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Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell 
för fjärrdiagnostisering av lyftlösning 

Sammanfattning 
I samverkan med företaget Binar Quick-Lift Systems AB har ett produktutvecklingsprojekt 
utförts på Högskolan Väst i Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB tillverkar lyftlösningar 
för laster upp till 300 kg och är ett dotterbolag till Binarkoncernen, där verksamheten bedrivs 
inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology.  

Visionen för de flesta företagen är att utvecklas och med tanke på den pågående trenden mot 
sakernas internet, ville Binar med detta examensarbete undersöka hur en trådlös 
kommunikationslösning kan se ut för fjärrdiagnostisering av företagets befintliga lyft-
lösningar. Uppdragets mål var att upprätta en kravspecifikation samt affärsmodell för en 
fjärrlösning utifrån kundbehov och företagets baskrav. 

Inledningen av projektet bestod av en förstudie vilken innefattade informationsinsamling 
samt intervjuer med intressenter och experter. En marknadsundersökning genomfördes pa-
rallellt med intervjuerna där en funktion- och konkurrentanalys utfördes för att erhålla rele-
vant kunddata samt en förståelse för produktens marknad. Kravspecifikationen upprättades 
med hjälp av insamlad information i förstudien och affärsmodellen genererades utifrån för-
studien samt de fastställda kund- och baskraven.  

Resultatet blev en färdigställd kravspecifikation med subjektiva krav samt en affärsmodell 
med grundläggande avtalserbjudande vid försäljning av fjärrlösningen. 

 

 

Datum: 2018-02-01  
Författare: Jonas Alfredsson 
Examinator: Gunnar Bolmsjö 
Handledare: Mattias Ottosson (Högskolan Väst), Niclas Johansson (Binar Quick-Lift Systems AB) 
Program: EXM502 
Huvudområde: Maskinteknik  
Kurspoäng: 15 högskolepoäng 
Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 461 86 Trollhättan 
 Tel: 0520-22 30 00, E-post: registrator@hv.se, Web: www.hv.se  
 



BACHELOR’S THESIS 

 iii 

Development of requirements specification and 
business model for remote diagnostics on manipula-
tor 

Summary 
In collaboration with Binar Quick-Lift Systems AB, a product development project has been 
carried out at the University West in Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB manufactures 
and develops lifting solutions for loads up to 300 kg and is an affiliate of the Binary Group, 
where operations are conducted in two primary areas: Industrial Solutions and First 
Responder Technology.  

The vision for most companies is to develop and given the current trend of the Internet of 
Things, Binar wanted to see how a wireless communication solution can integrate with the 
company's existing lifting solutions. The goal of this mission was to establish a requirement 
specification and a business model for wireless diagnostics of their lifting solution, based on 
customer needs and the company's basic requirements. 

The introduction of the project consisted of a preliminary study which included information 
gathering and interviews with stakeholders and experts. A market investigation was per-
formed in parallel with the interviews where a function and competitor analysis were con-
ducted to obtain relevant customer data as well as an understanding of the market. The re-
quirement specification was established using collected information in the preliminary study 
and the business model was generated from the preliminary study as well as the customer 
and base requirements. 

The result was a requirement specification with mainly subjective requirements as well as a 
business model with a basic contract offer for the sale of the wireless solution. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
CAN = Controller Area Network 

FEM = Fédération Européene de la Manutention, intresseorganisation 

IoT = Internet of Things, Sakernas internet 

M2M = Machine-to-machine, syftar till kommunikation mellan maskiner. 

MCU = Microcontroller unit 

MQTT = Message Queue Telemetry Transport, protokoll och ISO standard 
ISO/IEC PRF 20922. 

VPN = Virtual private network 

QFD =Quality Function Deployment, kundcentrerad kvalitetsutveckling 

ABC-kalkyl = (Activity Based Costing)-kalkyl 
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1 Inledning 
Inledningsvis beskrivs företaget och examensarbetets bakgrund samt en beskrivning av pro-
jektets syfte, mål och avgränsningar. En presentation av projektets målgrupp, problemfor-
mulering samt genomförandet inkluderas i den inledande texten. 

1.1 Bakgrund & Företag 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med Binar Quick-Lift Systems AB som är ett 
dotterbolag till Binar AB koncernen. Binarkoncernen huvudområden är Industrial Solutions 
and First Responder Technology, där 9 respektive 3 dotterbolag är verksamma. Binar Quick-
Lift System AB tillverkar lyftlösningar och deras utpräglade målgrupp är industriföretag. 

1.1.1 Binar Quick-Lift Systems 
Idag inkluderas en mjukvara vid köp av lyftlösningar från Binar Quick-Lift Systems AB som 
heter iLab. iLab är en mjukvara kunden kan använda för att se exempelvis hållfasthetsvärden 
och felmeddelanden från lyftanordningen. Med dagens lösning behöver kunden och företa-
get koppla upp sig mot lyftlösningen på dess stationära plats med kabel mellan en extern 
enhet och lyftlösningen. Detta innebär att företagets planering av service försvåras avsevärt 
samt att eventuella stopp för kund är oundvikligt i vissa situationer.  

Binar Quick-Lift Systems AB är intresserade av att komplettera deras befintliga lyftlösningar 
med fjärranslutning. Detta för att kunna erbjuda kunden möjligheten till att se mätvärden på 
en geografiskt extern enhet såväl som några meter ifrån, men då utan att behöva samman-
koppla en extern enhet och lyftlösningen med kabel.  

Företaget är dessutom intresserade utav att undersöka deras möjligheter till att öka försälj-
ningen av serviceavtal i samband med den nya lösningen och erbjuda hyravtal av en eventuell 
fjärrlösning. Denna typ av lösning med fjärrdiagnostisering är tänkt att ge bättre säkerhet för 
kund samt snabbare service från företaget då dem har tillgång till data från lyftlösningen från 
en avlägsen geografisk plats. 

Ett arbete som utförts tidigare och tangerar det aktuella projektet är ett examensarbete om 
inverkan av Sakernas Internet servicelösningar i bilbranschens distributionskedja [1]. En stu-
die om tillämpning och användning utav realtidsdata i ett molnbaserat tillverkningsföretag 
anses relatera till detta projekt. Tidigare utredning utav lyfthjälpmedel med fokus på ergo-
nomi på Arlanda flygplats angränsar till projektet [2] samt ett utvecklingsprojekt som genom-
förts av två studenter från Högskolan i Skövde tillsammans med China Euro Vehicle Tech-
nology AB (CEVT) [3]. 

1.2 Syfte 
Projektet är en beskrivande studie som syftar till att utforma en kravspecifikation för den nya 
lösningen samt att formulera en affärsmodell som företaget får ta del av. Denna krav-
specifikation och affärsmodell utgör grunden i en fortsatt planering och investering från 



Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning 

 2 

företaget på detta utvecklingsprojekt. Denna information kan även användas för att upprätta 
hyravtal till en eventuell fjärrlösning samt att öka försäljning av serviceavtal till kund. Inter-
vjuer med personal på Binar Elektronik AB kommer att göras för att skapa en bild av hur en 
teknisk lösning kan se ut. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

1.3.1 Huvudmål 
Utforma en kravspecifikation och formulera en affärsmodell för en fjärrlösning till befintliga 
lyftlösningar. 

1.3.2 Etappmål 
1. Intervjua personal på Binar Elektronik AB om deras tekniska resurser och lösningar 

på tidigare projekt. 
2. Fördjupa min kunskap inom företagets tekniska lösningar. 
3. Intervjua andra företag om deras lösningar på problemet. 
4. En litteraturöversikt samt en rigorös informationssökning om liknande krav-

specifikationer. 
5. Analysera företagets tidigare tillvägagångsätt vid utveckling av nytt projekt. 
6. Utvärdera insamlad information och påbörja sammanställning av krav. 
7. Arbeta fram en kravspecifikation. 
8. Utforma en affärsmodell. 
9. Färdigställ rapporten. 
10. Presentera arbetet. 

1.3.3 Avgränsningar 
Fjärrlösningsapplikation är avsedd att endast användas på lyftlösningen i detta arbete, alltså 
är lösningen framtagen för Binar Quick-Lift Systems AB:s lyftlösningar. Val och informat-
ionsinsamling av nätleverantör samt abonnemang är exkluderat.  

Kravspecifikationen presenterar subjektiva kundkrav samt dem baskrav företaget presente-
rat. QFD1-tillämpningen är avgränsad till de två första stegen av fyra, produktplanering samt 
komponentplanering. Tillämpningen är designad för detta arbete och följer till viss del den 
arbetsgång som presenteras i litteraturer.   

 

  

                                                 
1 Quality Function Deployment, kundcentrerad kvalitetsutveckling 
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2 Metod 
Forskningsdesignen på detta projekt och det grundläggande arbetssättet är en kombination 
av aktionsforskning och fallstudie. De datainsamlingsaktiviteter som kommer att genomföras 
är arkivstudier, intervjuer, framtagning av lösningsförslag och utvärdering av lösningsförslag.  

Projektet inleds med en förstudie vilket innefattar intervjuer med intressenter och experter 
samt litteraturstudier. Rigorös informationssökning om tangerande- samt konkurrenternas 
lösningar på problemet. Informationen sammanställs sedan i en kravspecifikation där före-
tagets baskrav inkluderas. Förstudien och kravspecifikationen utvärderas och kommuniceras 
sedan som en affärsmodell enligt kriterierna där genererade förslag på avtal ingår i affärs-
modellen. Avtalen genereras i samarbete med företagets intressenter. 

