliga EMV-processen skapades en god bild av, och förståelse för, verksamheten och 

rollernas betydelse för arbetet. Den befintliga processen låg sedan till grund för nästa version av 

modellen. 

För att verifiera denna version av modellen testades den mot företaget genom en feedbackworkshop 

med två personer verksamma i EMV-processen som inte tidigare varit i kontakt med studien. De två 

deltagarna representerade Inköpsfunktionen och Marknads- och Säljorganisationen för att täcka in 

båda dessa delar av processen. Nulägesanalysen av EMV-processen presenterades och bekräftades av 

informanterna och det hölls en diskussion kring hur arbetet fungerar idag. Den bild av företaget som 

skapats under insamlandet av data stämde väl överens med de styrkor och utmaningar som 

informanterna såg hos företaget. Den senare hälften av workshopen kretsade kring förbättringsarbete 

och modellen presenterades och utvärderades. Ytterligare data skapades kring skillnaden mellan 

nuvarande EMV-process och modellen vilket togs tillvara. För vidare beskrivning av modellen, se 

avsnitt 5 Modellbeskrivning. Eftersom själva implementeringen av modellen i verksamheten låg 

utanför avgränsningarna för denna studie genomfördes inte den sista iterationen i MIL-STD 498, men 

teoretisk sätt verifierades modellen genom feedbackworkshopen. 

3.4 Metoddiskussion 
Under arbetets gång var anonymiseringen av rapporten stundvis svår att hantera eftersom 

anonymiteten behövde balanseras mot förståelsen för verksamheten. Efter diskussion med 

handledaren bestämdes det att informanterna inte skulle refereras till då det genom kartläggning av 

vad olika personer sagt skulle kunna gå att identifiera källan. Anonymiseringen av företaget ledde till 

att beskrivningen av verksamheten endast innehöll information som ansågs vara grundläggande och 

relevant för att förstå bakgrunden till EMV-processen. Överförbarheten i studien kan vara kritisk då 

sekretess och anonymisering gjorde att beskrivningen av studiens kontext fick bearbetas för att inte 

lämna ut företaget. Dock fanns överförbarheten med i bakgrunden vid skrivandet av rapporten och 

tros ha tillfredsställts genom att arbeta för att de viktiga aspekterna för att förstå verksamheten och 

kontexten funnits med. 
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Metodvalet att arbeta kvalitativt med en abduktiv ansats ses som det rätta arbetssättet för studien. 

Det abduktiva arbetet har gett möjlighet att fördjupa sig i teori efterhand som det behövts, vilket 

återspeglats på insamlad data när det upptäckts att data saknats. Att utgå från MIL-STD-498, se Figur 

28, var bra för att få en tydlig struktur på arbetet. Genom att testa processbeskrivningen och få den 

validerad av respondenterna kunde modellen utgå från den. Workshopen med företaget fyllde syftet 

att teoretiskt verifiera modellen i verksamheten, och fick positiv respons från deltagarna som ansåg 

att modellen stämde väl överens med hur de ansåg att företaget borde jobba. Resultatet av studien 

grundas i ett fåtal intervjuer inom en division på företaget, vilket gör att för att resultatet ska få full 

trovärdighet inom företaget borde liknande studier av de andra divisioner också utföras för att 

kartlägga hur de arbetar med EMV-processen och eventuella skillnader mot denna studies resultat. 

Studiens pålitlighet uppfylls snarast av att teorin granskats med ett kritiskt förhållningssätt och genom 

att försöka hitta motstridiga vinklar av informationen. Ett kritiskt förhållningssätt användes också vid 

insamlingen av data, både under intervjuerna men även vid analysen. Under intervjuerna var det något 

viktigare att hålla sig neutral för att inge förtroende och få ut meningsfull information genom att 

formulera sig så att informanterna inte kände sig anklagade eller ansatta. Alla stadier i studien har 

beskrivits på ett så korrekt sätt som möjligt för att styrka pålitligheten. 

Triangulering användes i så stor mån som möjligt under arbetets gång. Gällande olika litteraturkällor 

eftersöktes olika vinklar och författare, empiri samlades in genom interna dokument och intervjuer på 

företaget, och undersökningen av ISO-standarden skedde genom dokumentstudier, litteraturstudier 

och genom intervjun på SIS. För att validera resultatet användes respondentvalidering av intervjuerna 

och på det sammanställda resultatet av EMV-processen samt att feedbackworkshopen om modellen 

hölls med tidigare inte kontaktade personer som bekräftade EMV-processen samt att modellen skulle 

kunna implementeras i verksamheten. Att använda sig av respondentvalidering bidrar positivt till 

studiens trovärdighet eftersom informanterna får säkerställa att inte feltolkning av intervjun skett. 

Feedbackworkshopen som utfördes för att validera resultatet samt samla in ytterligare data genom 

diskussion och återkoppling. Som Bryman (2016) påstod var det svårt att som moderator låta 

diskussionen flöda mellan deltagarna, men då detta studerats innan genomförandet upplevdes det 

inte som ett problem under workshopen. Det som observerades var att informanterna till en början 

tycktes ha olika åsikter och var beredda att försvara sina intressen, och det fanns en risk för att 

diskussionen skulle bli hetsig då deras intresseområden motsatte sig varandra. Genom att lyfta fram 

båda respondenterna lika mycket släppte den initiala spänningen då de kom fram till att deras 

personliga intressen inte skulle bli attackerade och att båda två såg liknande förbättringspotentialer i 

EMV-arbetet. Resultatet av workshopen översteg förväntningarna och upplevelsen var att deltagarna 

lärde sig mycket av varandra och av workshopen. 
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4 Resultat & analys 
Kapitlet presenterar kortfattat fallföretagets verksamhet och enligt identifierade teman resultatet av 

datainsamlingen som utförts. Resultatet speglar hur företaget arbetar med framtagandet av EMV-

produkter idag. Analys av varje tema presenteras efter temats resultat redovisats, där kopplingar 

mellan teorin från kapitel 2 Teoretisk referensram och insamlad data beskrivs. Kapitlet avslutas med 

att svara på den andra frågeställningen genom att presentera den processbeskrivning som tagits fram 

utifrån information från intervjuerna. 

4.1 Beskrivning av fallföretaget  
Detta stycke ämnar ge en beskrivning av fallföretaget och dess EMV-verksamhet. Informationen som 

använts till beskrivningen kommer från företagets interna dokument samt intervjuerna. Av 

sekretesskäl har känslig eller utelämnande information inte presenterats. 

Fallföretaget är en återförsäljare inom en något konservativ bransch. De bedriver försäljning mot andra 

företag och har kunder av varierande storlek. Företaget arbetar i en matrisorganisation med divisions- 

och regionsuppdelning. Divisionerna ansvarar för ett eller flera produktsegment och regionerna 

ansvarar för försäljningen i regionens butiker. 

Sedan 90-talet har företaget växt organiskt men även genom förvärv. Detta har resulterat i nya 

affärsområden, nya kundsegment och ökad produktbredd, vilket bidragit till skapandet av nya 

produktdivisioner i verksamheten och att företaget idag ser sig som en diversifierad återförsäljare med 

ett brett produkterbjudande och en stark EMV-portfölj (Företaget, 2017). 

Sedan början av 2000-talet har företaget varit aktiva som EMV-leverantörer3. Det började i liten skala 

med en person som riktade in sig på att hitta leverantörer i Kina som kunde leverera de produkter som 

företaget ville sälja under eget varumärke. Idag bedrivs EMV-arbetet som en stödfunktion på 

koncernnivå, se Bilaga D: Roller, ansvarsområden & organisation, med syfte att hitta, ta fram och 

producera EMV-produkter. Arbetet i stödfunktionen drivs av sourcing managers, som är ansvariga för 

samarbetet med produktcheferna i de olika divisionerna, samt ett kontor i Kina med kvalitets-

kontrollanter (Informant, 2018).  

Företagets mål med EMV-produkterna ger kunderna prisvärda alternativ till de övriga etablerade 

märkena och öka de egna chanserna till lönsam försäljning. Kraven på en EMV-produkt är att den ska 

hålla liknande kvalitetsnivå som motsvarande märkesprodukt men ha en god marginal, vilket ska gagna 

både företaget och deras kunder (Företaget, 2018). 

 

4.2 EMV-produkter 
Avsnittet presenterar information från intervjuerna samt analys av densamma. 

4.2.1 Resultat 
Till varje division inom företaget hör ett eller flera EMV-märken. I dagsläget spänner EMV-märket inom 

den undersökta divisionen över en bred grupp produkter, från väldigt enkla till mycket komplexa 

produkter, vilka riktar sig mot olika kundgrupper. Leverantörerna till EMV-produkterna är aktörer inom 

EU, de kinesiska leverantörer som EMV-sourcing Kina arbetar med eller leverantörer från länder som 

inte ligger inom EU eller är Kina. Inom EU finns det ett tydligt ramverk av lagar och regler som skyddar 

                                                           
3 Enligt EU:s lagstiftning hålls ett företag som för in produkter till EU som ansvarig producent, vilket gör att fallföretaget står 
som producent för sina EMV-produkter (Person A, 2018).  
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både kunders och leverantörers rättigheter. EMV-sourcing Kina har under sin verksamhet etablerat 

riktlinjer och policys för hur arbetet ska genomföras, hur kvaliteten på produkter ska säkras och hur 

val och utvärderingar av leverantörer ska ske. Arbetet med leverantörer utanför Kina och EU är till 

synes oetablerat och sker sporadiskt och med hjälp av externa aktörer. I riktlinjerna för inköp av EMV-

produkter står det dock att arbete med externa parter eller agenter: 

”[…] ska undvikas på grund av distansen till leverantörerna som hindrar utvecklingsarbete och 

relationsskapande. Det innebär även minskad lönsamhet då agenten agerar mellanhand.” 

(Företaget, 2017). 

Vid de förvärv som gjorts har nya produkter introducerats i sortimentet. Bedömningen om en 

nytillkommen produkt ska vara EMV eller inte ligger oftast på produktchefen. Produkttillskotten från 

förvärvade företag har gett upphov till att produktsortimentet blivit mycket brett. I vissa fall införlivas 

det uppköpta företagets sortiment helt eller delvis i fallföretagets sortiment, medan i andra fall tar det 

uppköpta företaget en leverantörsroll internt. Enligt en informant skulle det kunna bli tydligare vad 

som blir eller inte blir ett EMV-varumärke. Ibland är det inköpschefen som tar beslutet och ibland är 

det en produktchef. 

Majoriteten av EMV-produkterna som tas fram utgår från en befintlig produkt, som med 

modifikationer förändras på något sätt. I några få fall tas en produkt fram helt från grunden. Ytterligare 

en grupp av EMV-produkter är de produkter som fallföretaget har exklusivitet på i Sverige. Dessa 

produkter kallas exklusivitetsprodukter och där tar företaget på sig leverantörsansvaret med att 

hantera distribution och reklamationer som om det vore deras egna produkt. Om produktens 

originalvarumärke ses som starkt, behålls det i produktblad och annan information, men den får 

samma yttre emballage som övriga EMV-produkter. I andra fall är en EMV-produkt en äldre version av 

ett sortiment från en märkesleverantör som denne inte längre tillhandahåller själv, och då förpackas 

och märks produkten som fallföretagets egen. 

4.2.2 Analys 
I dagsläget ligger huvudansvaret för en produkt hos de tekniska produktcheferna. Då riktlinjerna för 

introducerandet av en ny produkt kunde varit tydligare har det skapats ett brett och något spretigt 

produktsortiment. Detta bidrar även till stor variation i arbetet med EMV-produkter, inte bara mellan 

olika divisioner utan även inom divisionerna.  

För att lättare kunna arbeta med EMV-produkterna med större processfokus, något som ledningen 

uttryckt, hade en kategorisering av befintliga produkter varit ett stöd för att underlätta arbetet med 

övergripande strategier och riktlinjer, kategoriernas specifika syfte, målgrupp, målsättning, etc. Detta 

skulle tydliggöra vad som krävs för att ta fram en produkt i en viss kategori gällande tid, ekonomiska 

resurser, intern och extern kompetens etc. Genom att ha tydligare riktlinjer för produktkategorierna 

skulle deras värdeerbjudande till kunderna kunna specificeras, vilket dock kräver att behovet för 

kategorin kartlagts. Kanomodellen skulle även kunna användas för att relatera kundernas behov till en 

viss produktkategori och därmed hur den ska utnyttjas strategiskt på bästa sätt. 

Utifrån de olika geografiska kategorierna som företagets leverantörer kommer från idag, där lagkrav 

och rättigheter skiljer sig åt, och de olika identifierade nivåerna av projekttyper har en enkel matris 

tagits fram som ett exempel på kategorier med olika förutsättningar. Notera att matrisen, se Figur 29, 

inte tar hänsyn till varken produktkomplexitet, leverantörsansvar, risker eller någon varumärkes-

strategi, vilka är några differentierande parametrar som alla kan påverka utvecklandet av en EMV-

produkt. Dessa parametrar skapar olika förutsättningar för alla utvecklingsprojekt och även för 

processen, och eftersom varje produktchef idag tillåts hantera förutsättningarna olika leder det till hög 
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variation i genomförandet av ett produktutvecklingsprojekt. Variationen tros minska genom 

användandet av projektplaner anpassade efter olika produktkategorier.  

 

 

Genom att skapa en kategorisering av produkter kan strategier för de olika kategorierna utformas, eller 

beslut tas om att inte introducera produkter som klassas in i en viss kategori på grund av till exempel 

riskfaktorer. Kategorianpassade projektplansmallar skulle underlätta kontrollen av projekten eftersom 

det då finns ett standardiserat sätt att arbeta med varje kategori och dess förutsättningar. Ett projekt 

gällande en helt ny produkt och en exklusivitetsprodukt ser helt olika ut eftersom i det första fallet ska 

produkten tas fram helt från början, medan i det andra fallet så är produkten klar och ska endast 

paketeras som en EMV-produkt. All dokumentation som är nödvändig för att företaget ska kunna ta 

fullt leverantörsansvar måste fortfarande finnas tillgänglig, vilket kan specificeras i den kategorins 

projektplansmall. Kategoriseringen av befintliga produkter ses som en förutsättning för att kunna 

arbeta enligt modellen som presenteras i kapitel 5 Modellbeskrivning. 

 

4.3 Produktutvecklingsprojekt 
Avsnittet presenterar information från intervjuerna samt analys av densamma. 

4.3.1 Resultat 
Företaget arbetar i dag funktionsbaserat, vilket innebär att under Inköpsfunktionen ligger de 

produktutvecklingsnära aktiviteterna. När produkten presenteras för lansering tar Marknads-

avdelningen och Säljorganisationen över arbetet och de sälj- och marknadsinriktade aktiviteterna 

startar. Teknisk produktchef är ansvarig för produkten genom hela produktens ekonomiska livscykel 

men är mest aktiv under utvecklingen i de två första projektfaserna. Efter dem lämnar projektet över 

den färdiga produkten till sälj- och marknadsorganisationen för att de ska genomföra lansering och 

försäljning av produkten. En styrgrupp fattar enligt interna dokument beslut om avancemang till 

nästkommande fas. Enligt en informant råder det dock otydlighet kring vilka som sitter i styrgruppen. 

Enligt en annan informant är styrgruppen divisionsbaserad och består av personer främst från 

inköpssidan. Styrgruppen har inte någon representant från marknadssidan vilket resulterar i att 

marknadsperspektivet ofta kommer in sent i ett projekt.  

 

FIGUR 29: EXEMPEL PÅ PRODUKTKATEGORIER A-I 



Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror Resultat & analys 

Linköpings Universitet   42 (92) 
Rebecca Rehn 

Under ett projekt är ett flertal roller inblandade, se organisationsschemat i Bilaga D: Roller, 

ansvarsområden & organisation. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt med en teknisk produktchef i en 

projektledarroll. Ibland är inköpschefen den som tar en projektledarroll, med delegerade uppgifter till 

någon produktchef. Inom divisionen hålls ett flertal projekt igång samtidigt och för att underlätta 

överblicken av hur projekten fortskrider används ett dokument som kallas Roadmap. Enligt en 

Roadmap finns det fyra aktiva projektfaser, fas 1-4, se Figur 30.  

En produktchef ansvarar för hela sitt sortiment, inte bara att driva utvecklingen av EMV-produkter. 

Engagemanget för EMV varierar mellan alla produktcheferna och därför är vissa produktchefer mer 

involverade i sin Roadmap och sköter den på egen hand, medan inköpschefen i vissa fall använder en 

skrivskyddad version för att ha kontroll och styra projekt och produktchefer, vilket uttrycktes som:  

”Men roadmapen är den som... vi har en för varje land, för varje division och ibland vill inköpschefen 

[…] han ville sköta den där själv, och då är den ju skrivskyddad så att ingen produktchef kan gå in 

och ta bort.” 

Från intervjuerna framkom det att olika divisioner använder olika Roadmaps. Under en intervju fanns 

inte någon aktuell version av Roadmapen tillgänglig i det gemensamma digitala utrymmet Sharepoint. 

Detta åtgärdades dock under intervjun, troligen av informantens chef. Under alla faser i ett projekt 

skapas information om produkten av olika personer. Ur intervjuerna framkom det att det inte är helt 

tydligt vilken information som behövs i vilket skede, vem som ska ha informationen och till vad, samt 

när det är viktigt att ha den klar. Under en intervju presenterades även ett annat dokument, Plan för 

framtagande av EMV Mall, med en checklista över aktiviteter, milstolpar och vem som var ansvarig för 

aktiviteten. 

Enligt en informant anlitas externa byråer för att sköta framtagandet av produktblad och säljmaterial. 

Han ansåg att arbetet var otillfredsställande och bidrog till långa projekttider på grund av många 

iterationer orsakade av otillräcklig information eller korrekturläsning, vilket leder till onödiga 

kostnader. Överlag ansågs fysiska samtal och möten, både planerade och spontana, samt mail vara det 

vanligaste sättet att kommunicera.  

FIGUR 30: ANONYMISERAT UTDRAG UR ROADMAP MED STATUSFÖRKLARING.  

Projektnamn Beskrivning Klass 2 Ansvarig PC Status Prio 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2

Produkt A
Nytt EMV-

sortiment
P04 Eva 1. Förstudie 3

Produkt B
Komplement 

till filter
P04 Eva 2. Projekt 1

Produkt C

Byte av 

leverantörer 

och utökning

P04 Adam 3. Lansering 1 Nov
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En informant hävdade att det saknades tydlighet kring beslutsprocessen gällande vem som ska ha 

information i vilket skede och att fel personer blandades in i långa mailtrådar vid fel tillfällen, något 

som ansågs vara en risk för spridning av felaktig information:  

”Ett exempel […] där vi har en mailväxling om en produktsortiment som strular, där vi lägger in och 

kopierar in alla. […] Vi måste se stegen, från sourcing till produkt, till specialistsäljare till kund, och 

det är inte alltid klokt att kopiera in säljaren utan vi ska ha egen dialog om saker och sen är vi 

överens om ’såhär svarar vi’ för att vi vet om det kommer fel information eller information som kan 

tolkas på ett sätt till säljorganisationen så kan det skapa negativa vibbar om allt vårt EMV. Helt 

plötsligt kan vi kopiera in en kund också, och då blir jag bara ’STOPP!’” 

Under tiden ett projekt fortlöper sker månatliga avstämningar i olika konstellationer. Ur flera intervjuer 

framkom det att informanterna var delaktiga på något sätt i minst en konstellation men att de inte 

visste helt och hållet vad de andra konstellationerna hade till uppgift, syfte eller vilken information de 

behövde ha för att kunna fatta beslut. Beslutet att avancera ett projekt från en fas till en annan togs 

enligt en informant vid ett månatligt möte, men även andra saker diskuterades vid samma möte.  

4.3.2 Analys - Produktutvecklingsprojekt 
Enligt Tonnquist (2014) består en projektplan av ett flertal olika delar, som tidsplan, milstolpeplan, 

målsättning etc. I de intervjuer där Roadmapen togs upp refererades den som företagets motsvarighet 

till en projektplan. Den Roadmap som presenterades under studien är dock ingen projektplan, inte 

heller en tidsplan då den endast innehåller nuvarande status på projektet och inte beskriver hela 

projektets tidsplan. Med dagens utformning är Roadmapen ett verktyg för att följa olika projekts 

utveckling, som skulle kunna vara ett bra komplement till en projektplan eller till och med ingå i den. 

Under en intervju presenterades dock ett annat dokument, Plan för framtagande av EMV Mall, med 

en checklista över aktiviteter, milstolpar och vem som var ansvarig för aktiviteten. Detta dokument 

dök endast upp i den intervjun, i övriga intervjuer refererades endast Roadmapen. Om dessa två 

dokument sammanfogas finns det en bra grund för en projektplan. Dock krävs det att planering av 

produktutvecklingsprojekt läggs in i processen, en milstolpeplan över de nedbrutna målen och att 

checklistan tidsätts med till exempel ett Gantt-schema.  

Att divisionen håller olika månadsmöten är bra, men enligt vad informanterna framförde under 

intervjuerna borde syftet med mötena tydliggöras, vilken information som behövs till varje möte och 

vilka beslut som ska eller kan fattas. Dessa möten bör vara en del av en detaljerad tidsplan och 

användas för att följa upp projekten, och involvera både den tekniska sidan och marknads- och 

säljorganisationen. Enligt teorin blir det allt viktigare med faktabaserade beslut och månadsmöten är 

ett bra tillfälle att följa upp och styra projekten i rätt riktning. 

Det positiva med faserna i Roadmapen är att de delvis överensstämmer med Ulrich & Eppingers (2014) 

faserna i ett produktutvecklingsprojekt, se Figur 31. Teorin har dock sex faser som avslutas med att 

produkten är klar att lanseras, medan företaget har fyra aktiva faser varav Förstudie och Projekt leder 

till att den färdiga produkten lanseras, och de två sista faserna behandlar Lansering och Uppföljning, 

vilket teorin inte har med.  

 

FIGUR 31: ANALYS MELLAN ULRICH & EPPINGERS (2014) PROJEKTFASER OCH FÖRETAGETS ROADMAP 
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Företagets första fas, Förstudie, bör inkludera konceptgenereringsfasen, vilken kräver mest 

koordinering mellan olika funktioner men har därför mest att tillföra till befintligt arbetssätt. 

Inhämtandet av kundbehovet tas upp av Ulrich & Eppinger (2014), vilket företaget bör uppmärksamma 

då tillvaratagandet av kundbehoven idag anses vara bristfälligt. Vid jämförelse mellan Ulrich & 

Eppinger (2014) och företagets Roadmap är det värt att belysa att Ulrich & Eppingers modell är endast 

är fokuserad på utvecklingen av produkten, vilket säkerligen är anledningen till att företagets senare 

faser inte finns representerade i modellen.  

Av de tre områdena presenterade av Integrerad produktutveckling är endast två aktuella, Marknad 

och Produkt, för företaget eftersom de inte tillverkar produkterna själva. Jämfört med teorin om 

Integrerad produktutveckling har företaget inte nått lika långt, då integreringen av olika funktioner 

sker men inte på det parallella vis som teorin förespråkar. Då företaget arbetar funktionsbaserat men 

vill och bör driva produktutvecklingsprojekt anses det lämpligt att organisationen kring EMV-arbetet 

inspireras av den matrisorganisation som Ulrich & Eppinger (2014) presenterar, där funktioner och 

projekt kombineras. Detta ska dock inte förväxlas med den nuvarande matrisorganisationen, där 

regionalt ansvar och produktansvar kombineras. 

Enligt stage-gate-modellen (Cooper, 2008) bör varje beslutspunkt föranledas av informations-

framtagning och analys för att kunna ta välgrundade beslut. Detta bör karakterisera varje fas i projektet 

fram tills att produkten fastställts. Enligt detta resonemang bör en initial plan över det totala projektet 

fastställas när en produktidé lyfts upp, där varje fas tidsätts och målsätts, vilket sedan kan följas upp 

och justeras vid behov. För att lyckas med detta är det interna dokumentet Plan för framtagande av 

EMV Mall en god start, och Roadmapen kan användas för att följa upp hur projektet fortlöper. Genom 

att alla använder mallen, och förutsatt att alla får informationen att ett nytt projekt startas, skapas en 

gemensam medvetenhet om vad som händer och vad som kommer ske framöver. Ett standardiserat 

arbetssätt skapar även en trygghet och ger alla involverade bättre insikt i hur deras arbete påverkar 

andra, vilket är en förutsättning för förbättringsarbete.  

Som tidigare nämnts är produktkategorisering en grundläggande hörnsten i projektplaneringen 

eftersom företagets produkter spänner över så många olika områden och ingår i ett fåtal egna varu-

märken idag. Genom att kategorisera produkterna går det att anpassa projektets omfattning efter 

produktkategorin, vilket leder till effektivare resursanvändning och bättre kontroll över projektet, till 

exempel gällande vilken dokumentation som behövs eller redan finns tillgänglig. Mest omfattande 

borde projektplanen för att ta fram helt nya produkter vara. Minst omfattande borde projektplanen 

för exklusivitetsprodukter vara eftersom producenten levererar produkten och dess information. Med 

en projektplan för exklusivitetsprodukter klargörs dock vilken information fallföretaget behöver, vilka 

aktiviteter som är aktuella och hur ansvarsbilden ser ut för ett sådant projekt.  

Genom användandet av projektplaner skapas data från de olika projekten som möjliggör mätning och 

uppföljning, till exempel genom tidsättning där uppföljningen bör svara på om tidsplanen hållits. På 

lång sikt kan produktkategorierna utvärderas individuellt men även mot andra kategorier. Eftersom 

projektplanen följer processen för EMV-arbetet blir det tydligare hur kommunikation ska ske i 

projektet eftersom det finns en tydligare bild av vem berörs i vilken fas, vem som har beslutsrätt och 

vilka som inte ska ha information, till exempel kunder eller säljare i tidiga projektskeden. Stage-Gate-

modellen som Cooper (2008) presenterar understryker och underlättar tydliggörandet av vilken 

information som krävs och vem som har beslutsrätt vid en beslutspunkt, vilket anses vara positivt för 

beslutsprocessen och kommunikationen kring vem som ska ha information i olika skeden av ett 

projekt. Projektplanen och produktutvecklingsprocessen möjliggör också användandet av tydliga 

riktlinjer för informationshantering och kommunikation genom att roller och ansvar blir tydliga för alla 

i projektet. För att utvärdera projekt efter projektavslut vid kan de fem vinklarna som Ulrich & Eppinger 
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(2014) presenterar utnyttjas – Produktkvalitet, Produktkostnad, Utvecklingstid, Utvecklingskostnad 

och Utvecklingskapacitet – om mätpunkter och uppföljning inkluderas i projektplanen, till exempel vid 

olika beslutspunkter.  

 

4.4 ISO 8.3 
Avsnittet presenterar information från intervjuerna samt analys av densamma. 

4.4.1 Resultat 
Då företaget tidigare varit undantagna kapitel 8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och 

tjänster i ISO 9001 har inte något arbete skett för att adressera kraven i detta kapitel. Företagets övriga 

delar är dock ISO-certifierade och genom dem uppfylls även en del krav i ISO 8.3. Som tidigare 

presenterats finns det dokumenterade processer för funktionerna genom den tidigare certifieringen.  

Enligt företaget är en av anledningarna till att denna studie genomförs att företaget ska få bättre bild 

av vad ISO 8.3 betyder och innebär för EMV-arbetet. Initialt ville företaget att denna studie skulle 

fokusera på företagets ansvar som leverantör av produkter, som är en del av ISO 8.3. Under alla 

intervjuer, som svar på vad som skiljer en EMV-produkt från en märkesvara, svarade informanterna 

att företaget tar ett större ansvar för EMV-produkterna, och att skillnaden främst innebär hantering 

av reklamationer samt att sälja in EMV-produkterna till de interna säljarna.  

4.4.2 Analys - Koppling till ISO 8.3 
Då de olika funktionerna i verksamheten till största del ingår i redan certifierade processer finns 

processbeskrivningar och riktlinjer för deras arbete. Eftersom företaget främst ser sig som en 

återförsäljare, och EMV-verksamheten endast står för en liten del av försäljningen, tyder detta på att 

EMV-arbetet inte har den högsta prioriteten i verksamheten. Detta, i kombination med det tidigare 

certifieringsarbetet, kan ligga bakom att det finns viss struktur för funktionernas arbete, men saknas 

struktur för EMV-processen i sin helhet, från produktidé till att produkten når kunden. För att uppfylla 

kraven för ISO-certifiering krävs det att företaget ser, arbetar med och tar ansvar för EMV-processen i 

sin helhet. 

Enligt intervjun med SIS krävs det en genomarbetad och använd projektplan för att öka chansen att 

uppfylla kraven i ISO 8.3. Företaget bedöms uppfylla en majoritet av kraven i ISO 8.3 men tre krav 

bedöms behövas åtgärdas för att förbättra chanserna att uppfylla alla krav. De tre kraven som 

företaget bör fokusera på presenteras i Figur 32. 
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FIGUR 32: KRAV FRÅN ISO 8.3 VILKA FÖRETAGET EJ UPPFYLLER ENLIGT FÖRFATTAREN. 

Dessa krav tros kunna åtgärdas genom att använda en projektplansmall där aktiviteterna beskrivs och 

tidsätts efter aktiviteternas och produktens komplexitet. I projektplansmallen bör det finnas en 

riskanalys av vilka problem, och deras eventuella konsekvenser, som kan uppkomma vid användandet 

av produkten. Produkten ska testas så att den uppfyller de krav som ställs vid användandet av den och 

kundernas tycke gällande produkten bör samlas in. Genom att utforma projektplansmallar som tar 

hänsyn till dessa krav och inkluderar aktiviteter för att säkerställa att kraven möts kan företaget 

förbättra sina chanser att uppfylla kraven i ISO 8.3. Utöver kraven i Figur 32 bedömdes även några krav 

ej bedömningsbara utifrån denna studies räckvidd och bör därför undersökas, se Bilaga A: ISO 

9001:2015 kapitel 8.3. 

 

4.5 Processmedvetenhet 
Avsnittet presenterar information från intervjuerna samt analys av densamma.  

4.5.1 Resultat 
Enligt en informant har ledningen i företaget nyligen gått ut med att processmedvetenhet ska få ett 

större fokus. 2016 lanserades en strategi att uppnå till år 2020, vilken lyfter samarbete och gemenskap 

som strategiska pusselbitar samt ett ökat fokus på företagets värderingar. Processmedvetenhet eller 

processfokus nämns dock inte i det material som finns på företagets intranät.  

En informant uttryckte ett behov av en central roll på koncernnivå med specifikt ansvar för hela EMV-

arbetet från framtagning till försäljning och reklamationshantering. Alla informanter svarade olika när 

mål och målsättningen för EMV-arbetet kom på tal. Någon pratade om att det tidigare funnits ett sätt 

att mäta men att det numera inte användes, ändå dök det sättet upp i ett flertal av intervjuerna. Runt 

hälften av informanterna pratade om målen som andel EMV av total försäljning, men det framkom 

inte hur det mättes eller för vem målet gällde, om det var för försäljning i butik eller på divisionsnivå, 

för ett visst produktsegment eller hela EMV-sortimentet. 

8.3.2 Planering av konstruktion och utveckling

När organisationen bestämmer faserna för, samt 

styrningen och kontrollen av, konstruktion och 

utveckling ska den beakta:

a ) art, varaktighet och komplexitet hos konstruktions- 

och utvecklingsaktiviteterna;

8.3.3 Underlag för konstruktion och utveckling

Organisationen ska bestämma de krav som är 

väsentliga för de särskilda slag av produkter och 

tjänster som ska konstrueras och utvecklas. 

Organisationen ska beakta:

e ) tänkbara konsekvenser av fel beroende på typ av 

produkter eller tjänster.