2.1 Referensram 
Relevanta teorier för detta arbete är kurslitteratur som exempelvis ”Kvalitet från behov till 
användning” [4], ”Produktionsutveckling – utveckling och drift av produktionssystem” [5], 
”Automation, production and computer-intergrated manufacturing. 3 ed.” [6] samt ”Eko-
nomi för chefer” [7]. Underlaget till referensramen består dessutom av examensarbeten som 
” Impact of IoT Enabled Service Solutions in the Downstream Automotive Supply Chain” 
[1], ” Undersökning av befintliga lyfthjälpmedel i Arlanda Jämförande av lyfthjälpmedel” [2], 
”Grund till kravspecifikation: Automatisering hos ett grossistföretag” [8] samt ”Lyft-
hjälpmedel: för hantering av tyngder, vid kalibrering av momentgivare och digitala moment-
nycklar” [9]. 

2.2 Arkivstudier & informationssökning 
Det inledande momentet i förstudien var en rigorös informationsinsamling om tangerande 
projekt som analyserades och användes som referensram. Informationsinsamlingen och ana-
lysen av informationen genomfördes parallellt med de kvalitativa intervjuerna med experter 
samt de intervjuerna som genomfördes tillsammans med kunderna. Detta för att sedan 
analyseras och jämföras med den insamlade informationen i en slutgiltig sammanställning av 
de olika informanternas svar. Efter de inledande momenten i förstudien påbörjades utvärde-
ringen av insamlade data som tillsammans med företagets baskrav utgjorde det första utkastet 
av kravspecifikationen. Delar av utvecklingsprocessen QFD (Quality Function Deployment), 
tillämpades vid denna tidpunkt och fullföljdes i form av [4]; 

1. Produktplanering 

2. Komponentplanering 

Produktplaneringen genererade kravspecifikationen och komponentplaneringens inledande 
steg applicerades vid framtagning av affärsmodellen. Kravspecifikationen utvärderades sedan 
i möte med företaget och sammanställdes sedan i en slutgiltig kravspecifikation.  
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Förstudien och kravspecifikationen blev sedan grunden till arbetet med affärsmodellen. Ge-
nom brainstorming och möte med företaget genererades förslag på utformning av affärsmo-
dell med fokus på serviceavtal och hyravtal som jämfördes med kriterierna i kravspecifikat-
ionen.  

2.2.1 Nätverk 
Grundprincipen i all datorkommunikation är att två datorer, A och B, vill skicka data till 
varandra. En sändare, A i detta fallet skickar information till mottagare B, se figur 1. För att 
dessa datorer skall kunna skicka information till varandra krävs det att det finns en fysisk 
länk mellan dem av något slag. Länken består av något medium (transmissions medium), i 
detta medium skickas information i form av elektriska signaler (Elektromagnetiska vågor) 
eller signaler i form av ljus (Optiska signaler). Dessa medier kan belastas med olika mycket 
information per tidsenhet (transmissionshastighet). Hastighetens enhet är bitar per sekund 
(bps) och är länkens digitala överföringsförmåga. Den analoga överföringsförmågan talar om 
länkens sampling av kontinuerliga signaler som har en viss bandbredd. Bandbredden anges i 
hertz (Hz) och genererar ett mått på signalernas frekvens. [10] 

 

Figur 1 kommunikation mellan två applikationer 

Några olika utbredningsmedier som används är tvinnade par-kablar, optisk fiberkabel och 
rymden. Kommunikation i rymden sker med hjälp av att skicka elektromagnetiska vågor ge-
nom luften till en mottagare och på så sätt behövs ej en fysisk länk mellan två enheter. Nack-
delen med kommunikation i rymden är att luften som medium ger utrymme för mycket 
störningar vid överföring av signaler. [10] 

Multiplexering 
Två datorer som skall kommunicera över en länk måste enas om hur data skall utbytas med 
hjälp av ett antal regler. Tre tekniska termer som förknippas med dessa regler är: simplex, 
halv-duplex och full-duplex. Simplex är när det tillåts sändning av data i endast en förut-
bestämd riktning, tillexempel Dator A kan skicka data till Dator B men ej i motsatt riktning. 
Halv-duplex tillåter sändning i båda riktningar mellan Dator A och B, men data kan ej sändas 
samtidigt över länken och får istället skickas i turordning. Sista tekniska termen full-duplex 
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innebär att data kan skickas i båda riktningarna och det kan skickas samtidigt över länken. 
Vid full-duplex behöver datorerna komma överens om hur data skall dela på länken genom 
att dela upp den fysiska länken i olika logiska länkar så att data ej ”krockar”. Varje logisk länk 
kan sedan användas med hjälp av en förbindelse mellan enheterna, se figur 2. [10] 

 

Figur 2 Grundprincip multiplexering 

Tillförlitlig dataöverföring 
För att vara säker på att data kommer fram till en mottagande enhet är det viktigt att ha ett 
antal funktioner som säkerställer sändningen. Till att börja med behöver enheterna prata 
samma ”språk” och i datorvärlden kallas språk för protokoll. I ett protokoll finns regler som 
gäller vid kommunikation. En dialog mellan två datorer går till på ungefär samma sätt som 
vid dialog mellan två människor. Dialoger inleds ofta med en hälsningsfras och i datorfallet 
motsvarar det en förfrågan om dataöverföring efter godkännande av uppkoppling mellan 
enheterna. Dataöverföringen upphör sedan genom att dialogen avslutas. [10] 

När två datorer skall överföra information är det vanligt att informationen delas upp i paket. 
Dessa paket består ofta av tre delar: huvud (header), data och svans (trailer). Protokollets 
kontrollinformation ingår i huvud- och svansdelen av paketet. Dessa två delar går under be-
greppet overhead och har som uppgift att säkerställa att nyttolasten kommer fram som den 
skall och mängden overhead som krävs för en tillförlitlig dataöverföring anpassas efter län-
kens mängd störningar. Dagens optiska fibrer skickar data näst intill obehindrat av störning-
ar, medan trådlös kommunikation kan ha stora mängder störningar vid dataöverföring. 
Nyttolasten är den del av paketet där informationen som mottagare är intresserad av befinner 
sig och brukar kallas för payload i samband med dataöverföring. [10] 

Länkar är olika störningskänsliga samt att det skiljer sig i vad för typ av störning de olika 
länkarna är mer eller mindre känsliga för. Detta gör att det finns utrymme för fel när bitar 
skall skickas på länken. Det är då viktigt att det finns någon funktion som upptäcker felet 
och meddelar detta till sändaren samt mottagaren. Genom att sändaren inkluderar en eller 
flera bitar i slutet av datapaketet och räknar ut dess värden med hjälp av de övriga bitarna 
som sänds samt att mottagaren gör samma uträkning, kan fel i dataöverföringen detekteras 
och hanteras. Felhanteringen kan antingen åtgärdas av mottagaren eller så efterfrågas en ny 
sändning för ett nytt försök att överföra datapaketet. Om mottagaren själv skall korrigera 
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felet krävs det funktioner som kan hantera detta. Mekanismen forward error correction 
(FEC) kan hantera fel av denna typ och fungerar på ungefär samma sätt som tidigare ovan-
nämnda metod. Sändaren inkluderar bitar i slutet av datorpaketet för att räkna ut och jämföra 
med originalförsändelsen och detta görs av båda parter i dataöverföringen. [10] 

2.2.2 Sakernas internet (IoT) 
Kevin Ashton var en av de första att mynta uttrycket ”Internet of Things”, sakernas internet 
på svenska. Han använde uttrycket i en presentation om användning utav RFID-teknik, (Ra-
dio Frequency IDentification) i ett produktionsflöde år 1999. [11] Men idag finns det många 
olika förklaringar för uttrycket och vad det innebär. Du och Chao beskriver Sakernas internet 
som ett nätverk av sensorer som genererar information och delar det över internet, där sen-
sorerna har en identitet. Dem påpekar även att ”det viktigaste med sakernas internet är 
sammankopplingen och kommunikationen mellan enheterna, som brukar kallas M2M-
kommunikation (Machine-to-machine).” [12] 

Sakernas internet är en aktuell teknisk term som är på mångas läppar. Detta beror troligtvis 
på att det sias om en lukrativ marknad med många konsumenter. Stora företag värderar 
marknaden till att omsätta ett tiotals biljarder kronor och investerar miljardbelopp i forskning 
och utveckling inom området. Dessutom har företagen planer på att lansera ett tiotals miljar-
der nya uppkopplade produkter inom de närmaste åren [13].  

Sakernas internet omfattar även olika kommunikationsstandardiseringar, protokoll och data-
format vilket gör Sakernas internet heterogent, decentraliserat och komplext. En överblick 
av hur arkitektur och struktur bör se ut samt väldefinierade standarder är nödvändigt att 
avgränsa vid arbete med Sakernas internet. [14] Arkitekturen kan ses som en presentation av 
de strukturella aspekter som ingår och funktionalitet men ej hur de olika delarna är samman-
kopplade. Vilka mallar och konventioner som bör följas vid framtagning av en IoT-lösning 
presenteras även i arkitekturdelen. Detta perspektiv kan definieras som en sammanställning 
av icke-funktionella krav, riktlinjer och aktiviteter som tillsammans skall säkerställa att syste-
met uppfyller kvalitetsegenskaper som exempelvis skalbarhet, prestanda och säkerhet [14].  

IoT ARM (Internet of things – Architectural Reference Model) 
Det pågår ett arbete med modeller som är tänkta att användas som referens och dess arki-
tektur presenteras i en typ av standard i form av mallar och konventioner. Exempelvis har 
China Communications Standards Association (CCSA) presenterat en referensmodell för Sa-
kernas internet med en öppen arkitektur som är uppbyggd av fyra olika lager; sensorer, nät-
verk, affärsmodeller samt applikationer [14]. Dessa fyra olika lager utgör en ram för att upp-
fylla krav vid implementering av en applikation.  