8.3.4 Styrning och kontroll av konstruktion och utveckling

Organisationen ska styra och kontrollera 

konstruktions- och utvecklingsprocessen för att 

säkerställa att:

d ) validering utförs för att säkerställa att produkter och 

tjänster uppfyller kraven på specificerad tillämpning 

eller avsedd användning;
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Företagets verksamhet har en tydlig funktionsindelning med många personer med djup och lång 

erfarenhet kring sitt arbetsområde. Att arbeta funktionscentrerat upplevs dock bidra till svårigheter 

vid överlämningar mellan funktionerna och skapa en ”vi-och-dem”-känsla. En informant menar att:  

”Det är det jag tycker är våran utmaning, och det är där jag tycker är våran möjlighet, att vi måste 

få med den andra delen också.” 

Organisationen kring EMV-arbetet upplevs som komplicerad, vilket ökas av att det saknas en 

processkarta över helheten, funktionernas olika delar är till viss del kartlagda men inte 

sammankopplade. De flesta informanter hade en relativt god bild över hur kedjan av aktiviteter såg ut 

i företaget. En informant var dock dåligt insatt i övriga delar och kunde inte svara på frågor kring saker 

som inte rörde hans specifika arbetsuppgifter.  

Det är upp till varje division, och i vissa fall varje produktchef, hur de vill arbeta med framtagningen av 

EMV-produkter. Bristen på processbeskrivning och standardiserade arbetssätt upplevs dock enligt en 

informant som fritt och som att det finns många idéer, vilket beskrivs som:  

”[…] väldigt positivt, kanske på grund av att vi inte har så uppstyrt med processer, nackdelen blir 

att vi inte har något trappräcke att hålla sig i för nyanställda och tydlighet så att alla jobbar lika, 

det är inget standardiserat arbetssätt, tyvärr.” 

Gällande vem som ses som en kund svarade majoriteten av informanterna snabbt och säkert ”den som 

köper våra produkter”. Några av informanterna definierade även sina kunder som efterkommande 

aktiviteter samt köpande kund, alltså både interna och externa kunder. För att ta reda på vad kunderna 

efterfrågar används en marknadsundersökning, vilket innebär att försäljningssiffror analyseras och 

klargör vilka produkter som kunderna efterfrågar mest. Efter lanserandet av en ny EMV-produkt dröjer 

det ca ett år innan tillräckligt mycket data samlats in för att kunna analysera hur väl kunderna mottog 

produkten. Flera av informanterna refererade till marknadsundersökning genom försäljningssiffror 

som den enda analysen för att ta reda på vad kunderna efterfrågar.  

”Det är klart att vi måste lyssna på kunderna men det är inte så att vi dagligen går ut och gör 

marknadsundersökningar och frågar ”vill du ha ett EMV-[alternativ]? Ja eller nej?” Hur skulle det 

se ut? Så jobbar vi inte.” 

Idéer till olika produkter kommer istället genom input från leverantörer, från sourcing managers eller 

någon enstaka gång från en kund som utrycker ett specifikt önskemål om att ta fram en konkret 

produkt. Förslag kan även tas upp i produktråd, där tekniska produktchefer, specialistsäljare och 

sourcing managers utvärderar idéer och varuprov på produkter som är under utveckling. En informant 

uttryckte att kundkontakt genom marknadsundersökningar inte behövs eftersom förslagen ”snappas 

upp” av specialistsäljarna ändå: 

”Det var i produktrådet det kom fram. Och det var ju främst för att specialistsäljarna är med där 

och de lyssnar ju av kunderna dagligen och jobbar nära kunden som expertis på sälj ute på fältet. 

Så det är ett sätt att lyssna av.” 

Bristfällig uppföljning av arbetet togs upp av flera informanter. En av informanterna tyckte att de 

arbetade med uppföljning genom att återkoppla försäljningssiffrorna till de försäljningsprognoser som 

skapas när en produkt är redo att lanseras. Ett annat sätt att följa upp prognoserna var möjligheten att 

justera delmängderna av den initiala ordern av en produkt, vilket uttrycktes som positivt eftersom det, 

enligt informanten, är ett mycket svårt arbete att göra goda prognoser, delvis eftersom det rör sig om 

stora kvantiteter men också på grund av den långa leveranstiden från Kina på ca 100 dagar. 
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Sedan starten av 2018 har ett nytt arbetssätt för att arbeta med lanseringar av produkter införts. Detta 

bygger på att det under ett år finns fyra lanseringsperioder med fokus på olika produktsegment, med 

tydligare riktlinjer för hur en lanseringsperiod ska gå till. Kravbilden på vad som behöver vara klart 

innan en lanseringsperiod påbörjas har även förtydligats. Tidigare lanserades produkter sporadiskt 

efter hand som de anlände till centrallagret. Med det nya arbetssättet vill företaget skapa en rytm för 

produktutvecklingen så att överlämningen till Marknads- och Säljorganisationen ska vara mer 

synkroniserad och att processen ska bli tydligare. Målet med lanseringsperioderna är att fokusera 

arbetet kring olika produktområden och ge specialistsäljarna en bättre chans att hinna förbereda och 

informera säljarna runtom i landet på att det kommer att komma nya produkter. Tidigare har kunderna 

ibland hittat produkter i internetbutiken som säljarna inte känt till, vilket ger en negativ 

serviceupplevelse för kunden och är något företaget vill komma från med det nya arbetssättet. 

4.5.2 Analys - Processmedvetenhet 
För att kunna öka processmedvetenheten, och även för att kunna förbättra processen, är det viktigt 

att processen kartläggs i sin helhet, från produktidé till att kunden köper produkten och eventuella 

reklamationer kommer tillbaka till företaget. Att ledningen gått ut med att de vill öka processfokus i 

verksamheten är positivt, speciellt då processmedvetenheten bland de intervjuade personerna 

varierade från väldigt låg till relativt hög. Utifrån intervjuerna framkom det att det var oklart vem som 

var ansvarig för hela EMV-processen. Eftersom det inte finns ett tydligt ägarskap för EMV-processen 

är det upp till varje funktion att driva arbetet. Enligt vad Bergman & Klefsjö (2012) presenterar gällande 

processägare och processledare skulle Inköp, Marknad och Sälj kunna vara tre delprocesser, med 

varsin processledare, som förenas under en processägare med det strategiska och ekonomiska 

ansvaret för EMV-arbetet.  

Enligt Andreasen & Hein (1987) finns tre nivåer av roller i organisationen, Ledningen, Projektledaren 

och Medarbetaren, där ledningen äger ansvaret för förbättringar och att följa upp dem samt att ha 

övergripande kontroll över verksamheten och projektledaren är den som verkställer projekten. 

Ledningens roll och ansvar stämmer bra överens även med andra teoretiska perspektiv, och i 

fallföretaget är ledningen identifierad som koncernledningen. Projektledaren i fallföretaget är 

identifierad som rollen Teknisk produktchef, som pekas ut som produktansvarig. Medarbetarrollen är 

inte identifierad, eventuellt för att det inte finns en tydlig projektplan att arbeta utifrån. Vid 

feedbackworkshopen, där modellen som presenteras i kapitel 6 lades fram och diskuterades, 

bekräftades det att det inte finns någon ansvarig för hela EMV-processen och att det behövs för att 

arbetet med EMV inte bara ska vara något som ser bra ut på pappret.  

Utan direktiv från högre upp i hierarkin arbetar funktionerna med att optimera sina områden internt, 

vilket enligt teorin leder till att murar mellan funktionerna byggs upp och en ”vi-och dem”-kultur 

skapas. Från intervjuerna konfirmeras denna bild hur EMV-arbetet sker idag, där Inköpsfunktionen står 

mot Marknads- och Säljorganisationen, vilka anses tillhöra samma gruppering och agerar ”den andra 

sidan” sett från Inköpsperspektivet.  

Målsättningen för EMV-verksamheten framkom från intervjuerna som otydlig då alla informanter 

svarade olika på frågan om vilka mål som fanns samt hur de mättes. Enligt Deming (1994) är det mycket 

viktigt att ha tydliga mål för att organisationen ska kunna arbeta tillsammans mot dem. Genom att ha 

en tydlig målbild för EMV-processen som bryts ned för varje division, produktsegment eller projekt 

skapas struktur och tydlighet vilket underlättar arbetet. Utvärdering av uppfyllandet av målsättningen 

bör vara en del av processen och ske på regelbunden basis, och är en möjlig källa till 

förbättringsmöjligheter om målen inte nås. Utan en målsättning för verksamheten och processen är 

det inte möjligt att välja förbättringsåtgärder som ska förbättra processen då det inte är tydligt 

definierat vad som betraktas vara bättre.  
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Det som är positivt i företagets verksamhet är att funktionernas arbete, sett som delprocesser, är 

kartlagt. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) kan en huvudprocess delas upp i delprocesser, vilket med ett 

omvänt resonemang skulle leda till att om delarna kopplas ihop och börjar arbeta tillsammans mot en 

gemensam målsättning kommer det att gynna företaget. En utmaning som företaget står för är det 

konservativa tänk som genomsyrar branschen, vilket kan göra det svårt att genomföra någon 

förändring eftersom man alltid arbetat så. 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012) är kundbehovet det som ger en process existensberättigande, 

eftersom en process ska utgå från kundernas behov och resultera i deras tillfredsställelse. Få 

informanter tänkte på aktiviteten eller delprocessen efter sig själv som kunden av sitt arbete. För att 

kunna mäta och följa upp kundtillfredsställelsen måste i första hand kundbehovet ha specificerats, 

både externt och internt. Att tillfredsställa den externa kunden borde ses som hela processens mål, 

medan den interna tillfredsställelsen leder till ett bättre arbetsflöde eftersom mätningar och 

utvärderingar ger upphov till förbättringsmöjligheter. Att, som i företaget, utvärdera försäljningen ett 

år efter att en produkt lanserats svarar inte på frågan om de externa kundernas behov tillgodosetts av 

produkten. Av denna anledning bör företaget överväga hur de på ett effektivt och systematiskt sätt 

kan undersöka och ta tillvara på kundernas behov. Detta var även något som företaget skulle behöva 

förbättra för att lättare uppfylla ISO 8.3. 

 

4.6 Förbättringsarbete 
Avsnittet presenterar information från intervjuerna samt analys av densamma. 

4.6.1 Resultat 
Förbättringsarbetet gällande det egna arbetet med EMV-produkter uttrycktes av flera informanter 

som bristfälligt eller obefintligt. Dock framkom det att ökad miljömedvetenhet bland kunder och 

leverantörer lett till att koncernledningen initierat ett projekt för att öka hållbarhets- och miljö-

medvetenheten. Projektet ledde till nya riktlinjer för att välja mer miljövänliga alternativ till exempel 

vid transporter, vilket påverkar framförallt logistiken inom företaget. En informant, som tidigare 

arbetat på andra stora företag där det funnits ett tydligare process- och förbättringsfokus från 

ledningens sida, upplevde det som att: 

”Vi har ett ganska öppet klimat och inte så hierarkiskt som jag är van vid från tidigare bolag. Å 

andra sidan har vi ju sämre tydlighet med processer och hur man ska jobba standardiserat. Det 

finns mycket diskussioner ’det här och det här borde vi göra bättre’, men man kanske inte utpräglat 

förbättringsarbete ’nu ska vi utvärdera processen’ eller ’nu ska vi ändra det här’. Så ’varför inte?’ 

är en managementfråga som handlar om att vi inte har det förbättringsklimatet” 

Något som också konstaterades under intervjuerna var vikten av att alla har tillgång till och kunskap 

om arbetssättet för att förbättringar ska kunna genomföras: 

”För att kunna förbättra behöver man ju kartlägga sitt nuläge, och då behövs det kanske en 

hemsida där alla kommer åt. Det ska inte vara så att ’jag hittar inte länken’ eller ’jag har inte 

access’.” 

Flera informanter uttryckte att företagets styrande dokument, som är den del av kvalitetssystemet där 

riktlinjerna för verksamheten och funktionernas processbeskrivningar finns dokumenterade, var för 

dåligt uppdaterade, för långa för att läsa eller att de inte lästes tillräckligt ofta för att informanten 

skulle hålla sig uppdaterad på innehållet: 

”[…] det kan vara att [de styrande dokumenten] inte är uppdaterade också” 
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”Det borde vara ett andelsmål som låter gammalt. Skulle jag tro. Jag är väldigt, väldigt osäker. […] 

Den är.. vilken av alla [styrande dokument] har du läst?” 

”[…] då är det väl ingen som orkar läsa den.. Det ska man vara väldigt ärlig med att den här läser 

man ju inte varje dag.” 

Arbetet med att uppdatera innehållet samt förnya plattformen för företagets styrande dokument har 

dock tilldelats en ny verksamhetsutvecklare. 

Att arbeta reaktivt med förbättringsarbete och successivt lägga till delar i Roadmapen ansåg en 

informant utgöra det pågående förbättringsarbetet: 

”[…] ja det tycker jag absolut att vi gör. Varje fall är lite unikt i sig. En del är enklare, vi fyller på 

körschemat med saker som vi märker att vi missat” 

En gemensam beröringspunkt för flera informanter var att de tog upp den externa produktionen vid 

frågan om förbättringsarbete, eller tolkade frågan som att förbättringsarbete innebar kvalitets-

kontroller av produkterna. Inspektioner och kvalitetskontroller av produkter utförs idag av den lokala 

organisationen i Kina, och arbetet med de lokala leverantörerna utvecklas fortlöpande.  

En informant uttryckte det som att mängden reklamationer minskat sedan reklamationshanteringen 

tillsatts, och tolkade det som ett tecken på att företagets produkter håller vad de lovar. 

Reklamationshanteringen initierades på koncernnivå när företaget fick en ny inköpsdirektör som 

arbetat i en liknande verksamhet tidigare och såg att behovet fanns även i fallföretagets verksamhet.  

Flera informanter uttryckte att de såg och hade föreslagit förbättringar i EMV-arbetet, men att de inte 

hade fått något gehör. En informant uttryckte en vilja att påverka och göra arbetet lättare för sin 

arbetsgrupp genom att påverka aktiviteter tidigare i aktivitetskedjan, men på grund av att det inte var 

hans ansvarsområde upplevdes det som svårt att få gensvar för sina förslag: 

”[förslagen på förändringar] är ju någonstans i gränsdragningen med vad som är mitt ansvar och 

vad som är någon annans ansvar.” 

Arbetet med lanseringsperioder är dock ett exempel på förbättringsarbete som initierats av en 

medarbetare i EMV-processen och som spås ha positiv effekt på försäljningen.  

4.6.2 Analys  
I dagsläget är förbättring av företagets EMV-process, i sin helhet, inte möjligt eftersom processen inte 

är etablerad i verksamheten och det inte finns någon ansvarig processägare. Detta märktes vid 

intervjuerna där några informanter, på frågan om förbättringsarbete i verksamheten, började prata 

om förbättringar av produkter, om förbättringar i produktionen i Kina och de kvalitetskontroller hos 

leverantörerna som genomförs där. Det interna EMV-arbetet togs inte upp som svar på frågan. Det 

interna förbättringsarbete som fördes på tal vid samma fråga hänvisade en annan informant till 

korrektiva åtgärder efter att något inte fått det tänkta utfallet. Detta står i kontrast till det 

förbättringsarbete som förespråkas i kvalitetsutveckling, där förbättringar genomförs i planerade 

projekt, med målsättning för förbättringen, uppföljning och att åtgärder vidtas för att styra mot 

målsättningen. 

Deming betonade tydligt vikten av att ledingen tar sitt ansvar för att ständigt förbättra systemet, där 

systemet i detta fall kan tolkas som EMV-processen. För att kunna förbättra något måste det finnas ett 

stabilt läge att utgå från, vilket i detta fall skulle vara att alla i processen är medvetna om den och hur 

deras arbete påverkar övriga komponenter i processen. När processen är stabil kan förbättringar 

riktade till att eliminera ”special causes” genomföras. Enligt Ljungberg & Larsson (2012) måste det 
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finnas en processägare för att utveckling och förbättring av processen ska ske. Eftersom det inte verkar 

finnas på företaget är det inte konstigt att den sista större förändringen skedde när det tillsattes en ny 

inköpsdirektör som kom in i verksamheten och styrde upp EMV-arbetet och tillsatte EMV-support som 

stöd till EMV-arbetet. 

Under en intervju med en informant från den tekniska sidan konstaterades det att klimatet överlag på 

företaget var bra, men uppfattningen var att det saknades ett tydligt förbättringsklimat. Enligt 

Ljungberg & Larsson (2012) drivs processledning av viljan att förbättra processerna i verksamheten, 

och för att kunna arbeta med ständig förbättring krävs det medarbetarengagemang. Även om vissa 

informanter upplevde att det inte fanns något etablerat förbättringsklimat är arbetet med att införa 

lanseringsperioder ett exempel på att det finns engagerade medarbetare som vill förbättra processen. 

Initiativet kom dock inte från den tekniska sidan, vilket skulle kunna förklara varför de informanterna 

inte relaterade till det arbetet, vilket kan tyda på att det finns motstånd eller ovilja till förändring om 

initiativet inte förbättrar för ”en själv”. Det skulle också konfirmera att företaget optimerar 

funktionerna och inte ser helheten. 

Den nya strategin som ledningen presenterat, med fokus på företagets värderingar, gemenskap och 

samarbete för att ena företaget, går väl ihop med en ökad processmedvetenhet för EMV-arbetet. För 

att lyckas med detta på systemnivå krävs det att arbetet når hela vägen ner genom organisationen, 

och då behöver processmognaden i företaget öka. Annars finns en risk att den nya strategin bara ses 

som tomma ord och inte leder till den förändring som strategin vill åstadkomma. Utifrån de nivåer som 

presenteras i Harringtons och McKormacks modeller för processmognad bedöms företagets EMV-

verksamhet hamna på den lägsta eller näst lägsta nivån i båda modellerna. 

Utifrån den bild av EMV-arbetet som skapats genom intervjuerna är slutsatsen att det finns stor 

förbättringspotential i verksamheten om processmedvetenheten och -mognaden ökar i kombination 

med en tydligare produktkategorisering och användandet av tillhörande projektplansmallar.  

 

4.7 Resultatsammanfattning  
Avsnittet ämnar sammanfatta resultatet av datainsamlingen samt svara på den andra frågeställningen:  

”Hur ser produktutvecklingsprocessen ut för EMV-produkter i en funktionsbaserad grossist-

verksamhet?” 

Den kartlagda produktutvecklingsprocessen baseras främst på de sammanlagda intervjusvaren till 

frågan ”Skulle du kunna beskriva de aktiviteter som används för att ta fram en EMV-produkt, ända tills 

kunden har köpt produkten?”. Även andra intervjufrågor har gett svar med information som utnyttjats 

för att beskriva EMV-arbetet. 

4.7.1 Nulägesbeskrivning av produktutvecklingsprocessen för EMV-produkter  
I Figur 33 presenteras den övergripande processbeskrivningen för EMV-arbetet som tagits fram utifrån 

resultatet av intervjuerna på företaget. De roller som är närvarande i processen är angivna i de faser 

där de är aktiva, och beskrivs i Figur 34. 
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I Figur 33 syns de olika projektfaserna, där B-E är de aktiva faserna. I Förstudien identifierades två block 

som huvudaktiviteter, under Projekt- och Lanseringsfaserna identifierades fyra huvudaktiviteter 

vardera och Uppföljningen består av en huvudaktivitet. Efter Förstudien och efter Projektfasen finns 

enligt interna dokument milstolpar för att en styrgrupp ska utvärdera arbetet och besluta om det ska 

fortskrida eller inte. 

 

FIGUR 34: ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN I EMV-PROCESSEN 

Företaget arbetar funktionsbaserat och processen är uppdelad mellan den första, mer tekniskt 

produktnära delen som tillhör Inköpsfunktionen, och den andra, mer kundnära delen, som hör till 

Marknads- och Säljorganisationen. Tyngdpunkten tids- och arbetsmässigt ligger på den första delen. 

Kommunikationen mellan delarna under ett projekt fungerar inte bra då Marknads- och Sälj-

organisationen inte involveras förrän produkten är i stort sett klar. Genom att lyfta upp marknads- och 

säljrelaterade aspekter tidigare i utvecklingen av produkten anses produkterna ha större chans att 

anpassas efter vad kunderna efterfrågar, eftersom Marknads- och Säljorganisationen arbetar närmre 

kunderna. 

Det är intressant att notera fördelningen av rollerna, där de tekniska, mer produktnära rollerna är 

aktiva främst i början, och de kundnära rollerna är mer aktiva i slutet av processen. Enligt en informant 

sker vissa aktiviteter parallellt men över lag löper projekten från en fas till nästa. Det finns dock ett litet 

överlapp i den andra delen av projektfasen. Enligt produktutvecklingsmodellen Integrerad 

produktutveckling som Andreasen & Hein (1987) presenterade, bör funktionerna Marknad, Produkt 

och Produktion dock vara involverade i projektet från början. Genom att arbeta i projektet med olika 

fokus täcks både det tekniska perspektivet men även det mer kundnära perspektivet in, redan under 

de tidiga aktiviteterna. För en jämförelse mellan Integrerad produktutveckling och företagets EMV-

process, se Figur 35. I figuren representeras företagets funktioners närvaro i processen, där 1. 

motsvarar de få fall när företaget måste gå in och köpa formar eller maskiner för att leverantörerna 

ska kunna tillverka produkten, 2. representerar Inköpsfunktionen och de produktnära aktiviteterna i 

Förstudie och Projekt, och 3. motsvarar Marknads- och Säljorganisationens arbete i Lansering och 

Uppföljning. Att företaget är en grossist märks främst genom att de köper in tjänsten att tillverka 

produkterna, se fall 1. i Figur 35. 
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FIGUR 35: INTEGRERAD PRODUKTUTVECKLING VS EMV-PROCESSENS AKTIVITETER (FÖRFATTARENS TOLKNING) 

Enligt informanterna från de kundnära aktiviteterna upplevs uppdelningen av processen som ett 

problem, då de upplever att de inte har möjlighet att påverka och anpassa produkten efter vad de 

upplever att kunden efterfrågar. Detta kan orsakas av att produktidéer som föds ur analys av 

försäljningssiffror speglar vad kunden köper, inte vad hen egentligen vill ha. Genom att införa 

avstämningar mellan Inköpsfunktionen och Marknads- och Säljorganisationen i varje fas tros en del av 

dessa problem försvinna.  
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5 Modellbeskrivning 
Kapitlet ämnar svara på den tredje frågeställningen genom att presentera den modell som tagits fram 

genom att utgå från empirin och tidigare presenterad teori, se kapitel 2 Teoretisk referensram. 

Modellen är indelad i tre olika nivåer som beskrivs i separata avsnitt utifrån den grafiska modell-

beskrivningen i Figur 36. Metoden för modellutvecklandet beskrivs i avsnitt 3.3. 

5.1 Modelluppbyggnad 
Den modell som arbetats fram i denna studie är grundad i teori om produktutveckling, processledning 

och kvalitetsutveckling och har utifrån dessa områden konstruerats i tre nivåer; Projekt, Process och 

Förbättring, se Figur 36, vilka beskrivs separat i avsnitten som följer.  

Två viktiga begrepp i modellen är produktfokus och processfokus. Produktfokus innebär fokus på att 

möta de kravs som ställs på produkten och minska variationen i produktionen, vilket påverkar 

riktningen för förbättring av en produkt och dess process. Med processfokus menas fokus på hur 

processen kan förbättras för att öka processens prestanda och producera produkter av högre kvalitet 

än tidigare. Högre kvalitet bör tolkas som att produkten möter kundbehovet eller företagets krav på 

produkten på ett bättre sätt än tidigare. 

 

FIGUR 36: GRAFISK MODELLBESKRIVNING. 

5.1.1 Krav på modellen 
De krav som ligger till grund för modellen är att genom att implementera modellen i en verksamhet 

ska denna uppfylla kraven i ISO 9001:2015, kapitel 8.3 Konstruktion och utveckling, och kommer från 

fallföretaget. Utifrån studiens syfte och författarens egna krav på modellen utökades kravbilden med 

krav på koppling till förbättringsarbete genom applicering av förbättringscyklerna PDSA och PDCA. 
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Modellen ämnar svara på studiens tredje frågeställning: 

”Hur kan en kundfokuserad produktutvecklingsmodell förenlig med ISO 8.3 för EMV-produkter se ut?” 

5.1.2 Förutsättningar 
De förutsättningar som identifierats för att kunna applicera modellen i en verksamhet är 

Ansvarsfördelning, Produktkategorisering och Identifierad och etablerad process.  

Att ha en tydlig ansvarsstruktur och -fördelning ses som den viktigaste förutsättningen för modellen, 

se Figur 37. Högsta ledningen har det yttersta ansvaret för företagets verksamhet, vilket i modellen ses 

som förbättringsansvar gällande hela processen från produktidé till att kunden köper produkten och 

eventuellt reklamerar den. EMV-processen bör ses som en av flera delprocesser i verksamheten, där 

högsta ledningen har lika stort ansvar för alla delprocesser. Processägaren har övergripande ansvar för 

alla projekt inom sitt område men driver inte några projekt själv, utan koordinerar avstämningsmöten 

och back-office-funktioner. Avstämningsmötena kan vara i olika funktionsbaserade råd, till exempel 

produktråd eller marknadsråd, där avstämningar sker under projektens gång. Projektledaren är 

ansvarig för att driva ett eller flera utvecklingsprojekt genom EMV-processen enligt projektplanen.  

 

 

Arbetet med att ta fram och lansera EMV-produkter ska drivas med hjälp av projektplaner. 

Projektplanerna kan utformas för att passa företagets verksamhet genom att identifiera kategorier 

inom vilka produktutvecklingsprojekt genomförs på olika sätt, men detta bör anpassas efter 

verksamheten. Utifrån fallföretagets verksamhet har kategorisering av produkter identifierats som en 

förutsättning för att kunna arbeta med kategorispecifika projektplansmallar. Genom att gruppera 

produkter med liknande projektstruktur skapas ett mer standardiserat arbetssätt för kategorin. Att 

identifiera ett par olika kategorier gör att produktutvecklingen fortfarande är flexibel för att hantera 

olika produkter, men riktlinjerna för arbetet blir tydligare. Produktkategoriseringen bör initieras av 

processägaren för att vara strategiskt förankrad och inkludera alla företagets produkter. 

För att kunna arbeta med utvecklingen av en process måste den vara identifierad och etablerad i 

verksamheten. Utan att uppfylla dessa kriterier kan inte den nödvändiga processmognad som krävs 

för modellen, och det förbättringsarbete den inkluderar, påvisas. Alla som arbetar i processen ska 

arbeta enligt beskrivningen, vara medvetna om sin egen påverkan och del i arbetet för att kunna, och 

vilja, ta ansvar för arbetet. Att processen är identifierad och etablerad är även en förutsättning för det 

tvärfunktionella samarbetet som förespråkas.  

 

FIGUR 37: MODELLENS ANSVARSPYRAMID 
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5.2 Projekt 
På Projektnivån i modellen i Figur 36 ses ett antal olika projekt, vilka alla, var för sig följer processen. 

Dessa är exempel på projekt i olika omfattande produktkategorier, där alla projekt styrs av en 

projektplan utformad utifrån en kategorianpassad projektplansmall. Numreringen av exempel-

projekten är endast till för att åskådliggöra att flera projekt pågår parallellt och ska inte ses som någon 

begränsning. Antalet projekt som kan pågå parallellt är upp till företaget att bestämma utifrån 

projektens omfattning och tillgängliga resurser.  

P1 är ett exempel på utvecklingen av en helt ny produkt och P8 är utveckling från en produkt som 

redan finns på marknaden. Båda dessa projekt löper därför genom alla projektfaser. P2 är ett exempel 

på ett projekt som tidigare pausats och där förstudien redan är avklarad. Vid återupptagning av ett 

pausat projekt bör en mindre förstudie genomföras för att undersöka om situationen för produkten 

förändrats, om så är fallet bör en ny förstudie initieras. P9 är ett exempel på en exklusivitetsprodukt, 

där leverantören tillhandahåller produkten och därför behövs endast en mindre kombinerad 

Förstudie- och Projektfas genomföras för att genomföra nödvändig riskanalys, se till att all 

dokumentation som krävs finns tillgänglig etc. 

5.2.1 Projektledning med projektplan 
För att uppfylla kraven i ISO 8.3, och för att återkoppla till vad Tonnquist (2014) säger om 

projektledning, är användandet av en projektplan för att leda och styra produktutvecklingsprojekt 

nödvändigt. Utifrån detta har de viktigaste projektplansdelarna att inkludera i varje projekt 

identifierats som: 

• Tidsplan 

• Milstolpeplan 

• Riskbedömning av projektet och produkten 

• Checklista för aktiviteter & dokument med ansvarig roll 

Checklistor över vilka aktiviteter som genomförts tydliggör för andra involverade i projektet, främst de 

som involveras senare i projektet, vad som gjorts och vilka dokument som producerats. I företaget kan 

Plan för genomförande EMV-arbete Mall ses som en grund till en checklista. Även Roadmapen kan 

användas som ett uppföljningsverktyg för att se hur projekten fortlöper, och utvärdera mot den 

ursprungliga projektplanen. 

Eftersom olika funktioner i EMV-processen är verksamma i olika stadier av ett projekt är det viktigt att 

alla från början får informationen om att projektet startas, och att det i varje fas finns möjlighet för de 

kundnära funktionerna i slutet av processen att bli uppdaterade och påverka projektet. Genom att 

tidigt i projektet involvera de kundnära funktionerna ökar chansen att kunden mottar produkten 

positivt, eftersom dessa funktioner har mer frekvent kontakt med kunderna än vad Inköpsfunktionen 

har. 

Beslutsprocessen bör vara tydlig så att nödvändig analys genomförs och den information som krävs för 

att fatta beslut i frågan tas fram samt presenteras för beslutsfattaren. En tydlig beslutsprocess, 

inklusive vem som har beslutsmakt i vilka frågor, bör finnas vid arbete i tvärfunktionella team för att 

underlätta kommunikation inför besluten. Detta eftersom det inte finns någon mening med att 

presentera information för någon som inte berörs av den. 
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5.3 Process 
Utifrån teorin om processledning som Ljungberg & Larsson (2012) presenterar är det tydligt att en 

process inte är existensberättigad om den inte utgår från ett kundbehov och att alla involverade 

arbetar mot målet att tillfredsställa behovet. Processen är, enligt definitionen, till för repetitivt 

användande, det vill säga att antalet projekt som pågår inte förändrar processen, utan bör genomföras 

enligt processbeskrivningen. Hur processen är utformad påverkas av till exempel kraven i ISO 

9001:2015, som bygger på PDCA. I enlighet med det produkt- och produktionsfokus som finns i ISO 

9001:2015 förknippas dessa krav med den dagliga verksamheten vilken inkluderar arbetet med EMV- 

produkter. Identifiering av förbättringsmöjligheter bör enligt modellen leda till separata förbättrings-

projekt styrda av PDSA-cykeln. 

Genom att kartlägga hur EMV-arbetet utförs i fallföretaget identifierades deras process, vilken bör 

användas som utgångsläge för deras verksamhet. Att ha en identifierad och etablerad process ses som 

en förutsättning för att kunna använda modellen. I processen bör arbetet ske tvärfunktionellt genom 

bland annat avstämningar mellan funktionerna i de olika faserna, för att hålla alla uppdaterade och ge 

dem möjlighet att återkoppla med sina perspektiv. Detta för att undvika murar mellan funktionerna 

och att underhålla ”vi-och-dem”-tänket som är vanligt i funktionsorganisationer. Modellen innebär en 

kompromiss mellan Integrerad produktutveckling (Andreasen & Hein, 1987) och företagets 

funktionsbaserade arbetssätt, se i Figur 38. Avstämningar mellan funktionerna i de olika faserna ses 

som viktiga element för att få processen och samarbetet att fungera, något som inte upplevdes fungera 

i verksamheten idag. Marknad i Integrerad produktutveckling motsvarar Marknads- och 

Säljorganisationen i företaget, och får i modellen mer utrymme att lyfta upp kundperspektivet tidigt i 

ett projekt. Produkt i Integrerad produktutveckling motsvarar den produktnära delen av processen 

vilken tillhör Inköpsfunktionen i företaget. För att utveckla prognosarbetet kan avstämningarna i 

processens slut vara en källa till data över en produkts mottagande på marknaden, vilket bör 

utvärderas mot prognosen. Produktion i Integrerad produktutveckling bör ligga under Inköps-

funktionen, men då egen tillverkning inte inkluderas i modellen har denna del mindre fokus. 