IoT-EPI (Internet of Things-European Platforms Initiative) är ett multi organiserat program 
finansierat av EU med 120 etablerade företag och intressenter. Programmet innefattar bland 
annat 7 olika projekt inom området IoT, ett av dem är projektet Inter-IoT som på liknande 
sätt som CCSA arbetar med ett ramverk innehållande olika öppna lager för att möjliggöra 
kompabilitet mellan olika heterogena plattformar. [15, 16] 
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Förutom att arbeta och utveckla arkitekturmodeller investerar forskningsorganisationer samt 
intressenter tid i att rigoröst utveckla kommunikationsprotokoll. Vanligt förekommande 
standardprotokoll är bland annat MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), CoAP 
(Constrained Application Protocol), XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) 
samt WAMP (Web Application Messaging Protocol). I detta arbete kommer MQTT under-
sökas vidare och bortser från de andra standardprotokollen, då detta var ett familjärt proto-
koll för intressenter hos Binar Quick-Lift Systems AB samt deras kunder. 

MQTT 
Standardprotokollet MQTT skapades av IBM år 1999 med ursprungnamnet WebSphere MQ 
Telemetry Transport eller MQ Integrator SCADA Protocol. Protokollet var konstruerat för 
M2M-kommunikation då IBM bland annat önskade kontrollera långa nätverksfördröjningar, 
instabil kommunikation och låg bandbredd [14, 17, 18].  

MQTT och de andra standardprotokollen är av intresse för de företag samt andra intressen-
ter som arbetar och utvecklar IoT-lösningar dels för att de är öppna standarder och icke 
vinstgivande, dels för att det är allmänt kända i de branscher som arbetar och utnyttjar 
kommunikationsprotokoll på något sätt. 2010 utgick vinstgenereringen av protokollet och 
2013 listades MQTT hos Internationella standardorganisationen (ISO) som en standard. [14] 

MQTT använder TCP (Transmission Control Protocol), som dataöverföringsprotokoll och 
”skribent/läsare” som logik vid överföring av data. TCP används ofta ihop med det under-
liggande protokollet IP (Internet Protocol) och skickar data i form av paket över internet 
[19]. Logiken innebär att ”läsaren” efterfrågar eller prenumererar på ett ämne (data), och 
”skribenten” publicerar då detta ämne och skickar det till prenumeranten. Den data som 
skickas går genom en hubb (Broker) innan den skickas till ”läsaren” så att rätt data (ämne i 
exemplet), når rätt ”läsare” [14, 18, 19]. 

Cloud Computing 
Databehandling eller Cloud Computing är en tjänst som expanderar samt en tjänst som IoT-
orienterade företag investerar mycket av sina resurser i. Dessa databehandling- och moln-
tjänster erbjuder bearbetning samt lagring av data åt kunder och intressenter. Då det sanno-
likt ej är ekonomiskt hållbart att investera i interna storskaliga databehandlingssystem, 
tillhandahåller leverantörer denna tjänst där företaget hyr lagringskapacitet samt data-
bearbetning från en och samma hårdvara. [11, 13, 14] 

2.2.3 Machine-to-machine (M2M) 
M2M-kommunikation syftar till kommunikation mellan enheter av samma typ och i en spe-
cifik applikation som är sammankopplade trådbundet eller trådlöst. En M2M lösning er-
bjuder användaren att samla data från uppkopplade enheter, data som exempelvis temperatur 
eller lagernivå. Det finns många anledningar till att företag implementerar M2M-lösningar, 
dock beror det vanligtvis på att företaget vill öka produktiviteten, reducera kostnader och 
öka säkerheten. Ett applikationsexempel där M2M-kommunikation används är monitorering 
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av mätvärden, övervakning av affärstillgångar samt fjärrdiagnostisering och -styrning. [20, 21, 
22] 

Ingående komponenter i en M2M-lösning är, se även figur 3: 

• M2M-enhet - Sensorenheten som monteras på tillgången som skall mätas. Enheten 
kan variera i komplexitet från endast någon enkel sensor integrerad eller flera stycken 
sensorer med integrerade ställdon. 

• Nätverk - Nätverket sammankopplar enheten med servern på applikationssidan. Det 
finns olika nätverkstyper att använda och kan inkludera både Wide Area Network 
(WAN) och Local Area Network (LAN) eller en kombination. 

• Servicekomponent - En komponent som förenklar implementering samt vidare-
utveckling av applikationen. Komponenten tillför generisk funktionalitet och är en 
vanligt förekommande komponent i liknande applikationer.  

• M2M-applikation - applikationskomponenten är någon form av monitor där mät-
värden går att avläsa. Komponenten är sedan vanligtvis sammankopplad med före-
tagets övriga monitorering och nätverk. [20] 

 

Figur 3 Översikt ingående komponenter i M2M-lösning 

Från M2M till IoT 
Både M2M och IoT är resultat av den snabba utvecklingen av teknologi de senaste årtion-
dena. Detta tordes bero på att priset för halvledare och liknande teknik sänkts markant samt 
att det är allt fler produkter som använder Internetprotokoll (IP) vid behov av data-
kommunikation. Detta betyder att det är allt fler uppkopplade produkter som kommunicerar 
över internet och att det tenderar öka massivt. [20] 

Att använda sig utav IP som protokoll och att låta produkten vara tillgänglig i molnet ger 
obegränsat med lösningsmöjligheter och användningsområden, där fantasin är det ända som 
kan begränsa. Användningsområdena av uppkopplade lösningar i industrier breder ut sig och 
nya sätt att applicera dessa lösningar upptäcks ideligen. [20] 

Samtidigt som denna explosionsartade utveckling av uppkopplade produkter har även senso-
rer utvecklats i samma takt. Integrerade sensorer i produkter samt på andra sätt aktiva senso-
rer i kombination med att de kommunicerar dess data över internet är bland annat det som 
drivit på utvecklingen samt det som gör att användningsområdena ökat enormt snabbt. Att 
kunna skicka data från sensorer som tillexempel mätvärden till en geografiskt avlägsen plats 
och avläsa dessa data i realtid är en anledning av många till denna marknadens enorma till-
växt. [20] 
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2.3 QFD 
QFD är en förkortning av det engelska uttrycket Quality Function Deployment och kan 
översättas till kundcentrerad produktutveckling. Det handlar om att systematiskt identifiera 
kundens behov, krav, önskemål eller problem och sammanställa informationen till en så opti-
merad lösning som möjligt [4, 23]. Det är en metod som säkerställer att kunden tillfredsställs 
och att samarbeten inom produktutvecklingen och dess projektgrupp förbättras. Projekt-
gruppen bör inkludera alla avdelningar som kan tänkas påverkas utav produkten och till-
sammans utveckla och driva projektet framåt.  

Vid arbete med QFD är en förutsättning att rigorösa marknadsundersökningar genomförts 
och att de beslut som tas baseras på denna kundfakta. Att producera produkter som har färre 
”defekter” och som då fungerar bättre ger upphov till att kundens behov uppfylls på ett 
bättre sätt, vilket är själva syftet med att använda sig utav QFD. Användning utav verktyget 
i produktutvecklingsprocesser kan leda till en mängd påtagliga fördelar men inte i varje en-
skilt. Fördelar som nämns är tillexempel att produkten når marknaden snabbare, företaget 
får lägre uppstartskostnader, färre problem efter att produkten nått marknaden och ökad 
försäljning. Fördelarnas påverkan kan dessutom synas en lång tid efter projektet, vilket då 
gör det svårt att tillskriva verktyget dessa påtagliga fördelar. Istället bör QFD ses som ett 
hjälpmedel för att systematiskt identifiera kundbehov och tillfredsställa dessa. [4, 23] 

Resultat som kan erhållas vid implementering av QFD som metod är bland annat: 

• Kundfokus – då metoden inkluderar någon form av direkt kundkontakt, med-
verkar kunden redan i ett tidigt stadie av processen och i utvecklingen av pro-
dukten. 

• Tvärfunktionellt arbete innebär bättre beslut på grund av att flera aspekter tas 
hänsyn till vid beslutsfattning. 

• Bättre kommunikation inom företaget genereras från det tvärfunktionella ar-
betet eftersom en informationsinsamling sker från flera olika avdelningar och dess 
anställda. 

• Teamwork där konsensusbeslut fattas - vilket innebär att det är svårt att i efter-
hand negligera fattade beslut vilket då leder till att deltagande individer anstränger 
sig mer i beslutsfattandet. 

• Strukturerat arbetssätt – eftersom viss information krävs för att gå vidare till 
nästa arbetsmoment, främjas gruppen till att arbeta på ett systematiskt och struktu-
rerat arbetssätt. 

• Prioritering – en anledning till att använda QFD är att upptäcka samt belysa de 
svaga områdena i projektet, för att sedan effektivt tillsätta resurser där det behövs. 

• Analys av systemet – att fokus riktas till helheten och undviker suboptimering 
av de olika delarna. 
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• Dokumentering  – allt som genomförs och arbetas med dokumenteras, vilket gör 
att det går att söka information i efterhand.  