 

FIGUR 38: TVÄRFUNKTIONELLT SAMARBETE I EMV-PROCESSEN 

5.3.1 Processledning 
Processägaren har en central roll i teorin om processledning enligt Bergman & Klefsjö (2012) genom 

sitt ansvar för arbetet i processen, samt ansvaret för förbättringsarbetet av densamma. I process-

ägarens ansvar ligger även målsättningen och att se till att alla i processen arbetar mot samma mål, 

oavsett vilken funktion medarbetaren tillhör. För att kunna göra det är det viktigt att etablera 

kommunikationskanaler och -former. Om medarbetarna i processen förstår hur deras arbete påverkar 

deras interna och externa kunder känner de större ansvar för sitt arbete, blir mer engagerade och mer 

öppna för förbättringar.  
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5.3.2 ISO & PDCA 
Enligt vad Ljungberg & Larsson (2012) påstår om ISO-standarden ett den ett recept för en väl 

fungerande verksamhet med en tydlig processinriktning. Standarden utgår från PDCA som 

förbättringscykel och har riskbaserat tänkande i fokus. ISO 9001:2015 påverkar främst processen 

genom kvalitetssystemet med dokumentationen av arbetet, samt vid utformandet av aktiviteter i 

processen, så att dessa motsvarar och uppfyller kraven i standarden.  

Enligt Figur 17 som presenterades i ISO 9001:2008 sker ständig förbättring av kvalitetslednings-

systemet, och därmed processen, utanför den dagliga verksamheten. Modellen stödjer detta genom 

separationen mellan den dagliga verksamheten som styrs av kraven i ISO 9001 och applicerandet av 

PDCA, och förbättringsarbetet som enligt modellen bör ske separat genom PDSA. Den dagliga verk-

samheten ska endast inkludera identifierandet av förbättringsmöjligheter, vilka tas till vara och 

genomförs i separata förbättringsprojekt. I modellen motsvarar PDCA-hjulet ”Uppfyller produkterna 

de initiala kraven?” i Check, och med initiala krav bör både företagets och kundernas krav tas i 

beaktning. Vid negativt utfall bör detta utredas, vilket förhoppningsvis leder till att en orsak identifieras 

och kan åtgärdas genom ett separat förbättringsprojekt styrt av PDSA. 

 

5.4 Förbättring 
PDSA-hjulet i Figur 36 representerar att förbättringsprojekt ska initieras av förbättringsmöjligheter från 

processen och den dagliga verksamheten, men drivas som separata projekt. 

5.4.1 PDSA som förbättringsarbete  
Som beskrivet i avsnitt 2.3.2 PDSA-cykeln är målet med PDSA att öka kunskapen och därmed förbättra 

utförandet av projektets förändringsobjekt. Målet är att för varje projekt förbättra processen på något 

sätt, och på vägen lära sig om den. Anledningen till att PDSA-projekten bör utföras separat är för att 

projektgruppen som driver projektet bör vara helt eller delvis icke-permanent och sammansatt av 

representanter från olika delar av verksamheten. Detta eftersom det är viktigt att få med alla aspekter, 

samt att projektet inte påverkar processen förrän i Do när förändringen genomförs. Att arbeta 

tvärfunktionellt förankrar förändringen genom projektdeltagarna, som blir dess ambassadörer i 

verksamheten. Om projektgruppen är temporär kan fler medarbete involveras i olika förbättrings-

projekt än om allt förbättringsarbete varit fokuserat på en permanent grupp. I Study och Act analyserar 

projektgruppen utfallet av sitt projekt och kan dra lärdomar från det, presenterar utfallet för 

ledningen, som beslutar om målet med förändringen uppnåtts eller om ett nytt projekt ska initieras. 

Det är viktigt att det genomförs en riskanalys i varje projekt.  

 

5.5 Exempel på användande av modellen 
När modellen implementerats ska ett tillvägagångssätt i fem steg ska beaktas vid situationer då 

problem i någon av projektets faser uppdagas. Ansvaret genom arbetet ses i Figur 39. Från och med 

att projektgruppen tillsätts ska arbetet följa PDSA-cykeln för förbättringsarbetet. 

1) Analysera problemet i projektet  

2) Hur påverkas arbetsgången och efterföljande aktiviteter?  

3) Finns det en möjlighet att förbättra processen utifrån identifierat problem? 

4) Högsta ledningen eller processägaren beslutar om ett förändringsprojekt 

5) Någon/några aktiviteter i processen förändras 
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1. I det första steget måste projektledaren identifiera problemet och beskriva det – Vem är 

ansvarig för aktiviteten och vad säger hen om vad som hänt? Hur allvarligt är problemet? Är 

det ett återkommande problem? – för att kunna härleda om det är ett omfattande problem 

samt om det är ett internt eller externt problem. Externa problem är svårare att åtgärda men 

det är alltid möjligt att granska om någon intern aktivitet kunde utförts annorlunda så att 

problemet inte skulle uppstått och detta ska inte förringas eller skyllas på den externa parten. 

2. I det andra steget görs en bedömning om resterande aktiviteter i processen påverkas, om så 

är fallet måste dessa meddelas om problemen så att de inte förbereder sig för uppgifter som 

har blivit försenade. Vid större problem kan det vara nödvändigt att ”släcka branden”, vilket 

dock bör undvikas på lång sikt då resurser tas från andra projekt vilka då riskerar att försenas. 

Processägaren är den som har beslutsmakt om hur situationen ska hanteras. Om en situation 

kräver ”brandsläckning” bör problemet utredas ordentligt för att hitta orsaken och eliminera 

den från processen så att problemet inte uppstår igen. Det är viktigt att komma ihåg att 

problemet inte alltid dyker upp där det uppstått, utan kan vara dolt av olika orsaker. 

Processägaren bör ta hänsyn till detta vid analysen för att hitta problemets verkliga orsak. 

3. När situationen och problemet analyserats och orsaken fastställts ska högsta ledningen 

besluta om hur förbättringsmöjligheten ska tas tillvara. Behövs det vidare undersökning eller 

en extern utredning är det högsta ledningen som bär ansvaret för att tillsätta dessa 

utredningar.  

4. När förbättringsmöjligheten kartlagts och det finns tillräckligt underlag för att tillsätta en 

projektgrupp beslutar högsta ledningen om det. Projektgruppen ska anpassas efter 

problemets storlek och bör inkludera representanter från processens olika funktioner och 

ansvarsnivåer. Det är viktigt att täcka in allas intresseområden vid större förändringar för att 

nå den lösning som gynnar den totala processen mest. Efter att projektgruppen tillsatts 

planeras och genomförs förbättringsprojektet av projekt-gruppen och utvärderas av högsta 

ledningen, som beslutar om uppsatta mål med förändringen nåtts eller om ett nytt 

förbättringsprojekt ska initieras. 

FIGUR 39: ARBETSGÅNGEN VID IDENTIFIERING AV ETT PROBLEM 
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5. De aktiviteter som påverkas av förbättringsprojektet ska uppdateras i alla processkartor och 

de personer som berörs direkt ska få träning i första hand, sedan ska alla andra i processen 

uppdateras på hur aktiviteten förändrats. Även projektplanen ska uppdateras om 

förändringen påverkar den, och då ska alla berörda parter informeras och tränas i 

användandet av den nya versionen. 

5.6 Skillnad mellan nuläge och modellen 
I avsnittet 4.7 Resultatsammanfattning presenterades en processbeskrivning av EMV-arbetet som 

beskriver hur företagets process ser ut i nuläget. Vid jämförelse av modellen och processbeskrivningen 

av EMV-arbetet identifierades ett gap, vilket bekräftades under feedbackworkshopen på företaget. 

Gapet mellan nuläget och modellen bestod av tre huvudsakliga områden, vilka saknades hos företaget: 

• Produktkategorisering för EMV-produkter  

• Projektplan 

• Processägare för EMV-processen 

I avsnitt 5.1.2 Förutsättningar beskrivs de förutsättningar som ett företag behöver tillfredsställa för att 

använda modellen. För att kunna implementera modellen måste företaget börja med att uppfylla 

förutsättningarna innan de kan fortsätta med att implementera resterande delar. Att ha ett 

systematiserat sätt att fånga in och bearbeta kundernas behov anses vara en stor fördel för att kunna 

utveckla produkter som tillfredsställer kundbehoven, men är inte en förutsättning för att kunna 

använda modellen. 

För att uppfylla kraven i ISO 8.3 ses införandet och användandet av en komplett projektplan som den 

viktigaste delen, där produktkategorisering anses vara viktigt att införa samtidigt så att projektplanen 

kan anpassas efter produktkategorierna. Att implementera produktkategorier och projektplan 

samtidigt tros även ha effekten att det blir en större förändring istället för att mycket arbete skulle 

behövas göras vid två olika tillfällen. Förtydligandet av rollen som processägare för EMV-processen bör 

ske före införandet av projektplan och produktkategoriseringen för att någon ska ha övergripande 

ansvaret och vara insatt i hur arbetet ska gå till. Det är dock för att det skulle underlätta införandet av 

projektplan och produktkategorisering, inte ett krav för att uppfylla ISO 8.3. 
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6 Diskussion 
Kapitlet avser diskutera studiens första frågeställning samt lyfta upp och problematisera identifierade 

fynd i presenterad teori. 

6.1 Studiens första frågeställning  
Avsnittet ämnar besvara studiens första frågeställning: 

”Hur liknar eller skiljer sig förbättringsarbete enligt PDSA från förbättringsarbete enligt PDCA?” 

Frågeställningens grundas i en uppfattning av att det i gemene mans ögon inte verkade finnas någon 

skillnad mellan PDSA och PDCA, vilket framkom vid intervjun på Swedish Standards Institute (SIS), ISO:s 

svenska medlemsorganisation. Efter den teoretiska undersökningen och framställandet av den 

teoretiska referensramen verkade detta speciellt intressant då författaren uppfattade skillnader 

mellan de två förbättringscyklerna även i litteraturen vilka kom att utgöra en del av den utvecklade 

modellen. 

Enligt Shewhart var det viktigt att skilja på processfokus och produktfokus, något som Deming byggde 

vidare på och resulterade i Deminghjulet från 1950, vilket i sin tur senare resulterade i både PDSA och 

PDCA, se Figur 9 i avsnitt 2.3 Kvalitetsutveckling. Deming presenterade i The New Economics (1994) en 

definition av ett system som liknar befintliga definitioner av en process, och hans arbete ligger till 

grund för teorin om processledning där förbättringscykeln PDSA är en viktig del. Deming, och hans 

arbete med PDSA, kan alltså starkt kopplas till processer och processförbättring. Ishikawas 

vidareutveckling av PDCA har istället förbättringsfokus på produktnivå för att minska variationen och 

hålla den inom specifikationsgränserna i kontrolldiagrammen som används vid statistisk kvalitets-

styrning. Ishikawas version av PDCA tros, genom den roll som PDCA-cykeln spelat i Total Quality 

Management och Lean Production (Saier, 2017), ha fått större uppmärksamhet än PDSA. Detta har 

med tidens lopp lett till två olika inriktningar av förbättringsarbetet – PDSA som förbättringscykel för 

processer och PDCA som förbättringscykel för produkter. Idén till att studera uppdelningen mellan 

PDSA och PDCA kom initialt från Guptas (2006) klargörande att PDSA och PDCA utformats olika och har 

olika fokus, och har sedan förankrats genom vidare studier.  

Uppenbara likheter mellan PDSA-cykeln och PDCA-cykeln är att båda härstammar ur tillverknings-

industrin och har en cirkulär struktur bestående av fyra steg, varav beskrivningarna av de fyra faserna 

överensstämmer på många punkter. Den största och mest uppenbara skillnaden är den tredje fasen i 

cyklerna, Study i PDSA och Check i PDCA, som enligt Deming (Moen & Norman, 2010) har olika syften. 

Skillnaderna mellan förbättringscyklerna verkar från början annars vara små, men blir tydligare ju mer 

de undersöks. Nyanserna i ordval och beskrivningar är det som avslöjar om en artikelförfattare anser 

att förbättringscyklerna är likvärdiga eller rent av samma sak. 

Det fynd som utkristalliserats under studiens gång utifrån teoriundersökningar är att PDSA-cykeln är 

utformad för förbättring av processer, medan PDCA är utformad för förbättring av produkter. Då detta 

inte inkluderats i den initiala teorisökningen genomfördes en mindre undersökning av området för att 

granska vad akademiska artiklar inom ämnet täckte. Sökfrasen ”PDCA PDSA difference” gav 1100 

träffar på Google Scholar, varav de första 30 undersöktes och 10 valdes ut som relevanta. Av dessa 

artiklar skapades en bild som bekräftar att det råder delade meningar om vad PDSA och PDCA innebär, 

se Figur 40 för sammanställning av sökresultatet.  

I majoriteten av artiklarna, 7 av 10 artiklar, påstods PDSA och PDCA vara likställda varandra, men 

beskrivningarna av hur förbättringsarbetet skulle gå till varierade kraftigt.  Endast 2 av de granskade 

artiklarna uttryckte att det är skillnad på PDSA och PDCA och att de inte har samma syfte och fokus. 
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Även exempel på att både PDSA och PDCA beskrevs på ett generellt sätt som gjorde att det inte gick 

att tolka om det riktade sig mot styrning av produkter eller processer uppdagades. PDSA beskrevs inte 

av någon artikel med produktfokus, medan PDCA beskrevs med processfokus i 2 artiklar. Att PDCA 

använts för att beskriva en förbättringscykel med processfokus kan bero på att PDCA är den mer 

etablerade termen, och då PDSA har ett tydligare processfokus kopplas den inte lika lätt till 

produktfokus. Det framkom även i 2 artiklar att PDCA framställs som att hantera både process- och 

produktfokus. Utifrån denna icke utförliga undersökning kan det sammanfattas att användningen av 

termer och beskrivningar är inkonsekvent inom litteraturen, och att den tydligaste indikationen på 

otydlighet är att 70% av de undersökta artiklarna likställer eller beskriver PDSA som en variant på 

PDCA, vilket inte anses vara korrekt enligt idén om deras olika fokusområden som Gupta (2006) och 

Deming (Moen & Norman, 2010) förespråkar. 

 

FIGUR 40: SAMMANSTÄLLNING AV SÖKRESULTAT PÅ GOOGLE SCHOLAR 

Några av artiklarna kopplar samman förbättringscyklerna med tre frågor som härstammar från 

Förbättringsmodellen (på engelska Model for Improvement eller MFI), se Figur 41. MFI dök upp redan 

under den första teorigranskningen men ansågs vara ett komplement till PDSA, eftersom det var så 

det presenterades i Moen & Norman (2010). Det som är intressant vid den senare granskningen är att 

MFI kopplas ihop med PDSA i två artiklar och PDCA i en artikel. Även på denna punkt finns det alltså 

inte något konsekvent användande. MFI används som input till förbättringsarbete och specificerar inte 

vilken modell som den bör sammankopplas med. Vid tolkningen till Figur 41 beskrevs därför endast en 

generell förbättringscykel. 

 

FIGUR 41: FÖRBÄTTRINGSMODELLEN MODEL FOR IMPROVEMENT (MFI) (S 27, MOEN & NORMAN, 2010) 
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Efter att ha analyserat artiklarna om PDSA och PDCA skapades en bild av hur de olika cyklernas 

förbättringsfokus skiljer sig åt. PDCA strävar efter att minska variationen hos produkterna genom att 

förbättra produkten eller processen, medan PDSA strävar efter att förbättra processen, i produkt-

utvecklingssammanhang för att producera bättre produkter. Enligt Gupta (2006) stämmer PDCA 

överens med förbättringsfokus A) och PDSA stämmer överens med förbättringsfokus B) i Figur 42, där 

stjärnan anger målet med förbättringen. Risken med förbättringsfokus enligt A) är att när en produkt 

förbättrats till acceptabel varians inom kontrollgränserna så fortsätter inte vidare förbättringsarbete 

med produkten eftersom målet har nåtts.  