Eftersom varje projekt är unikt är det väldigt svårt att ge en generell arbetsgång för QFD. 
Därför bör QFD ses som ett hjälpmedel och anpassas till projektets syfte. Tillexempel skiljer 
sig tillämpningen åt om en helt ny lyftlösning skall tas fram i förhållande till om enbart en 
kommunikationslösning skall integreras i befintliga lyftlösningar. Nedan följer en inblick i 
hur en applikation kan genomföras och längre ned hur QFD anpassats till examensarbetets 
applikation. [4, 23] 

Till att börja med krävs det en rigorös planering innan QFD-projektet inleds. För att under-
lätta planeringen presenteras en checklista på saker som är viktiga att tänka på: 

• En tydlig definition av syftet med projektet, är det en ny produkt som skall göras eller 
är det en förbättring av en redan befintlig produkt?  

• Definiera kunder och intressenter. Vem är den viktigaste kunden och varför? Finns 
det flera viktiga kunder så rangordna dem med viktigaste kunden först. 

• Hur ser konkurrensen ut på marknaden? Vilka är största konkurrenterna? Ofta har 
företaget benchmark på huvudkonkurrenternas produkter som då bör inkluderas i 
projektet. 

• Vilken omfattning har projektet? Hänger ihop med definitionen, är det en helt ny 
produkt kommer projektet omfatta mer än om det handlar om utveckling av 
plattformsprodukter, det vill säga en produkt som konstrueras utifrån ett redan 
befintligt tekniskt delsystem [24].  

Hur gruppsammansättningen ser ut i ett QFD-projekt är en viktig del i att projektet skall vara 
framgångsrikt. Då ett QFD-projekt kan ses som en investering från företaget bör ledningen 
förespråka och förstå vad QFD innebär, samt att ledningen bör involvera sig i projektet och 
bidra med arbete på ett eller annat sätt. Det är viktigt att ha en god arbetsmiljö för alla delta-
gande samt att gruppen är bekanta med varandra. Att ledningen har rätt syn på kostnader 
och tid för ett QFD-projekt är oerhört viktigt med tanke på att det är ett nytt arbetssätt samt 
att det är vid första implementering mycket tidskrävande. Det är viktigt att alla involverade 
har kännedom om vilka de vanliga ”fallgroparna” är vid en första implementering av QFD 
och att gruppen känner till vilka framgångsfaktorer som är mest betydelsefulla. Nedan följer 
en rangordning av framgångsfaktorer med mest betydelsefull först: 

1. Kvaliteten på kunddata. 

2. Tvärfunktionella team. 

3. Organisationens/ledningens stöd. 

4. Integriteten på det angreppssätt som används. 

5. QFD och projektledarskap. 

6. Klara mål och klara gränser. 
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7. Team-medlemmarnas processkunskap. 

 

Figur 4 Kanomodellen 

En modell som ofta nämns i samband med QFD-projekt är Kanomodellen, se figur 4. Mo-
dellen illustrerar produktens egenskaper i förhållande till kundens upplevelse av produkten. 
Fem olika slag av kvalitet och dess förhållande till kundtillfredsställelse samt funktionalitet 
eller prestation presenteras i grafen. Attraktiv kvalitet är egenskaper hos produkten som kun-
den inte förväntar sig och blir positivt överraskad av. Förväntad kvalitet är egenskaper som 
kunden förväntar sig och som företagen konkurrerar med. Baskvalitet är egenskaper som 
kunden tar för givet skall ingå. Kunden kommunicerar ej dessa egenskaper till företaget då 
de är självklara för kunden. Betydelselös kvalitet syftar till kvalitet som kunden ej upptäcker 
eller bryr sig om samt omvänd kvalitet påvisar att alla kunder har olika åsikt om vad som är 
viktigt och vad som upplevs som kvalitet. [4, 23] 

2.3.1 Arbetsgång QFD 
Att samla in så bra kunddata som möjligt är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med 
ett QFD-projekt. Utan relevant kunddata kan projektet bli missvisande och en dålig in-
vestering för företaget. Första steget i ett QFD-projekt är därför en rigorös marknadsstudie 
där målet är att samla in en voluminös mängd relevant kunddata då resterande arbete med 
QFD baseras på marknadsstudierna. För att erhålla relevant och nödvändig information för 
nästa steg i arbetsgången, som är kvalitetshuset, finns ett flöde av verktyg som går att använda 
till att strukturera kunddata för att utföra första kvalitetshuset. [4, 23] 

Nedan följer ett möjligt flöde med verktyg innan implementering av kvalitetshuset, flödet 
kallas för "GEMBA" [23]: 
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• VOCT del 1 - Voice of the Customer Table (VOCT) är ett hjälpmedel till att sortera 
all den information som samlas in från kunden, se figur 5. Fas 1 är informations-
insamling, tillexempel intervju och enkäter som sedan förs in i tabell som kallas CCT, 
(Costumer Context Table). 

• VOCT del 2 - analys av insamlade kundönskemål som strukturerats i del 1. 

• Släktskapsdiagram - ett av de sju ledningsverktygen som främst används vid 
strukturering av verbala data. Kundönskemål sammanfattas och sorteras i lämpliga 
grupper under en egenskap med tillhörande rubrik. 

• Träddiagram - omvandlar släktskapsdiagrammet till ett träddiagram. Syftet med detta 
är att få en rangordning på önskemålen så att viktningen av kundönskemålen ej blir 
skev. Tillexempel går det ej att jämföra "användning" med "attraktiv design av mo-
dem". [4, 23] 

 

Figur 5 Arbetsgång och flöde av verktyg fram till kvalitetshuset 

2.3.2 QFD-applikation 
QFD har applicerats på detta examensarbete vid framtagning av kravspecifikation samt af-
färsmodell. Designen på arbetsgång samt användningen av QFD-verktyg avviker dock från 
den tidigare nämnda arbetsgången. Som insamlingsmetod valdes semistrukturerade kvali-
tativa intervjuer och innan en rigorös innehållsanalys påbörjades krävdes en strukturering av 
insamlade data genomfördes med hjälp av VOCT del 1. Ett träddiagram samt släktskaps-
diagram upprättades för att bryta ned strukturerad information för att sedan viktas och rang-
ordnas, se bilaga A samt bilaga B. Med andra ord utfördes förarbetet till att genomföra 
kvalitetshuset [23]. Subjektiva data genererades från denna arbetsgång och översattes ej till 
mätbara data för att sedan ingå i en målspecifikation. Företaget står för fastställandet av 
kravspecifikationen och uppmuntras till att använda kvalitetshuset samt att arbeta vidare med 
QFD. Rödmarkerade steg i figuren nedanför utfördes i förarbetet till affärsmodellen, se figur 
6. 
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Figur 6 Arbetsgång förarbete till affärsmodell, röda markeringar genomfördes under förarbete och blå efter. 

2.4 Intervjuer 
Ett mål med kvalitativ forskning är att nå insikt om ett fenomen utifrån informantens 
beskrivning av fenomenet [25]. Istället för ett fenomen är det informanternas tankar och 
åsikter, om krav på en produkt som i detta fall är en fjärrlösning som utreds.  

Ett intervjuformulär utformades tillsammans med uppdragsgivaren och intervjun var kvali-
tativ samt semistrukturerad. Problemformuleringen och de olika stegen vid framtagning av 
intervjuformuläret framställdes systematiskt där ett antal punkter och en typ av mall pre-
senterades.  

Intervju som datainsamlingsmetod innebär att erhålla information som handlar om 
informantens upplevelser och åsikter genom en icke restriktiv dialog med respondenten. 
Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att frågorna kan ställas i olika ordning samt med 
modifierad formulering. Intervju som metod kan vara svår och ibland vilseledande med tanke 
på att informanten möjligtvis ej har svar på de frågor som ställs. Tre intervjuer genomfördes 
och frågorna anpassades till ordningsföljd samt formulering, beroende på vem informanten 
var. Två intervjuer med experter, expert A och B, samt en intervju med en extern intressent, 
intervjuperson 1 och 2. Intervjuerna med experter inom området utfördes med målet att 
samla in information om målspecifikationer, baskrav samt för att få en insikt i företagets 
vision med plattformsprodukten, fjärrlösningen. Då företaget hade en liknande lösning på 
en annan produkt var detta ett viktigt samtalsämne med ett antal frågor riktade mot just detta. 
Intervjun med intervjuperson 1 och 2 utfördes med målet att få insikt om användarens behov 
samt användning av produkten. Intervjun genomfördes med hjälp av en telefonkonferens 
med intervjuperson 1 och 2, där anteckningar dokumenterades under samtalets gång.  

Några av de frågor som ställdes var: Vilka data är ni på företag X intresserade av att få ut 
från en trådlös kommunikation? Om det fanns en molntjänst som skulle hjälpa er att minska 
driftstopp och optimera eran lyftlösning samt fixa vanligt förekommande problem, vill ni då 
skicka / dela data till maskintillverkaren för att få dessa fördelar? Ser ni några säkerhets-
problem med driftsdata som delas? se bilaga C: Intervjufrågor samt D: Intervjusvar. 
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2.4.1 Experter A & B 
Två experter intervjuades i detta arbete. Vid fem tillfällen utfördes intervjuer med experterna 
på Binar. Till en början var det dock möten där det diskuterades om vad uppdragsgivaren 
ansåg skulle ingå i projektet, vad syftet var och vilka mål de hade med uppdraget. En tydligare 
bild blev resultatet av de två första mötena. Vid tredje tillfället övergick mötet till en form av 
intervju med expert A. Vid detta tillfälle ställdes frågor om vilka baskrav som ställs på pro-
dukten och vilka delkomponenter som bör ingå i systemet för fjärrlösningen. Svaren från 
informanten användes till att konvergera och sålla bort tidigare insamlade data som ej var 
relevant längre. Intervjun med expert B genomfördes vid mötestillfälle fyra och frågorna 
handlade om tekniska specifikationer, exempelvis frågades om vilka hårdvaror som de antog 
fordrades för lösningen samt vilka protokoll de önskas använda. Bland annat berättade expert 
B om att de använder sig av CANbus som protokoll till lyftlösningen och att det då är nöd-
vändigt att ha en programmerbar MCU integrerat med modemet. Vid kommunikation med 
molnet var det aktuellt att använda protokollet MQTT, vilket då kräver en MQTT-hubb och 
en molntjänst som är kompatibel med protokollet och kan prenumerera på data från hubben.  