 

FIGUR 42: GRAFISK REPRESENTATION AV OLIKA FÖRBÄTTRINGSFOKUS 

Oklarhet kring vad PDSA och PDCA egentligen innebär, samt att de blandas ihop eller likställs var en 

gemensam nämnare i de undersökta artiklarna vilket ytterligare illustreras med hjälp av följande citat:   

”[…] baserat på den kontinuerliga förbättringscykeln genom användandet av faserna Plan, Do, 

Check (Study) och Act (PDCA/PDSA)” (s 152, Muñoz et al, 2012) 

"Ett huvudkoncept för att ständigt förbättra produktkvaliteten är tillämpningen av Shewhart-

cykeln, mer känd som Deming-cykeln eller Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cykeln (senare känd som 

PDSA-cykeln)" (s 143, Saier, 2015) 

"Begreppen PDSA och PDCA används ofta utbytbart med hänvisning till metoden. Denna skillnad 

nämns sällan i litteraturen och i denna artikel avser vi PDSA och PDCA men hänvisar till metoderna 

i allmänhet som "PDSA"-cykler om inte annat anges. "(s 2, Taylor et al, 2013) 

En artikel presenterar ”olika varianter på PDCA-cykeln som PDSA, OPDCA, EPACA, PDAC.” (Knop & 

Mielczarek, 2015). Saier (2015) nämner även “Deming’s four-step (PDC(A)) wheel”, där den tredje fasen 

benämns ”Check or Study”. Dessa påståenden är inte korrekta i den mening det inte går att säga att 

PDSA är en variant på PDCA eftersom de har utvecklats från samma bas men i olika riktningar, då 

Deminghjulet är PDCAs föregångare och inte likvärda modeller, och att den tredje fasen i PDSA är Study 

och i PDCA är Check, de är alltså den tredje fasen, men i två olika modeller. 

I en artikel om utvecklandet av standarder tar Palmes (2017) upp att PDCA är det vanligaste 

utgångsläget för standarder idag, även om Deming föredrog PDSA. Reflektionen som Palmes (2017) 

gör är intressant: 
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”[…] kan du föreställa dig världens reaktion om PDSA dök upp i en ny eller reviderad standard och 

de otaliga timmar av diskussion som skulle följa? För vissa är PDCA och PDSA en särskiljning utan 

skillnad. För andra är PDSA kätteri – bättre att behålla de accepterade standarderna och skydda 

vad vi alla har kommit att förstå, än att uppmana till en storm av protester” (s 55, Palmes, 2017) 

Tolkningen av detta är att det helt enkelt skulle innebära för mycket arbete att introducera PDSA som 

bas för utvecklingen av nya standarder, eftersom PDCA är väletablerad idag och ses som den sanna 

förbättringscykeln. Denna etablering, och även felanvändandet av termerna PDSA och PDCA, tros bero 

på populariseringen av Total Quality Management (TQM) och Lean Production under 1980-talet efter 

Toyotas framgångar med Toyota Production System. Lean Production har ett tydligt produktfokus och 

kopplingarna mellan Lean Production och PDCA är starka eftersom de utvecklats parallellt inom den 

japanska kvalitetsutvecklingen. Därför är det inte konstigt att PDCA har fokus på förbättring av 

produkter. Detta stärks även av att när Deming presenterade Deminghjulet för japanerna på 1950-

talet så var det en produktfokuserad förbättringsmodell som visades upp, som Deming sedan fortsatte 

att arbeta på hela sitt liv. Enligt Palmes (2017) kom Deming till insikt om vikten av processinriktning 

som ledde till PDSA långt efter att Deminghjulet presenterats för japanerna, vilket harmoniserar med 

förklaringen till varför PDCA-cykeln är produktfokuserad och PDSA-cykeln är processfokuserad. 

En annan tolkning av situationen är att PDCA alltid syftat till att förbättra produkter genom att förbättra 

deras framtagnings- och tillverkningsprocess. Troligen har dock detta gått förlorat när vi 

västerlänningar skulle översätta, förstå och lära oss att använda PDCA, som utformats med japanska 

termer och med japansk kultur som ryggrad, eftersom den japanska kulturen, där språket utgör en stor 

del av kulturen, skiljer sig mycket från vår västerländska kultur. En annan trend som uppdagades vid 

litteraturgranskningen av PDSA och PDCA var att det inte fanns någon kontinuitet i beskrivningarna av 

modellerna. Eftersom båda modellerna har utvecklats ur samma bas, Deminghjulet, och genom 

popularitet troligen spridits och fått ett brett appliceringsområde, så kan termerna ha fått en otydlig 

betydelse genom utvidgning av koncepten genom åren. Ett exempel var Taylor et al (2013) som 

beskriver både PDSA och PDCA, där PDSA behandlade förbättringar och PDCA behandlade processer. 

När artikeln lästes väcktes frågan var förbättringen ska appliceras om inte på processen, vilket artikeln 

inte svarade på. 

Andra fall beskrev PDCA som mycket produktinriktad och som ett verktyg för att planera för, 

genomföra, följa upp produktkraven och åtgärda problem med produkter och i produktionen. Här finns 

det ett möjligt överlapp mellan PDSA:s processfokus och PDCA:s produktfokus eftersom PDCA tar 

hänsyn till tillverkningsprocessen för att förbättra produkten, men fokus ligger på att förbättra själva 

produkten. Ett intressant exempel på den förvirring som råder kring PDSA och PDCA är Sokovic, 

Pavletic & Kern Pipan (2010), vars beskrivning av PDCA överensstämmer med idén om att PDCA är 

produktfokuserad eftersom fokus ligger på inspektion, mätning och testning, vilket är aktiviteter 

relaterade till att kontrollera variansen, se Figur 43. I samma avsnitt likställer de PDSA och PDCA och 

refererar till PDCA som Deminghjulet: 

"Den upprepade och kontinuerliga naturen av kontinuerlig förbättring följer denna vanliga 

definition av kontroll och representeras av PDCA (Plan-Do-Check-Act) -cykeln. Den kallas även 

Deming-cirkeln, uppkallad efter W. E. Deming. En annan variant av PDCA är PDSA (Plan, Do, Study, 

Act) " (s 477, Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010). 
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FIGUR 43: CHECK I PDCA (S 477, SOKOVIC, PAVLETIC & KERN PIPAN, 2010). 

Deming kallade själv PDSA för ”Shewharts cykel för lärande och förbättring”, där fokus på lärande är 

ett distanserande huvudelement i PDSA vid jämförelse mot produktfokus i PDCA. Detta då Deming 

menade att lärande var en nyckelkomponent i Study. Även på denna punkt fanns exempel på 

motsägelsefull benämning av PDSA och PDCA. Barandika et al (2013) presenterar ett konferens-

underlag där ett kemisk experiment presenteras enligt PDCA med mål att förbättra studenternas 

inlärning genom att förändra processen för inlärandet av momentet. Barandika et al (2013) redogör 

för faserna Plan och Do men inte Check eller Study. I Act beskrivs nya planerade åtgärder som följd på 

icke tillfredsställt resultat under processen. Detta anses vara ett exempel på PDSA-cykeln som felaktigt 

benämnts PDCA, eftersom det var processen för inlärandet som förbättrades. Om det är 

inlärningsmaterialet som förbättrades så skulle det dock kunna ses som en produkt, och då är det 

korrekt att använda benämningen PDCA.  

Problemet som uppdagats i denna studie är alltså att det råder oklarhet kring vad PDSA och PDCA 

innebär, vilket fokusområde de har samt hur de bör användas. Det kan tyckas naturligt att anpassa en 

förbättringsmodell efter en kontext, och i de undersökta artiklarna fanns många exempel på modeller 

som påstod sig bygga på PDSA och/eller PDCA (e.g. Knop & Mielczarek, 2015; Saier, 2017; Gupta, 2006). 

Följden av problemet är att appliceringen av förbättringscyklerna inte kan vara stringent, det vill säga 

att alla som vill kan applicera något slags förbättringsarbete och härleda det till, och i värsta fall även 

kalla det för, PDSA eller PDCA. Förvirringen och utvidgandet av termer spär på förvirringen ytterligare 

kring innebörden av förbättringscyklerna och deras olika fokus.  

 

6.2 ISO-standarden – Process- eller produktfokus? 
ISO-standarden har utvecklats ur en industrinära och produktfokuserad grund. Detta var en del av 

kritiken mot de första versionerna av ISO, vilket gjort att ett förbättringsarbete och 

processmedvetenhet fått större inflytande över utformningen av kraven i de senaste versionerna. 

Versionerna efter ISO 9001:2000 säger SIS är utformade för att uppfylla de krav som deras kunder 

ställde på en mer processinriktad standard (Bohlin, 2018).  

I ISO 9001:2015 beskrivs standarden bygga på PDCA, vilken i sin tur beskrivs utgå från 

”ledningssystemet och dess processer”, där ”resulterande produkter och tjänster” ska följas upp och 

deras resultat ska rapporteras, se avsnitt 2.4.1 Processinriktning, sida 17 för hela citatet. I ISO 

9001:2015 beskrivs PDCA-cykeln som ett verktyg för att ta tillvara på processernas förbättrings-

möjligheter. I ISO 9001:2008, alltså den föregående versionen, är det tydligare att förbättrings-

möjligheter bör tas tillvara på separat från produktframtagningsprocessen än i den nuvarande 

versionen, vilket kan ses vid jämförelse av A) och B) i Fel! Hittar inte referenskälla., tidigare beskrivna i

 avsnitt 2.4 ISO 9000-serien. Enligt SIS var dock syftet med den nya versionen att tydliggöra den nya 
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kapitelstrukturen i ISO 9001:2015, och därför ansågs den nya bilden vara bättre. I min mening stödjer 

bilden från ISO 9001:2008 idén att förbättringsmöjligheter bör identifieras i produktutvecklings-

processen och sedan genomföras separat, medan förbättringar ses som en del av den sista av de fyra 

faserna i ISO 9001:2015. 

 

 

FIGUR 45: FÖRBÄTTRINGSARBETE SOM FÖLJER PDCA I ISO 9001:2015 (ISO, 2015) 

Vid närmare granskning av kapitel 10 Förbättringar i ISO 9001:2015, uppdagades att de åtgärder som 

ISO 9001:2015 anser att organisationen ska vidta ska: 

”a) förbättring av produkter och tjänster så att kraven uppfylls och framtida behov och 

förväntningar hanteras; 

b) korrigering, förebyggande eller minskning av oönskade effekter; 

c) förbättring av kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan.” (ISO,2015) 

FIGUR 44: I ISO 9001:2008 SEPARERAS FÖRBÄTTRING AV KVALITETSSYSTEMET FRÅN PRODUKTFRAMTAGNING  
(ISO, 2008) 
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Av dessa tre är det första kravet direkt produktrelaterat, det andra kravet kan kopplas till både 

produkt- och processfokus, och det tredje kravet på kvalitetsledningssystemet är direkt process-

fokuserat. Den andra delen av kapitlet tar upp avvikelser och korrigerande åtgärder och följer ett 

arbetssätt som harmoniserar väl med PDSA och processfokus. Även ständig förbättring av 

kvalitetssystemet tas upp i Kapitel 10 Förbättringar, vilket PDSA-cykeln i dess spiralform är en variant 

på. 

Gupta (2006) påstår att det ursprungliga målet med PDCA var att identifiera och förbättra en process 

för att minska variation. Med det menar han att de uppsatta kraven ska mötas, annars skapas variation 

i produktionen, vilken ska minimeras genom korrektiva åtgärder. ISO 9001 har tolkat kraven som 

produktkrav vilka processen ska möta för att inte skapa variation vilket gjort att fokus ligget på att 

möta produktkraven och att inte överskrida specifikationsgränserna. Genom att lägga fokus på att inte 

överskrida specifikationsgränserna anser jag att alla i processen begränsas istället för att driva mot 

förbättring av arbetet och därmed produkten, se A) i Figur 42 på sida 64. 

Att lägga fokus på att förbättra produkter och produktion så att produktkraven möts med minimal 

variation är enligt mig nödvändigt för att ett företag ska nå framgång. Detta kopplar starkt an till 

standardisering av produkter och produktion som en grund för kontinuerlig förbättring, vilket är 

positivt. Det jag anser har försvunnit på vägen är förbättringsarbetet med processen, om den inte är 

direkt produktrelaterad. Detta trädde tydligt fram från intervjuerna på företaget, som varit ISO-

certifierat i flera år, där majoriteten av informanterna inte kunde relatera till några andra förbättringar 

än de av själva produkten.  

I min mening finns det varken något tydligt produkt- eller processfokus i ISO 9001:2015. Detta kan bero 

på många orsaker men den främsta orsaken tros vara att det inte finns ett tydligt fokus för varken 

PDCA eller PDSA inom kvalitetsutveckling idag samt att ISO-standarden uttalat bygger på PDCA, som 

är produktfokuserad, men arbetar mot att bli mer processinriktad. Med tanke på att ISO-standarden 

är välkänd och utbredd bidrar ISO till att sprida den begrepps- och metodförvirring som redan råder 

på grund av sin trovärdighet som certifieringsorgan. Enligt intervjun med SIS är ISO, förhoppningsvis 

inte hela organisationen men många som arbetar för dem, inte medvetna om PDSA-cykeln och att 

PDSA och PDCA kan samexistera. Om inte certifieringsorganet, som är de som utformar standarden, 

är medvetna om att PDSA existerar, kan de inte heller ta ställning till om de vill inkludera eller exkludera 

PDSA och dess processfokus. Det kan även vara som Palmes (2017) påstår, att PDCA är så utbrett att 

det tolkas som det enda rätta sättet och allt annat är fel, och att det därför är enklare att påstå att man 

använder PDCA men långsamt för in processfokus i standarden ändå. Oavsett bakomliggande 

anledning leder otydligheten till misstolkningar som i sin tur leder till att alla företag inte når lika 

mycket framgång genom att ISO-certifiera sig, vilket är ett område som det forskas kring (e.g. 

Poksinska, 2010). 

6.3 Kundbehov  
Temat kundbehov är centralt inom kvalitetsutveckling, det konstaterades redan av Shewhart (Moen & 

Norman, 2010). Som presenterat i avsnitt 2.2.2 Värde och värdeskapande är det av yttersta vikt att 

formulera krav på det som ska utvecklas, om det är mjukvara, produkter eller processer, men att det 

också är det svåraste vid utvecklingsarbete. Inom ramen för denna studie har kundbehov därför varit 

en viktig komponent vid skapandet av modellen för förbättringsarbete vid produktutveckling av EMV-

produkter. Vid granskning av teorin inom produktutveckling (e.g. Ulrich & Eppinger, 2014; Andreasen 

& Hein, 1987) ges dock litet utrymme för hur kundbehovet ska tas tillvara på och hanteras genom 

produktutvecklingsprocessen, det konstateras endast att man ska utgå från ett kundbehov. Dessutom 

upptäcktes att inom kvalitetsutveckling refereras oftast kundfokus vid förbättring av processer, medan 
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marknadsorientering inte tas upp. Utifrån Slater & Narvers (1998) beskrivningar anses en marknads-

orienterad strategi vara mer överensstämmande med processledning än en kundfokuserad strategi 

vilket utvecklas mer i avsnitt 6.3.2 Kundbehov i teorin om kvalitetsutveckling. 

6.3.1 Kundbehov i teorin om produktutveckling 
I de teoretiska modeller för produktutveckling som undersökts utgår både modellen i Ulrich & Eppinger 

(2014) och Integrerad produktutveckling i Andreasen & Hein (1987) från kundbehov vilka ligger till 

grund för de krav i produktspecifikationen som den slutgiltiga produkten ska uppfylla för att skapa 

nöjda kunder, se Figur 46. Ulrich och Eppinger (2014) tar upp Identifiering av kundbehov som den första 

aktiviteten i konceptutvecklingsfasen efter att planeringen godkänts och syftet är att sprida 

kundbehoven till hela utvecklingsteamet så att alla har en gemensam bild av vad målet är. Hur 

kundbehovet fångas in och tillvaratas beskrivs dock inte så utförligt i de teoretiska modellerna. Ett sätt 

att översätta kundbehov till produktkrav som nämns i litteraturen är Quality Function Deployment 

(QFD) (Cohen, 1995), vilket är ett verktyg inom Lean Production. Dock kräver QFD mycket arbete att 

införliva som arbetssätt och hög grad av engagemang från ledningen vilket kan förklara att 

användandet inte är så utspritt (Christiano, Liker & White, 2001).  