2.4.2 Kunder 
Intervjupersonerna valdes då de är kunder till Binar samt att de hade kunskap om produkten 
och dess användning. Båda intervjupersonerna hade kännedom om kundföretagets säker-
hetskrav och en teknologisk bakgrund med kunskap om deras interna intresse i produkten. 
Gemensamt besvarade dem de frågor som ställdes i en telefonkonferens och de fick ta del 
av ett informationsbrev som upprättades för intervjun. Informationsbrevet innehöll bland 
annat etiska överväganden samt annan nödvändig information, där informanterna signerade 
med namn och datum, se bilaga E. 

2.4.2.1 Intervjuperson 1 & 2 
De båda intervjupersonerna besvarade frågorna gemensamt. Intervjufrågorna var uppdelade 
i tre olika kategorier: Generella frågor, Presentation och Säkerhet. Svaren på de generella 
frågorna var att de är intresserade utav en fjärrlösning under förutsättning att 
kommunikationen är säker. Säkerhet prioriteras och poängterades genom intervjun. De be-
rättade att all data är av intresse om det finns möjlighet till trådlös monitorering av dessa. 
Intervjupersonerna berättar att all data angående status och underhåll som går att se trådlöst 
är en fördel. På frågan om de är beredda att dela data med maskintillverkaren för att dra 
fördel av en optimerad lyftlösning sa dem att det var okej, eftersom dem ej ansåg att dem 
konkurrerade på samma marknader som Binar och att den informationen ej var känslig. Dem 
ansåg att utbytet av data skulle ske synligt och inte anonymt, vilket var en fråga under kate-
gorin Säkerhet. Angående Presentation visade intervjupersonerna intresse för en lösning till-
gänglig för olika plattformar och operativsystem, mobil, läsplatta, iOS och Android. Dock 
fick kostnaden för en sådan lösning ej överskrida en lösning endast till dator, marginellt dy-
rare var okej. Om kommunikationen sker mellan endast Binar och företaget så bör det ej 
vara några problem ur säkerhetssynpunkt. De vill dock inte dela känsliga data och om de 
skall dela data sker det enligt deras interna regelverk för informationsdelning. Dem vill inte 
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att konkurrenter skall få tillgång till data som delas till Binar, sekretess är nödvändigt och det 
gäller även lagring av data. Deras största oro är att någon obehörig skall få tillgång till fjärr-
styrning av andra enheter i deras produktionsmiljö, vilket skulle kunna ge allvarliga 
konsekvenser. Intervjupersonernas allmänna kommentarer gällande en fjärrlösning var att 
dem ansåg att en lösning som denna sannolikt var framtiden och helt rätt väg att gå. Med 
tanke på att det är en tämligen lång servicetid för tillfället ansåg dem att en lösning som 
genererar kortare servicetid blir en lösning som blir lättare att motivera kostnadsmässigt. De 
är framför allt intresserade utav en kommunikationslösning som inte integreras med före-
tagets nätverk. 

2.5 Marknadsundersökning 
Att genomföra marknadsundersökningar är mycket viktigt och det handlar dels om att identi-
fiera de produkter som konkurrerar på samma marknad som den egna produkten. Dels hand-
lar det också om att få en uppfattning om användarens behov och krav. En rigorös 
marknadsundersökning kan även ligga till grund för en bättre förståelse för utvecklingen av 
kommande produkter [26]. Syftet med denna undersökning var att få kunskap och förståelse 
för produkten och dess marknad med inriktning på fjärruppkopplade lyfthjälpmedel samt 
andra liknande lösningar med fjärrdiagnostisering. Internetbaserade marknads- och 
konkurrentanalyser genomfördes samt intervjuer med experter som genererade relevant 
information i sambandet. 

2.5.1 Funktion- & Konkurrentanalys 
De konkurrenter som undersöktes har en etablerad produkt på marknaden och data-
insamlingsmetoderna som användes var internetundersökning samt genom intervju med ex-
perter inom området. Den första konkurrenten är ett italienskt företag som har flera olika 
produkter på samma marknader som Binar. Dem har lanserat en IoT-lösning till deras lyft-
lösning och produkten är tänkt att integrera med kundens nätverk. De erbjuder även en 
applikation för fjärråtkomst för externa enheter som exempelvis mobil och dator. Deras 
styrka är att de har lanserat en fjärrlösning som är redo för industri 4.0, samt att de anses som 
en stor konkurrent till Binar gällande funktionalitet och kundnätverk. Svagheten kan vara att 
de integrerar fjärrlösningen med kundens nätverk, vilket kräver mer resurser för att upp-
rätthålla säkerheten bland annat.  

Ett annat italienskt företag som konkurrerar på samma marknad tillverkar lyftlösningar med 
liknande lösning som Binar Quick-Lift System. De har balanssystem som förenklar kontroll 
vid lyft med en lyftkapacitet upp till 220 kg. Företaget tillverkar även lyfthjälpmedel som 
mekaniskt manipulerar lasten och har en lyftkapacitet upp till 1500 kg. Några styrkor hos 
denna aktören på marknaden är att de har hög lastkapacitet på den mekaniska lyften och att 
de även erbjuder produkter med balanssystem samt att de uttrycker att de jobbar mycket med 
kundkontakt. Svagheter är att de inte har någon fjärrlösning eller IoT-lösning för tillfället. 
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En amerikansk konkurrent som söktes fram säljer en liknande produkt, ergonomisk mani-
pulator på den nord- och sydamerikanska marknaden samt till en del kunder i Kina. Deras 
gripdon tillverkas och anpassas efter kundbehov dessutom har dem flera liknande produkter 
som Binar. Styrkor hos detta företaget är att de tillverkar kundanpassade gripdon samt att 
dem uttrycker att de arbetar i nära kontakt med kunden vid utveckling. En svaghet med detta 
företag är att de ej påvisar någon utveckling av fjärrstyrning eller Sakernas internet.  

Den andra amerikanska konkurrenten var ett företag som tillhörde en större koncern med 
produkter inom logistik och materialhantering. Dem tillverkar ergonomiska lyfthjälpmedel 
med liknande produkter som de andra företagen i analysen och dem tillverkar kundanpassade 
gripdon och åtta olika sorters armar. En styrka med detta företaget är att dem har en hyd-
raulisk modell som lyfter upp till 680 kg samt att de har åtta olika armar i produktion. En 
detalj som ansågs vara en svaghet var att de ej har någon fjärrlösning. 

Dessa amerikanska konkurrenterna samt det ena företaget från Italien söktes fram genom 
Thomas register2, som är en hemsida där intressenter söker på en produkt och leverantörer som 
tillverkar eller säljer denna produkt, listas med företagsinformation, produktportfolie och 
ekonomisk information mot en kostnad. Sökorden som användes var: ergonomic mani-
pulator samt electromechanical manipulator. 

2.6 Kundvärde 
Kundvärdet ligger i att kunden själva kan erhålla mätdata och felmeddelanden till externa 
enheter på en geografiskt avlägsen plats dygnet runt hela året. Dessutom kan serviceunderhåll 
samt fel åtgärdas planerat och effektivare då även Binar erhåller mätdata i realtid. En viss 
ökning av säkerhet genereras även vid en trådlös lösning, eftersom kund eller servicetekniker 
ej behöver vara i närheten av lyftlösningen. 

  

                                                 
2 https://www.thomasnet.com/ 
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3 Resultat 

3.1 Kundbehov 
Kundbehov uttrycks vanligtvis i "kundens språk". De primära kundbehoven uttrycks ofta i 
subjektiva uttryck, som tillexempel "det skall vara lätt att navigera i mobilapplikationen". 
Dessa kundbehov berättar kundens intressen och är viktiga när man skall leverera en produkt 
med tydlig känsla men berättar inte så mycket om hur säljaren skall utveckla produkten. Sälja-
ren lämnas till att subjektivt tolka kundbehoven vilket kan göra resultatet slumpmässigt samt 
leda till förluster för säljaren. [4, 23] 

Därför vill utvecklingsteam ofta upprätta mätbara krav som talar om vad produkten skall 
göra i en produktspecifikation. Dessa krav berättar vad som skall uppnås men ger ej in-
formation om hur det skall gå till för att tillfredsställa kundbehoven. [4, 23] 

I detta arbete var det relativt svårt att formulera kundbehov i mätbara krav samt att företaget 
till viss del ville upprätta de slutgiltiga specifikationerna på egen hand. Istället upprättades en 
målspecifikation med en del subjektiva kundbehov blandat med ett fåtal mätbara krav. Dessa 
kundbehov och krav genererades från intervju med en kund och sammanställdes med före-
tagets baskrav i en målspecifikation. Dessa krav skall spegla författarens och företagets 
förväntningar och ambitioner utan hänsyn till de teknologiska begränsningar produkten kan 
tänkas ha. Vissa av målen kan misslyckas eller överträffas beroende på vilket produktkoncept 
som väljs och då får utvecklarna gå tillbaka och uppdatera målen och börja om processen. 
Se Figur 6 (Arbetsgång förarbete till affärsmodell, röda markeringar genomfördes under för-
arbete och blå efter). [4, 23] 

3.2 Kravspecifikation 

3.2.1 Inledning kravspecifikation 
Företaget Binar Quick-Lift Systems AB tillhandahåller semiautomatiska lyftlösningar. Dessa 
utrustningar vill de på sikt fjärrdiagnostisera. Projektets syfte är att framställa en krav-
specifikation och affärsmodell för en IoT- eller M2M-lösning till lyfthjälpmedel. En 
kommunikationslösning med kundvärdet att erbjuda möjligheten till att avläsa, reglera och 
mäta data på en geografiskt avlägsen plats. Idag inkluderas en mjukvara där kunden erbjuds 
åtkomst till denna data men då endast genom att fysiskt koppla upp sig mot lyftlösningen 
med kabel.  