 

FIGUR 46: KUNDBEHOV LEDER I TEORIN OM PRODUKTUTVECKLING TILL NÖJDA KUNDER. 

Det Larsson & Ljungberg (2012) presenterar om behov och krav är högst relevant vid produktutveckling 

eftersom den produkt som utvecklas utifrån ett behov ska tillfredsställa kravet genom att vara en 

lösning på problemet som behovet utgår från. För att kunna översätta kundernas behov till krav på 

produkter måste företaget alltså känna till kundernas behov. I fallföretaget användes analys av 

historiska data över försäljningen av likvärda produkter för att spegla vad kunderna efterfrågar, se 

Figur 47. 

 

FIGUR 47: FÖRSÄLJNINGSANALYS SOM INPUT TILL PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Att utgå från försäljningssiffror ger en indikation på vilka produkter som kunderna verkar uppskatta, 

men det saknas mycket information i den analysen. Vad kunderna tycker om produkten, vad som 

gjorde att kunden valde just den produkten, vilket problem kunden försöker lösa genom att köpa 

produkten etc är frågor som inte försäljningssiffrorna kan svara på men som skulle kunna ge ytterst 

värdefull information om kundbehovet till produktutvecklingsteamet. Av de krav som företaget inte 

ansågs uppfylla i ISO 8.3 var just utvärdering av användandet av produkten bristfälligt hos företaget.  
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Att fallföretaget använde sig av försäljningssiffror som indikator på kundernas efterfrågan var enligt 

en informant inte konstigt utan det vanliga tillvägagångssättet i branschen. Å ena sidan ger det en bild 

av vad marknaden och kunderna vill ha, men bilden är mycket begränsad, dels av att företaget endast 

har data från sitt eget sortiment att analysera och dels för att det ger en bild av vad kunderna ville ha 

igår, eftersom försäljningssiffrorna endast ger en historisk överblick och inte har någon slags 

uppskattning framåt. Å andra sidan så är produktutveckling och EMV-arbetet endast en liten, relativt 

ny del inom företaget och alla nödvändiga delar i EMV-verksamheten finns inte på plats än. Företagets 

historiska roll som återförsäljare innebär ju att det alltid funnits en leverantör som tagit ansvar för och 

tagit hand om produkter som inte går så bra som förväntat och man har kunnat skicka tillbaka 

produkter till leverantören, alternativt att det gått fort att beställa och få hem påfyllning av produkter 

som gått bättre än väntat. Rollen som producent eller leverantör av EMV-produkter innebär däremot 

att om kunderna inte tar emot produkten som förväntat så är det företaget som får hantera problemet. 

Likaså om produkten går bättre än förväntat och tar slut i lagret, då tar det ca 100 dagar att få 

påfyllning. Dessa situationer uppstår troligtvis för att kundbehoven inte kartlagts ordentligt, eftersom 

prognoserna då hade kunnat analysera kundbehovet och förutse hur stor efterfrågan skulle bli. Genom 

att utnyttja säljarnas kundkontakt i produktutvecklingen kan antagligen kundbehoven kartläggas 

bättre och prognoser för försäljningen förbättras. Dessutom skulle produktidéer kunna födas ur bättre 

kännedom av kundernas behov och från deras tankar om befintliga produkter. Ytterligare ett 

perspektiv på att god kännedom om kundbehoven är viktig är utvärderingsaspekten av de nya idéerna. 

Nya idéer eller idéer på förbättringar ska utvärderas med kunskap och erfarenhet från tidigare projekt 

men också utifrån hur stor potential en idé har att tillfredsställa ett kundbehov, vilket är det teorin 

hävdar är målet med produktutveckling. 

Det kan vara så att teorin om hur kundbehov inom produktutveckling ska tas tillvara på behöver 

förtydligas för att fler ska ta till sig vad som egentligen menas med att utgå från ett kundbehov. Det 

kan också vara så att det tar tid att ändra företagets konservativa bransch, där många är vana att göra 

”som de alltid gjort”, där ”de vet vad deras kunder vill ha” etc. Kanske är inte kundernas behov 

tillräckligt kartlagda, vilket gör att företagen inte aktivt arbetat mot att tillfredsställa dem och därmed 

missat potentiella affärsmöjligheter. 

6.3.2 Kundbehov i teorin om kvalitetsutveckling 
Området kundfokuserad verksamhet är ett brett forskningsområde och det finns en mängd olika sätt 

att arbeta med att ta tillvara kundernas behov och översätta dem till produktkrav. En sökning på 

”satisfying customer needs” på Google Scholar resulterade i 386 000 sökträffar. En av artiklarna var 

Slater & Narver (1998), som tar upp skillnaden mellan att använda en kundfokuserad eller marknads-

orienterad strategi för att driva en verksamhet. De menar att kundfokuserad innebär tillfredsställandet 

av kundens uttalade behov och anses vara en kortsiktig och reaktiv strategi, medan marknads-

orienterad innebär undersökning, förståelse samt tillfredsställande av kundens uttalade och outtalade 

behov vilket är en mer långsiktig och proaktiv strategi. 

I teorin om kvalitetsutveckling (e.g. Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012) tas 

tillfredsställandet av kundens behov upp som ett ytterst centralt tema. Ett sätt att närma sig 

kundbehov är Kanomodellen, som presenterats i Figur 7, som kan användas för att analysera 

kundbehov och produktegenskaper.  

Om Slater & Narvers (1998) beskrivningar av kundfokuserad och marknadsorienterad strategi ska 

stämma överens med Bergman & Klefsjös (2012) fokus på kundbehov verkar Kanomodellen 

överensstämma bättre med en marknadsorienterad strategi än en kundfokuserad strategi eftersom 

Kanomodellen tar hänsyn till både uttalade och outtalade kundbehov, se Figur 48.  
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FIGUR 48: IDENTIFIERADE SAMBAND MELLAN KVALITETSUTVECKLING OCH SLATER & NARVER (1998) 

Slater & Narvers (1998) beskrivning av marknadsorienterad strategi harmoniserar även bättre med 

teorin om processledning (e.g. Bergman & Klefsjö, 2012) eftersom den inkluderar analys av både 

uttalade och outtalade kundbehov, precis som Kanomodellen. En marknadsorienterad strategi 

fokuserar enligt Slater & Narvers (1998) även på att kontinuerligt skapa högre kundvärde genom att 

sprida relevant information inom organisationen, vilket harmoniserar med hur resurser bör utnyttjas 

för att skapa värde i definitionen av en process, se avsnitt 2.5.1. En marknadsorienterad strategi är 

alltså mer samstämmig med kvalitetsutveckling än en kundfokuserad strategi, något som inte framgår 

från litteraturen inom kvalitetsutveckling, som är centrerad kring kundfokus.  

Då den kundfokuserade strategin endast behandlar kundens uttalade krav, kanske det inte är så 

konstigt att företag utgår från de uttalade krav och data de har tillgång till. Om ett företag inte aktivt 

utför någon insamling av kundernas åsikter eller behov, genom till exempel fokusgrupper eller 

kundenkäter, har de endast försäljningssiffror att utgå från, vilket leder till att de inte kartlägger och 

förstår kundernas verkliga behov, och att de felaktigt anser sig veta vad kunderna vill ha.  
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7 Slutsatser 
Kapitlet avser kortfattat diskutera uppfyllandet av syftet, besvara frågeställningarna samt presentera 

förslag på vidare forskning utifrån de fynd som studien observerat. 

7.1 Syftesdiskussion 
Detta avsnitt ämnar besvara och diskutera studiens syfte. För att lättare kunna göra det presenteras 

studiens syfte så som det beskrivits i avsnitt 1.3 Syfte & frågeställningar: 

Syftet med detta examensarbete är att granska och teoretiskt problematisera relationen mellan 

förbättringscyklerna PDSA och PDCA, samt presentera en modell för en kundfokuserad 

produktutvecklingsprocess av EMV-produkter som uppfyller ISO 8.3 och lyfter fram processinriktat 

förbättringsarbete.  

Denna studie ämnade undersöka förhållandet mellan förbättringscyklerna PDSA och PDCA vilka har 

beskrivits i avsnitt 2.3 Kvalitetsutveckling och diskuteras i avsnittet 6.1 Studiens första frågeställning. 

Kopplingen mellan PDSA och PDCA beskrivs därför bäst genom den modell som tagits fram och som 

presenteras i kapitel 5 Modellbeskrivning. Kravanalysen som utförts för att undersöka hur en 

produktutvecklingsprocess för EMV-produkter ska vara förenlig med kraven i ISO 8.3 bygger på 

intervjun med SIS samt egna observationer utifrån standarden och samtal med en ISO-revisor från 

certifieringsorganet Intertek. Utifrån nulägesbeskrivningen av produktutvecklingsprocessen av EMV-

produkter på fallföretaget analyserades EMV-arbetet och jämfördes mot ISO 8.3. Det viktigaste 

elementet för att uppfylla kraven i ISO 8.3 ansågs vara användandet av projektplaner för att styra och 

kontrollera projekten genom produkt-utvecklingsprocessen. Eftersom ISO 8.3 är ett kapitel i ISO 

9001:2015 är det endast en liten del av de krav som ställs på produktutvecklingsprocessen, som även 

måste uppfylla övriga krav för att företagets hela verksamhet ska kunna certifieras. För att uppfylla 

kraven i ISO 8.3 rekommenderades företaget åtgärder vilka syftade till att åtgärda de punkter som 

ansågs vara mest kritiska. Viktigt att notera är att företagets EMV-arbete jämförts med ISO 8.3 utifrån 

begränsade kunskap denna studie tillhandahållit och att detta inte är att likställa med en utbildad ISO-

revisors granskning. Jag anser dock att jag fått tillräckligt goda kunskaper inom området för att det ska 

vara en fingervisning i riktning mot att uppfylla kraven i ISO 8.3. 

Under den första litteraturstudien uppdagades det sprickor i synen på vad PDSA och PDCA innebar. 

Uppfattningen var att båda cyklerna bör finnas närvarande i en verksamhet som driver 

produktutveckling, men det var oklart hur de skulle kopplas samman. Denna idé, som grundades på 

Guptas (2006) tydliga ställningstagande om förbättringscyklernas olika fokusområde, låg sedan till 

grund för resterande arbete och framtagningen av modellen, där PDSA och PDCA är högst närvarande 

i produktutvecklingsverksamheten och samverkar för att förbättra och styra den. Att så tidigt hitta en 

idé kan vara både positivt och negativt för studien. Efter litteraturstudien ansågs det att tillräckligt 

många källor som visade på problem med särskiljning av PDSA och PDCA undersökts för att det skulle 

vara intressant att undersöka vidare. Det hade dock inte behövt vara fallet och då hade mycket tid 

förlorats. Det positiva med att ha en idé från tidigt skede i studien är att under studiens gång har idén 

broderats ut och fyllts på efter hand som olika pusselbitar fallit på plats. Grundidén om skillnader 

mellan PDSA och PDCA utgjorde ramen för pusslet, vilket fylldes på av både teoretiska bitar som 

processledning och ISO, men även empirin resulterade i viktiga pusselbitar för att koppla ihop olika 

kluster av pusselbitar. Modellen skulle kunna liknas vid det färdiga pusslet, där alla bitar har lagts 

tillrätta och kopplats samman efter flera iterationer av teoretisk och empirisk förankring, se Figur 49.  
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FIGUR 49: REPRESENTATION AV HUR TEORIN OCH EMPIRIN RESULTERAT I MODELLEN. 

 

7.2 Svar på frågeställningarna 
Svaren till varje frågeställning som ämnats besvaras av denna studie presenteras i följande stycken. 

7.2.1 ”Hur ser produktutvecklingsprocessen ut för EMV-produkter i en 
funktions-baserad grossistverksamhet?” 

Detta var studiens andra frågeställning vilken hade en tydlig empirisk inriktning. Genom intervjuerna 

på företaget sammanställdes en processbeskrivning av hur företagets produktutvecklingsprocess för 

EMV-produkter såg ut. För beskrivningen, se avsnitt 4.7 Resultatsammanfattning. 

7.2.2 ”Hur kan en kundfokuserad produktutvecklingsmodell förenlig med ISO 
8.3 för EMV-produkter se ut?” 

Studiens tredje frågeställning ämnade relatera den presenterade teorin i kapitel 2 Teoretisk 

referensram med en processbeskrivning utgående från företagets verksamhet i en modell som 

kombinerade förbättringsarbete med produktutveckling av EMV-produkter. Modellen beskrivs i 

kapitel 5 Modellbeskrivning. 

7.2.3 ”Hur liknar eller skiljer sig förbättringsarbete enligt PDSA från 
förbättrings-arbete enligt PDCA?” 

Studiens första frågeställning var teoretiskt inriktad och ämnade problematisera relationen mellan 

förbättringscyklerna PDSA och PDCA. Studien resulterade i att skillnader i de olika cyklernas 

förbättringsfokus uppdagades, vilket presenteras och diskuteras i avsnitt 6.1 Studiens första 

frågeställning. ISO-standarden, som bygger på PDCA, har utvecklats från att vara produktorienterad till 

att anpassa sig efter sina kunders krav på mer processinriktning, och befinner sig mellan PDSA:s 

processinriktade förbättringsfokus och PDCA:s produktinriktade förbättringsfokus. 

Från undersökningen av likheter och skillnader mellan förbättringscyklerna dras slutsatsen att PDSA 

har ett tydligt processfokus och är utformad för att stödja kontinuerlig förbättring, medan PDCA har 

ett tydligt produktfokus och ämnar minska variation i produkter och i produktionen. Dessa olika fokus 

tydliggörs grafiskt i Figur 42 på sida 64. Ytterligare en aspekt av problemet som uppdagats är att 

förbättringscyklerna framställs missvisande eller likställs varandra i en stor del av de artiklar som 

undersökts, vilket skapar förvirring kring begrepp vilket leder till felanvändande och spär på 

förvirringen ytterligare.  
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7.3 Rekommendationer till företaget 
De rekommendationer som ges till företaget grundas främst på de identifierade skillnaderna mellan 

nulägesbeskrivningen av produktutvecklingen av EMV-produkter och hur företaget bör arbeta med 

förbättringsarbete och samtidigt uppfylla kraven i ISO 8.3.  

• Kategorisera produkterna inom divisionens EMV-varumärke. Reflektera och analysera över 

hur många tydliga produktkategorier sortimentet innehåller idag samt för- och nackdelar med 

att bryta ut dem ur befintligt varumärke. 

• Inför en projektplan som spänner över alla aktiviteter i processen och som innehåller de delar 

som rekommenderats i avsnitt 2.5.5 Projekt. 

• Tydliggör processägarens roll och klargör att ansvarsområdet innefattar alla aktiviteter i 

processen, från produktidé till att reklamationer hanteras.  

• Förmedla processägarens roll och hur hela processen ser ut till alla som arbetar i den. 

• Sätt upp en strategi för och arbeta med att öka processmognaden hos alla som arbetar i EMV-

processen, till exempel genom att använda diagnosverktyget i Cronemyr & Danielsson (2013). 

Innan processmognaden ökat bland de berörda medarbetarna bör inte stora förbättringssatsningar 

inledas eftersom de grundläggande byggstenarna, i form av processetablering och -medvetenhet, 

behöver åtgärdas först. 

7.4 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget i denna studie består främst av problematiseringen och undersökningen av 

relationen mellan PDSA och PDCA och fyndet att deras förbättringsfokus skiljer sig åt. Dessutom anses 

även modellen, som utnyttjar nämnda skillnad, vara ett teoretiskt bidrag som beskriver hur 

förbättringsarbete vid produktutveckling av EMV-produkter bör ske för att vara förenligt med kraven i 

ISO 8.3. 

7.4.1 Vidare forskning 
Utifrån de teman som studerats och de fynd som uppdagats i denna studie kan följande förslag vara 

lämpliga att undersöka vidare då denna studie endast utgår empiriskt från ett företag, och endast en 

litteraturstudie har utförts för att undersöka fyndet om hur PDSA och PDCA framställs i litteraturen. 