Denna kravspecifikation ligger till grund för utvecklingen av tillhörande affärsmodell. Tek-
niska specifikationer inkluderas endast i form av en hårdvaruöversikt och beskriver översikt-
ligt vilka komponenter som skall ingå. Vissa tekniska specifikationer är dock inkluderade i 
företagets baskrav som återfinns i en senare del av kravspecifikationen. 
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3.2.2 Översikt av systemet 
Systemet inkluderar den befintliga lyftlösningen med dess specifikationer samt den tänkta 
kommunikationslösningen som skall utvecklas.  

 

Figur 7 Översikt system och noder 

En översikt av systemet och dess noder som är tänkta att ingå kan ses ovan, se figur 7. Bas-
station och servern har en fast förbindelse till internet via BSC (Base station controller) och 
Ethernet-kabel. Alternativet skall finnas att utnyttja annat nät vid låg datatrafik för eko-
nomisk hållbarhet. På lyftlösningen monteras hårdvarulösningen, se figur 8. 
Kommunikationen mellan basenhet och lyftlösning sker med hjälp av modem med till-
hörande SIM-kort och antenn, det primära alternativet. Kunden erbjuds även möjligheten 
till Wi-Fi uppkoppling vilket ses som sekundärt alternativ.  

Kommunikationslösningen skall monteras på motorenheten och kopplas på den befintliga 
CAN-bussen mellan motorenhet och handtag. Hårdvarorna som skall inkluderas i 
kommunikationslösningen är en programmerbar MCU som är kompatibel med CAN, ett 
modem med SIM-kort samt en integrerad lösning för Wi-Fi.  

 

Figur 8 Översikt hårdvarulösning 
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3.2.3 Översiktlig beskrivning av produkten 
Kommunikationen till molnet bör ske med hjälp av ett MQTT-protokoll. Ingående nya 
komponenter blir; Modem med SIM-kort, programmerbar MCU och en Wi-Fi enhet. Detta 
kopplas på den nuvarande CAN-buss lösningen mellan motorenhet och handtag. Hårdvaru-
lösningen kommunicerar krypterat genom en VPN-tunnel över internet eller fast förbindelse. 

3.2.4 Produktkomponenter 
Nedan följer krav på ingående hårdvaror genererade från intervju med expert på Binar, se 
tabell 1. 

Tabell 1 Krav på hårdvara 

Krav nr Original/Reviderat Kommentar Bör/skall 
1 Original Modem Skall 
2 Original SIM-kort Skall 

3 Original 
Programmerbar MCU 
(kompatibel med CAN) Skall 

4 Original Wi-Fi lösning Skall 

5 Original 

MQTT-protokoll för 
kommunikation till mol-
net Bör 

3.2.5 Beroende till andra system 
CAN-buss används i nuvarande produkt och är inte aktuellt att ändra. Vilket betyder att 
MCU:n måste vara programmerbar och stödja Binar Elektroniks CAN-protokoll.  

 

Figur 9 Översikt tekniska komponenter och förhållande till varandra 

Ovan visas en tänkt översiktsbild av de tekniska komponenterna och hur de förhåller sig till 
varandra, se figur 9. Det interna företagsnätet kan ses som ett framtida utvecklingsstadium 
om kunden möjligtvis önskar att lösningen skall kommunicera med deras nätverk. Det är 
dock ej inkluderat som alternativ i denna kravspecifikation eller i detta projekt. 
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3.2.6 Ingående delsystem 
• Lyftlösning med monterad hårdvarulösning 
• kommunikationslösning mellan lyft/server samt server/mobila enheter och websida 
• Wi-Fi lösning integrerad i hårdvarulösningen 

3.2.7 Generella krav på hela systemet 
Lösningen skall vara tillförlitlig och robust. Detta innebär att lösningen skall gå att utnyttja 
7/24/365 och att om data efterfrågas skall den vara tillgänglig. En "Watchdog" eller en över-
vakningsmodul till modemet som undersöker modemets status bör inkluderas i systemet. 
Genom att skicka en signal till internet (ping) och se om modulen får ett gensvar, upptäcker 
den om något är fel med modemet, tillexempel om strömförsörjning eller om mjukvaran i 
modemet fastnar i en oändlig loop [22]. Efter ett antal sekunder utför modulen en omstart 
av systemet för att lösa problemet, om problemet ligger hos modemet. Det skall gå att på ett 
behändigt sätt skala upp till fler uppkopplade enheter samt att lösningen har en flexibel band-
bredd om datamängden är låg, dels för att spara energi och dels för ekonomi. Se tabell 2 för 
sammanställning av generella krav.  

Tabell 2 Generella krav 

Krav nr Original/ 
Reviderat Kommentar Bör/skall 

1 Original Tillförlitlighet (7/24/365) Skall 
2 Original Automatisk återstart av system (Watchdog) Bör 
3 Original Skalbar Skall 
4 Original Justerbar nätuppkoppling Bör 
5 Original Billigt abonnemang Skall 
6 Original Stor geografisk täckningskarta Skall 
7 Original VPN-tunnel Bör 
8 Original Modem med Dual-SIM (redundans) Bör 

7 Original Lösningen skall ej integreras med kundens 
nätverk Skall 

3.2.8 Kundkrav 
Kunden prioriterar hög säkerhet och att det ej skall gå att få åtkomst till andra enheter i 
kundens nätverk. Att trådlöst kunna inspektera systemets parametrar och monitorering av 
underhållsstatus är kunden intresserad utav. Kunden vill ej dela känslig information, men kan 
tänka sig att dela data som endast rör lyftlösningens kvalitet och prestanda. Angående 
presentationen av lösningen föredrog de ej något specifikt gällande Webb-gränssnitt, de 
kommenterade att iOS och Android tillgänglighet var intressant men att det ej fick kosta 
mycket mer än endast en webblösning. Nedan följer kundkrav i tabellform, se tabell 3.   
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Tabell 3 Kundkrav 

Krav nr Original/ 
Reviderat Kommentar Bör/skall 

1 Original Hög säkerhet Skall 
2 Original Ej integrera med kundens IT Skall 
3 Original Tillgängligt för iOS (APP) * Bör 
4 Original Tillgängligt för Android (APP) * Bör 
5 Original Monitorering av underhållsstatus Skall 
6 Original Monitorering av FEM-procent Bör 
7 Original Synligt vem som delar data Skall 
8 Original Fjärrdiagnostisera driftstopp Skall 

* iOS och Android tillgänglighet får ej överskrida kostnad för endast 
Webb-lösning, marginellt dyrare är ok. 

 

3.2.9 Tolkningsprocess 
Tillsammans med experter på Binar har vi tolkat rådata insamlad från intervju med kund till 
kundbehov. Processen gjordes ihop med experterna på grund av att flera analytiker kan från 
samma rådata tolka in olika behov [24].  

3.3 Affärsmodell 
Med hjälp av insamlade data i förstudien utformades en affärsmodell för att kommunicera 
lösningen till kund. I kapitlet redovisas framtagna idéer på affärsmodell samt avstämning mot 
kravspecifikationen och affärsmodellen kommuniceras i form av bland annat en offert. [26, 
27] 

3.3.1 Skapa erbjudandet 
Själva erbjudandet utformas och utvecklas bäst i dialog med kunden även om det är 
leverantören som ansvarar för resultatet. Centrala begrepp vid utformning av erbjudandet 
är: 

• Motivet till erbjudandet 
• Lösningen 
• Fördelarna med lösningen 
• Fördelarna med Binar som leverantör 
• Priset 

3.3.2 Motivet till erbjudandet 
Eftersom det inte alltid är den kontaktperson som du identifierat kundbehov och baskrav 
med som på egen hand tar beslut om investering, kan det vara bra att ta med en motivering 
till erbjudandet. En checklista som kan vara bra att ha i åtanke vid utformandet av motivet 
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är: Vilka är kundens reella behov och i vilka problem samt implikationer ligger till grund för 
kundens behov? Varför skall kunden välja en lösning från Binar och inte från en konkurrent? 
Hur tänker Binar göra för att säkerställa kvalitet i leverans av lösningen? [27] 

3.3.3 Lösningen 
Det är lösningen som är själva huvuddelen i erbjudandet och är självklart nödvändig att in-
kludera vid kommunicering av erbjudandet. Beskrivningen av lösningen skall vara tydlig och 
berätta vad det är kunden får. Det är viktigt att beskrivningen är enkel och att den inte kan 
misstolkas samt vad det är som gör lösningen unik. En viktig del i beskrivningen är även att 
ta med hur lösningen skall levereras och användas. [27] 

3.3.4 Fördelar med lösningen 
Det är viktigt att påvisa vad lösningens fördelar är och vilken avkastning som lösningen gene-
rerar. Inom vilken tidsram ser kunden fördelarna med lösningen och hur ser digniteten i 
effekterna ut i framtiden eller över en längre period, är också viktigt att inkludera som för-
delar med lösningen. Det är viktigt att kommunicera såväl ekonomiska fördelar som sociala. 
De funktionella fördelarna är givetvis viktiga att kommunicera men dessa fördelar är ofta det 
första och mest självklara att inkludera vid redovisning av fördelarna med det som säljs. [27] 

3.3.5 Fördelar med Binar som leverantör 
Eftersom lösningen är en plattformsprodukt kommer erbjudandet kommuniceras till redan 
befintliga kunder, vilket betyder att de förmodligen känner till fördelarna med Binar som 
leverantör. Men det skadar inte att ta med vilka fördelarna och med tanke på att lösningen 
även skall erbjudas vid försäljning till nya kunder, är det lika bra att motivera dessa fördelar 
direkt. [27] 

3.3.6 Priset 
Vid prissättning är det viktigt att tänka på en rad olika faktorer, exempelvis kundens betal-
ningsvilja för lösningen, produktionskostnad, övervägande om säkerhetsmarginal och 
leverantörsvärde. Säkerhetsmarginalen är viktigt om produktionskostnaden skulle öka och 
leverantörsvärdet är den investering leverantören är beredd att göra när produktions-
kostnaden överstigs. [7, 27] 

3.3.7 Avtalserbjudanden 
Nedan följer några grundläggande exempel på abonnemangserbjudanden uppdelat i olika 
nivåer, se tabell 4. Dessa erbjudanden kan inkluderas i produktbladet vid försäljning till nya 
kunder samt erbjudas till befintliga kunder vid implementering av fjärrlösningen som 
plattformsprodukt. 
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Tabell 4 Avtalserbjudanden vid tecknande av fjärrlösning. 

Bas Standard Premium 
5 loggade realtidsdata via 
webben 

15 loggade realtidsdata via 
webben 

40 loggade realtidsdata via 
webben 

60s minimum loggintervall 30s minimum loggintervall 10s minimum loggintervall 
6 månaders sparad data 13 månaders sparad data 37 månaders sparad data 
10 SMS/Voice larm 50 SMS/Voice larm 100 SMS/Voice larm 
Obegränsade email-larm Obegränsade email-larm Obegränsade email-larm 
Obegränsade rapporter Obegränsade rapporter Obegränsade rapporter 

 
iOS och Android appli-
kation 

iOS och Android appli-
kation 

  
FEM-livslängd på loggade 
inputs i applikationen 

  

Obegränsat antal 
prenumererande processer 
(tillgång till MQTT-hubb) 

Ingår alltid: Ingår alltid: Ingår alltid: 
Automatisk backup av all 
data 

Automatisk backup av all 
data 

Automatisk backup av all 
data 

Se utvalda realtidsdata via 
webben 

Se utvalda realtidsdata via 
webben 

Se utvalda realtidsdata via 
webben 

 
Loggad realtids data via webben innebär att kunden får realtidsdata skickad till sin användare 
på hemsidan för monitorering och avläsning. Intervallet som data skickas med varierar från 
Basavtalet till Premiumavtalet. Sedan varierar tiden som data sparas åt kunden mellan de olika 
erbjudandena samt antal SMS/Voice larm som skickas till kundens enhet. Obegränsade larm 
via email samt rapporter skickas till kunden och det ingår alltid automatisk backup av all data. 

Kunden har tillgång till hemsidan när de köper produkten och kan där se utvalda realtidsdata, 
detta erbjuds även via en applikation på iOS och Android om kunden tecknar ett Standard- 
eller Premiumavtal. Om kunden tecknar ett Premiumavtal ingår dessutom en grafisk och 
lättöverskådlig FEM-livslängd på mekaniska komponenter som påverkas under drift och last. 
FEM är en intresseorganisation som upprättat en typ av standard med formler för beräkning 
av hållfasthet för lyftlösningar. Obegränsat antal prenumererande processer på data från 
MQTT-hubben innebär att kunden kan hämta data till andra processer om så önskas. 
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3.3.8 Självkostnad för lösning 
En omfattande undersökning av olika kombinationer av hårdvaror genomfördes för att få 
fram ett ungefärligt pris på en komplett lösning. Nedan visas två stycken kombinationer med 
approximativa kostnader. Utförde en ABC-kalkyl för att generera en självkostnad för en 
fjärrlösning. Produktblad inkluderas ej i denna rapport men presenteras för uppdragsgivaren. 
Hårdvarulösning 1 innehåller en sköld till enkortsdatorn Raspberry Pi som heter Carberry, 
en innovativ lösning framtagen av ett italienskt företag. Skyddsbox är nödvändigt om 
lösningen skall monteras utanpå lyftlösningen, se figur 10. 

  

Figur 10 Carrberry + Raspberry Pi 

Andra hårdvarulösningen innehåller ett mönsterkort med inbyggd M2M- och IoT-lösning, 
kortet är utvecklat av ett tyskt företag, se figur 11. 

  

Figur 11 PingPong är en liknande lösning som Carberry med inbyggda lösningar 

Cybus Connectware är en prisledande komplett lösning för applikationer som den aktuella i 
detta arbete. Prisuppgifter för lösningen var svårt att få tag på som privatperson, men ansåg 
att det var ett intressant alternativ att informera företaget om, se figur 12. 

 

Figur 12 En relativt ny fullständig hårdvarulösning, endast en komponent utan prisuppgifter 
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349 kr       
200 kr       
100 kr       
349 kr       
100 kr       
200 kr       
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Installation
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100 kr       
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4 Diskussion 
I detta avsnitt beskrivs framtagningen av kravspecifikationen samt affärsmodellen med ut-
förda metoder och dess styrkor och svagheter. Hur kunde utförandet gjorts annorlunda och 
vilka problem uppstod under projektets gång kommer diskuteras samt förslag på hur 
intressenter kan vidareutveckla detta projekt. 

Uppdraget i detta examensarbetet har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta med. 
Samtidigt har det varit ett utmanande projekt då det handlat om att tolka subjektiva data samt 
att ge förslag på grundläggande idéer om affärsmodellens utformning och innehåll. Detta gav 
dock utrymme för kreativitet och genererade ett annat perspektiv på uppdraget som företaget 
kan ta ställning till vid fortsatt arbete med projektet. 

4.1 Metodval 
Denna inledande del av en produktutvecklingsprocess har bidragit till nya insikter och ny 
kunskap om hur ett liknande uppdrag kan hanteras och under projektets gång har ny 
information samt nya kunskaper bidragit till att metoder har anpassats för ändamålet. 

Metodvalen har genererat ny medvetenhet om hur metoder fungerar som anpassningsbara 
verktyg och hjälpmedel för att nå målen med uppdraget. En ökad förståelse för hur viktigt 
det är att arbeta iterativt och med etappmål parallellt under arbetets gång.  

Genomförandet av projektet gjordes dels på Binar och dels på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Kontakten med uppdragsgivare ägde rum vid ett tillfälle per veckan i lokalerna hos Binar och 
mötena med handledare samt examinator skedde på Innovatum (PTC). En möjlig förbättring 
av kontakten med uppdragsgivaren hade varit om företaget tillhandahöll ett kontor i 
företagets lokaler. Mailkonversationer med uppdragsgivaren skedde kontinuerligt och frågor 
besvarades snabbt, detsamma var sant gällande kontakten med handledare samt examinator. 

En rigorös och voluminös informationsinsamling utfördes i inledningen av projektet, vilket 
bidrog till en djupare förståelse för produkten och dess tillämpning. Med tanke på att data-
och telekommunikation var helt nya kunskapsområden, blev det en mer omfattande och 
tidskrävande etapp jämfört med tillexempel kapitlet om QFD som var ett bekant område. 
Semistrukturerade kvalitativa studier valdes som datainsamlingsmetod, vilket genererade 
majoriteten subjektiva data och med hänsyn till detta faktum, blev det nödvändigt att välja 
en metod som på ett strukturerat sätt kunde hantera och strukturera subjektiva data på ett 
fördelaktigt sätt. QFD är en kundcentrerad produktutvecklingsmetod som kan användas för 
att hantera subjektiva data och på ett effektivt sätt tolka och översätta denna data till mätbara 
kundkrav. En förbättringsåtgärd gällande den valda metoden vore att anpassa QFD-verk-
tygen mer till den mängden insamlade data. Eftersom datamängden var begränsad till en 
intervju med två kunder och två experter hade det varit lämpligt att använda färre verktyg 
och istället lagt ner mer tid på ett eller två verktyg med mer kvantitet. Intervjuerna fram-
ställdes i samarbete med uppdragsgivaren och intervjun var kvalitativ samt semistrukturerad. 
Med tanke på att vissa frågor var snarlika, gav informanterna svar som besvarade flera av 
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frågorna samtidigt. Några av dessa frågor hade varit lämpliga att exkludera och en över-
gripande förbättring av intervju som metod vore att intervjua fler personer för mer dignitet 
i insamlade data.  

Marknadsundersökningen som utfördes genererade väsentliga och betydelsefulla data för det 
fortsatta arbetet. Företagen som undersöktes söktes fram genom ett leverantörregister, Tho-
mas register3 med sökordet: ”ergonomic manipulator” samt ”electromechanical manipulator”. 
Uppdragsgivaren gav även tips om vilka han ansåg var företagets främsta konkurrent. En 
åtgärd som kanske hade förbättrat marknadsundersökningen, hade varit om leverantörer av 
fjärrlösningar inkluderats och analyserats som om dem vore konkurrenter till företaget. 