• Hur produktutvecklingsarbetet uppfyller ISO 8.3 i andra företag i andra branscher 

• Djupare studie av process- och produktfokus hos PDSA och PDCA samt hur andra företag 

arbetar med förbättringsarbete enligt den ena eller den andra cykeln 

• Undersöka ISO-standardens förbättringsfokus vidare samt om dess processinriktade 

utveckling kommer leda den närmre PDSA än PDCA 

• Hur kundbehov tas tillvara på och omvandlas till produktkrav, både teoretiskt och i andra 

företag  

• Om en kundfokuserad eller marknadsorienterad strategi stämmer bäst överens med teorin 

kring kvalitetsutveckling 
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Bilagor 
Bilaga A: ISO 9001:2015 kapitel 8.3  

Bedömningen till höger har utförts av författaren och följer följande skala: 1 = upplevs inte uppfylla, 2 

= upplevs uppfylla delvis, 3 = upplevs uppfylla mycket väl, 0 = kan ej bedöma/vet ej. 

 

8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster Fallföretaget

8.3.1 Allmänt

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla en process för 

konstruktion och utveckling som är lämplig för att säkerställa efterföljande 

leverans av produkter och tjänster

2

8.3.2 Planering av konstruktion och utveckling

När organisationen bestämmer faserna för, samt styrningen och kontrollen 

av, konstruktion och utveckling ska den beakta:

a ) art, varaktighet och komplexitet hos konstruktions- och 

utvecklingsaktiviteterna;

1

b ) de faser i processen som krävs (inklusive tillämplig granskning av 

konstruktions- och utvecklingsresultat);

3

c ) de aktiviteter som krävs för verifiering och validering av konstruktions- och 

utvecklingsresultat;

2

d ) ansvar och befogenheter i konstruktions- och utvecklingsprocessen; 0

e ) behov av interna och externa resurser för konstruktion och utveckling av 

produkter och tjänster;

2

f ) behov av att styra kontaktytor mellan aktörer som är involverade i 

konstruktions- och utvecklingsprocessen;

2

g ) behov av att involvera kunder och berörda intressenter i konstruktions- och 

utvecklingsprocessen;

2

h ) krav på efterföljande leverans av produkter och tjänster; 0

i ) vilken nivå på styrning och kontroll av konstruktions- och utveckling-

sprocessen som kunder och andra relevanta intressenter förväntar sig;

0

j ) vilken dokumenterad information som är nödvändig för att visa att kraven på 

konstruktion och utveckling har uppfyllts.

2

8.3.3 Underlag för konstruktion och utveckling

Organisationen ska bestämma de krav som är väsentliga för de särskilda slag 

av produkter och tjänster som ska konstrueras och utvecklas. Organisationen 

ska beakta:

a ) krav på funktion och prestanda; 3

b ) information som erhållits från tidigare liknande konstruktions- och 

utvecklingsaktiviteter;

2

c ) författningskrav; 3

d ) standarder eller praxis som organisationen har förbundit sig att tillämpa; 3

e ) tänkbara konsekvenser av fel beroende på typ av produkter eller tjänster. 1

Konstruktions- och utvecklingsunderlag ska vara fullständiga, otvetydiga och 

tillräckliga för ändamålet.

Motstridiga konstruktions- och utvecklingsunderlag ska klarläggas och 

åtgärdas.

Organisationen ska bevara dokumenterad information avseende 

konstruktions- och utvecklingsunderlag.
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8.3.4 Styrning och kontroll av konstruktion och utveckling

Organisationen ska styra och kontrollera konstruktions- och 

utvecklingsprocessen för att säkerställa att:

a ) de resultat som ska uppnås är definierade; 3

b ) genomgångar utförs för att utvärdera hur väl resultaten av konstruktion och 

utveckling uppfyller ställda krav;

2

c ) verifiering utförs för att säkerställa att resultaten av konstruktion och 

utveckling uppfyller kraven i underlagen;

2

d ) validering utförs för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kraven 

på specificerad tillämpning eller avsedd användning;

1

e ) nödvändiga åtgärder vidtas för problem som upptäckts vid genomgång, 

verifiering eller validering;

2

f ) dokumenterad information om dessa aktiviteter bevaras. 0

ANM. Genomgång, verifiering och validering av resultaten av konstruktion 

och utveckling har olika syften. De kan utföras och dokumenteras var för sig 

eller i kombination på olika sätt, alltefter vad som är lämpligt för 

organisationens produkter och tjänster.

8.3.5 Resultat av konstruktion och utveckling

Organisationen ska säkerställa att resultaten av konstruktion och utveckling:

a ) uppfyller kraven i underlagen; 3

b ) är lämpliga för efterföljande processer för leverans av produkter och tjänster; 2

c ) i lämplig utsträckning innehåller eller hänvisar till krav på övervakning och 

mätning, samt acceptanskriterier;

0

d ) anger de egenskaper hos produkter och tjänster som är väsentliga för avsedd 

användning och för säker och korrekt leverans.

3

Organisationen ska bevara dokumenterad information om resultaten av 

konstruktion och utveckling.

8.3.6 Konstruktions- och utvecklingsändringar

Organisationen ska identifiera, granska samt styra och kontrollera ändringar 

som görs under eller efter konstruktion och utveckling av produkter och 

tjänster. Detta ska ske i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa 

att överensstämmelse med kraven inte påverkas negativt.

Organisationen ska bevara dokumenterad information om:

a ) konstruktions- och utvecklingsändringar; 3

b ) granskningsresultat; 3

c ) godkännande av ändringar; 0

d ) åtgärder som vidtagits för att förebygga oönskade effekter. 0
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Bilaga B: Sökord på Google Scholar 
I denna bilaga presenteras de ord som resulterat i artiklar som använts till litteraturstudien.  

Sökord:

ISO 9001 requirements 

ISO 9001 implementation 

PDCA 

PDSA 

"managing new product" process 

development 

"retail to producer" transformation 

responsibility 

process development iso 

introduce private label affecting process iso 

developing processes and procedures iso 9000 

9001 

iso 9000 9001 implementation 

developing processes and procedures ISO 

Producer product responsibility 

iso 9001:2015 införa 8.3 konstruktion och 

utveckling 

Product development ISO 9000 

New product development ISO 9000 

Integrated product development 

Integrerad produktutveckling 

Concurrent engineering 

reverse logistics quality issues reclamation 

responsibility 

manufacturer retailer quality issues 

reclamation responsibility 

npd process development 

Product lifecycle management 

information management theory 

PDCA PDSA difference 

PDCA ISO 9000:2000 process management 

Process management 

Extended producer responsibility 

ISO 9001 new product development 

Pdsa pdca difference 

Satisfying customer demand
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Bilaga C: Intervjuguide 
Denna bilaga avser återge de frågor som användes under intervjuerna på företaget. 

 

Ok att spela in? 

Introducera mig, får gärna förklara allt som hen tror är oklart. Informera om att man får lov att vara 

anonym och vad syftet är: svara på frågeställningen Beskriva hur produktutvecklingen av EMV-

produkter ser ut idag. 

Upplägg: Inledning + EMV + avslut med eget påfyll om något saknas 

Kort Inledning 

1. Vad har du för titel/roll? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

a. I din nuvarande roll? 

3. Vad är din huvudsakliga uppgift/ansvarsområde? 

a. Följdfråga om specifikt ansvarsområde 

4. Vilka personer eller delar inom företaget arbetar du mest med? 

 

EMV-processen och framtagningsprojekt 

5. Skulle du kunna beskriva de aktiviteter som används för att ta fram en EMV-produkt, ända tills 

kunden har köpt produkten? 

6. I vilken del är du verksam och hur ser dina och era uppgifter ut kring hanterandet av EMV-

produkter?  

7. Vilka andra delar/funktioner av företaget jobbar du med gällande EMV-produkter? Ser du att 

de ligger före eller efter dig i kedjan av aktiviteter? 

i. Vilka roller/personer är involverade och hur? 

ii. Hur sker kommunikation och överlämningar ut mellan er?  

8. Om vi fokuserar på utvecklingen av en produkt. Vad används som startskott för en ny 

produkt/Vad är det som sätter igång dessa aktiviteter?  

i. Hur arbetar ni med att ta reda på/fastställa vad kunden har för behov, krav, 

önskemål och förväntningar?  

ii. Hur arbetar ni med kundernas framtida behov och krav? 

iii. Vem är kunden? (Slutkund? Internkund?) 

1. Vem i företaget har nytta av ditt arbete? 

9. Hur arbetar ni (företaget/ledningen) med mål för produktframtagningen och hur fungerar 

det/följs de upp? Vems ansvarsområde? 

10. Jag har sett att ni använder en del av olika KPI:er, har ni några som relaterar till EMV-

produkterna? Till framtagningen? 

i. Vad mäts och hur går det till? 

ii. Vad vill ni uppnå med EMV-arbetet? 

11. (Uppföljning) Hur dokumenteras det ni gör i arbetet med EMV-produkterna? Vad 

dokumenteras? 

12. Tycker du att ni arbetar aktivt med att utvärdera ert aktivitetsflöde?  

i. Ja: Hurdå? 

ii. Nej: Varför inte? 
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13. Tycker du att ni arbetar aktivt med att förbättra ert aktivitetsflöde?  

i. Ja: Hurdå? 

ii. Nej: Varför inte? 

14. Hur arbetar ni med riskanalys under produktframtagningen och hur förebygger ni risker? 

i. Vem/vilken roll är ansvarig och när sker riskanalysen? 

15. Avrundning: Vad skulle du säga är den största skillnaden/-erna mellan EMV-varor och de andra 

produkterna i sortimentet?  

16. Är det något annat du skulle vilja lägga till som inte tagits upp hittills? 

 

Går det bra att jag skickar transkriberingen till dig när den är klar så att du får godkänna den?  

 Poängtera att man inte pratar som man skriver så fokusera på innehållet.  

Går det bra att kontakta dig om det skulle dyka upp frågor kring någonting?  
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Bilaga D: Roller, ansvarsområden & organisation 
Denna bilaga presenterar de roller som är involverade i EMV-arbetet och hur studien varit i kontakt 

med dem genom intervjuer eller deltagande i feedbackwokshop. 

 

FIGUR 50: RELEVANT ORGANISATIONSSCHEMA FÖR EMV-ARBETET. 

I Figur 50 presenteras organisationsstrukturen fokuserad på EMV-arbetet i divisionen, samt var i 

organisationen de intervjuade rollerna finns. Övriga roller som är relaterade till EMV-arbetet är 

markerade i organisationsschemat men deras arbete beskrivs inte i sin helhet utan endast av dess 

koppling till de intervjuade rollerna.  

EMV-sourcing Kina – Grupp om arbetar med upphandlingarna av de EMV-produkter som produceras i 

Kina. Eftersom EMV-sourcing Kina arbetar mot hela koncernen rapporterar de till koncernens 

inköpschef som sitter i koncernledningen. Ansvarsområdet inkluderar även att säkerställa logistiken 

till centrallagret samt att se till att de produkter som tas fram håller god kvalitet och att leverantörerna 

uppfyller ställda krav. Sourcing managers arbetar mot olika divisioner beroende på ansvarsområde. 

EMV-support – Stöttar produktcheferna vid dokumentframtagning vid framtagning av EMV-produkter 

samt ansvarar för reklamationshanteringen av EMV-produkter. En reklamation som tas emot av säljare 

når EMV-support genom att en reklamationsanmälan görs. Vid enkla ärenden löser EMV-support 

hanteringen själv, men vid behov av dokumentation eller djupare undersökning av problemet kan 

specialistsäljarna kopplas in. Teknisk produktchef och Marknadschef berörs vid större problem, vilket 

upplevs hända väldigt sällan. Rollen tillhör EMV-sourcing Kina men arbetar i huvudsak som stöd till 

produktchefer och säljare vid reklamationer. 

Teknisk produktchef (tPC) – Fullt ansvarig för ett produktsortiment eller produktsegment inom en 

division, drivande i utvecklingen av nya produkter. Ansvarar för att säkerställa att produkternas kvalitet 

och prestanda motsvarar marknadens krav. En teknisk produktchef ansvarar för att göra 

försäljningsprognoser utifrån historiska data och ger klartecken till de operativa inköparna på 
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centrallagret när produkten är godkänd och de kan beställa hem den för vidare distribution och 

försäljning. För utformning av emballage och produkt- och säljmaterial tar tPC stöd av 

marknadskommunikation men även EMV-support. Erfarenheten bland företagets produktchefer 

varierar naturligtvis, men de mer erfarna tekniska produktcheferna kan sitta med i produktråd, som 

lägger fram idéer på produkter utifrån identifierade möjligheter och kan vara med och utvärdera 

varuprov på förändrade produkter.  

Kommersiell produktchef (kPC) – Har som uppgift att skapa lönsamma avtal och ansvarar främst för de 

ekonomiska frågorna gällande utvecklingen av en EMV-produkt, som prissättning, sortimentsval, olika 

förhandlingar samt leverantörsval. Kommersiell produktchef jobbar mot marknadssidan och agerar 

kalkylstöd till Försäljningschef och Marknadschef när detta behövs. Rollen kan även innebära att man 

sitter med i marknadsråd, där ekonomiska möjligheter eller problem på marknaden diskuteras med 

försäljnings- och divisionsledningen. 

Marknadschef med ansvar för specialistsäljarna (MC) – Rollen är en av flera marknadschefer på 

divisionen, men där de andra två arbetar mot stora KAM-kunder är MC:s ansvarsområde företagets 

små kunder samt att utveckla försäljningen av EMV-produkter genom specialistsäljarna.  

Specialistsäljare – I Sverige finns det fem specialistsäljare på divisionen som arbetar med att informera 

säljarna i sina geografiska områden om nya produkter och andra sortimentsuppdateringar. 

  



 

85 
 

Bilaga E: Originalcitat 
I denna bilaga presenteras de citat som använts i rapporten på originalspråk och i vilket avsnitt i 

rapporten citaten förekommer. 

Avsnitt 2.2.2  ”The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. 

No other part of the conceptual work is so difficult as establishing the detailed technical requirements, 

including all the interfaces to people, to machines and to other software systems” (Brooks, 1995 pp 

199-200, refererad I Backlund (2000))  

Avsnitt 2.3.1: ”A system is a network of interdependent components that work together to try to 

accomplish the aim of the system.” s 50, W. E. Deming, The New Economics, (1994) 

Avsnitt 2.3.1: ”Improve constantly and forever the system of production and service. Management is 

obligated to continually look for ways to reduce waste and improve quality.” p 35, Mary Walton, The 

Deming Management Method, 1986 

Avsnitt 2.3.1: ”A system is a network of interdependent components that work together to try to 

accomplish the aim of the system” (s 50, Deming, 1994).  

Avsnitt 6.1: “[…] based on the continuous improvement cycle using the Plan, Do, Check (Study) and Act 

(PDCA/PDSA) […] phases.” (p 152, Muñoz et al, 2012) 

Avsnitt 6.1: “A key idea to continuously improve product quality is the application of the Shewhart cycle, 

more renowned as Deming cycle or Plan Do Check Act (PDCA) cycle (later known as the Plan Do Study 

Act (PDSA) cycle)” (p 143, Saier, 2015) 

Avsnitt 6.1: “The terms PDSA and PDCA are often used interchangeably in reference to the method. This 

distinction is rarely referred to in the literature and for the purpose of this article we consider PDSA and 

PDCA but refer to the methodologies generally as ‘PDSA’ cycles unless otherwise stated.” (p 2, Taylor 

et al, 2013) 

Avsnitt 6.1: ”[…] can you imagine the world’s reaction to the appearance of PDSA in a new or revised 

standard and the countless hours of discussion that would follow? To some, PDCA vs. PDSA is a 

distinction without a difference. But to others, PDSA is a heresy: better to maintain the accepted 

standards and protect what we all have come to understand than to incite a storm of protest.” (p 55, 

Palmes, 2017) 

Avsnitt 6.1: “The repeated and continuous nature of continuous improvement follows this usual 

definition of control and is represented by the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle. This is also referred to 

as the Deming circle, named after W. E. Deming. Another variation of PDCA is PDSA (Plan, Do, Study, 

Act)” (p 477, Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010). 

 



 