4.2 Resultatet 
Informationen som framkom under intervjun med kunderna var att dem är intresserade utav 
en fjärrlösning där säkerhet prioriteras. Det skall vara omöjligt att göra intrång på företagets 
nätverk eller mycket svårt via denna fjärrlösning, då ett intrång skulle kunna ge allvarliga 
konsekvenser. Med detta i åtanke valdes därför en lösning som självständigt kommunicerar 
med extern källa utan att ingå i företagets nätverk. Kunden ansåg att trådlös monitorering av 
data som ger information om lyftlösningens servicebehov samt driftinformation var mycket 
intressant samt förmodligen en lätt och relevant investering att motivera.  

Kravspecifikationen utformades till en typ av målspecifikation med subjektiva krav som före-
taget sedan kan använda vid framtagning av prototyp samt till en slutgiltig kravspecifikation. 
Förklarande bilder utav ingående hårdvaror i systemet samt en grundläggande överblick av 
hur systemet ska kommunicera ingick i kravspecifikationen. Inkluderade även en bild av hur 
systemet förhåller sig till andra delsystem och dess beroende till varandra. Informationen 
från kravspecifikationen är grundläggande och bör användas som ett komplement till före-
tagets egna utveckling. En nackdel med subjektiva data är att från samma rådata kan analy-
tiker tolka flera olika behov och med begränsat antal respondenter som i detta projekt lämnas 
mycket till tolkning med outtalad användning av lösningen.  

En förbättringsåtgärd hade varit att använda sig av en fokusgrupp (gruppintervjuer) eller 
djupintervju med några fler enskilda individer.  Tanken med affärsmodellen var att designa 
den som en offert från ett fiktivt konsultföretag där författaren agerade konsult. Ut-
formningen av affärsmodellen var en inledande del av vad företaget bör tänka på vid fram-
tagning av offert och vad som bör ingå i ett framtida produktblad vid försäljning. Förslag på 
grundläggande avtalserbjudanden inkluderades samt en ABC-kalkyl på hårdvaror som bör 
ingå i fjärrlösningen.  

                                                 
3 https://www.thomasnet.com/ 
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4.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Företaget bör använda kravspecifikationen och affärsmodellen som grundläggande komple-
ment till den egna utvecklingen. Ett förslag är att använda matriser, tillexempel kvalitetshuset 
vid framtagning av slutgiltig kravspecifikation. Vid framtagning av MQTT-kompatibel appli-
kation till mobila enheter föreslås att företaget lägger ut detta på en extern leverantör. Till 
sist bör de se över om den PLC dem använder har inbyggd webbserver och om dem då kan 
använda den som standard till webb-applikationen.   
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A: COVT del 1 
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B: Släktskapsdiagram 
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C: Intervjufrågor 

Svar från Företag X 
1. Kommunikation under förutsättningar att det är säkert. Säkerheten är viktigast. 

a. All data är av intresse om det finns möjlighet till trådlös monitorering för oss som 
kund. 

b. Driftstopp är intressant för både Företag X och det är antagligen intressant för Binar. 

2. Trådlöst kunna kolla på underhållsstatus, alla statusdetaljer som går att se trådlöst är en fördel.  

3. Ja. Det är intressant. 

4. Ja. Företag X är ej en konkurrent till Binar och dem anser att vissa data ej är känslig 
information, som tillexempel data som endast rör lyftlösningens kvalitet och prestanda. Dem 
påpekar att det är viktigt med IT-säkerhet.  

5. Ja. Det är intressant.  

Presentation 
6. Frågan om Webb-gränssnitt hoppade vi över, då den ansågs vara svår att ta ställning till. 

7. Ja det är intressant. Dock får det inte kosta mycket mer än om man kopplar upp sig med 
dator. 

8. Intressant på samma sätt som föregående svar angående iOS. 

9. Max kostnad per år ansågs vara svår att svara på. 

Säkerhet  
Säkerhet rent allmänt, om det bara är kommunikation mellan Företag X och Binar bör det ej vara 
några problem ur säkerhetssynpunkt. Vi vill ej dela känsliga data och om vi vill dela någon data så 
är det först Företag X som bestämmer. Det finns regelverk för hur data skall skickas från vår sida. 
Tillexempel kan de räkna ut volymer etc. från stulna data om säkerheten brister.  

11. Synligt vem som delar data, men inte till konkurrenter. 

12. Totalt sett, inga synpunkter på lagring. Det skall vara säkert. 

13. Största oro för IT-säkerheten är att någon skulle kunna styra andra enheter i deras 
produktionsmiljö. 

14. Allvarliga konsekvenser om det sker. 

15. Allvarlighet (10), sannolikhet (1). 

16. Det är sannolikt framtiden att mer och mer kunna fjärrstyra. Detta är en jättespännande lös-
ning och helt rätt väg att gå. Dem är framför allt intresserade utav en kommunikationslösning 
som ej använder företagets nät. Ungefär en arbetsdag i tid för en person att göra service-
underhåll av alla lyftlösningar. Att kunna skicka mjukvaru-uppdateringar och på distans upp-
datera mjukvaran är dem också intresserade utav.  

Detta är en väldigt intressant lösning med tanke på att det är en tämligen lång servicetid för 
tillfället, det kan ta tid att få ner en servicetekniker från Binar till Företag X. 60 st. lyftlösningar 
gör att det blir lättare att motivera en kostnad av den här typen. 
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D: Intervjusvar 

 

Svar från Företag X 
1. Kommunikation under förutsättningar att det är säkert. Säkerheten är viktigast. 

a. All data är av intresse om det finns möjlighet till trådlös monitorering för oss som 
kund. 

b. Driftstopp är intressant för både Företag X och det är antagligen intressant för Binar. 

2. Trådlöst kunna kolla på underhållsstatus, alla statusdetaljer som går att se trådlöst är en fördel.  

3. Ja. Det är intressant. 

4. Ja. Företag X är ej en konkurrent till Binar och dem anser att vissa data ej är känslig 
information, som tillexempel data som endast rör lyftlösningens kvalitet och prestanda. Dem 
påpekar att det är viktigt med IT-säkerhet.  

5. Ja. Det är intressant.  

Presentation 
6. Frågan om Webb-gränssnitt hoppade vi över, då den ansågs vara svår att ta ställning till. 

7. Ja det är intressant. Dock får det inte kosta mycket mer än om man kopplar upp sig med 
dator. 

8. Intressant på samma sätt som föregående svar angående iOS. 

9. Maxkostnad per år ansågs vara svår att svara på. 

Säkerhet  
Säkerhet rent allmänt, om det bara är kommunikation mellan Företag X och Binar bör det ej vara 
några problem ur säkerhetssynpunkt. Vi vill ej dela känsliga data och om vi vill dela någon data så 
är det först Företag X som bestämmer. Det finns regelverk för hur data skall skickas från vår sida. 
Tillexempel kan de räkna ut volymer etc. från stulna data om säkerheten brister.  

11. Synligt vem som delar data, men inte till konkurrenter. 

12. Totalt sett, inga synpunkter på lagring. Det skall vara säkert. 

13. Största oro för IT-säkerheten är att någon skulle kunna styra andra enheter i deras 
produktionsmiljö. 

14. Allvarliga konsekvenser om det sker. 

15. Allvarlighet (10), sannolikhet (1). 

16. Det är sannolikt framtiden att mer och mer kunna fjärrstyra. Detta är en jättespännande lös-
ning och helt rätt väg att gå. Dem är framför allt intresserade utav en kommunikationslösning 
som ej använder företagets nät. Ungefär en arbetsdag i tid för en person att göra service-
underhåll av alla lyftlösningar. Att kunna skicka mjukvaru-uppdateringar och på distans upp-
datera mjukvaran är dem också intresserade utav.  

Detta är en väldigt intressant lösning med tanke på att det är en tämligen lång servicetid för 
tillfället, det kan ta tid att få ner en servicetekniker från Binar till Företag X. 60 st. lyftlösningar 
gör att det blir lättare att motivera en kostnad av den här typen. 
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E: Informationsbrev 

 

Information och samtycke 
 

1. Kort presentation/Syfte med Intervjun; 
 
Projektet är en beskrivande studie som syftar till att utforma en kravspecifikation för en 
trådlös kommunikationslösning samt att formulera en affärsmodell som företaget får ta del 
av. Kommunikationslösningen är tänkt att integreras i kundens befintliga system och 
installeras direkt på lyftlösningen. Denna kravspecifikation och affärsmodell utgör en del av 
grunden i en fortsatt planering och investering från företaget i detta utvecklingsprojekt. 
 
 

2. Genomförande: Intervjuer, Intervjun genomförs enskilt och beräknas ta cirka 30–40 
minuter) 

 
3. Konfidentialitetskravet:  

Intervjun dokumenteras med penna och papper, för att materialet sedan ska kunna 
transkriberas för vidare analys. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen 
genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är 
åtkomligt för oss/mig/ som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av 
en examensuppsats på Högskolan Väst/eller i annan form av publicering/ kommer 
deltagarna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  
 

4.  Frivillighetskravet:  
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt.  
 
 

5. Deltagarens medgivande:  
Jag har tagit del av ovanstående och lämnar mitt samtycke till deltagande i studien.  
 
 
_________________ 
Ort och datum 
 
_________________ 
Underskrift och namnförtydligande 
 
 

6. Ytterligare upplysningar  
Jag kan nås på: jonas.alfredsson1302@gmail.com och 0732615257. 
 
 
Tusen tack för visat intresse och för din medverkan!  
Med vänliga hälsningar,  
Jonas Alfredsson, Högskolan Väst 
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