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Sammanfattning 

Uppsatsens syftet var: att ta fram – med tjänstelogik och ett hållbarhetsperspektiv - en 

holistisk insamlingsmetod för urvalskriterier och en utvärdeingsmetod samt undersöka om 

det finns skillnader mellan kund- och producentkriterier.  

Teorierna i uppsatsen är hämtade ifrån klassisk produktutveckling i 

kombination med tjänsteforsking och framförallt tjänsteinnovation. En 

fallstudie har genomförts för svara på de fyra forskningsfrågorna: 

1. Hur bör kriterierna tas fram för att uppnå ett holistiskt perspektiv? 
 

2. Vilka kriterier bör användas vid utvärdering av produkter? 
 

3. Hur bör kriterierna användas för att säkerställa att produkten uppfyller de krav 

som ställs? 
 

4. Hur förändras urvalskriterierna i utvecklingsprocessen på grund av kund- och 

användarinvolvering? 

Resulatet är en utvärderingsmetod för gavelisolering till Yankee-cylindrar som 

använder sig av en produktspecfikation, Phal och Beitz elimineringsmatris, Pughs 

relativa beslutsmatris och Kesselrings kriterieviktsmatris. En analys av processen och 

hur kund- och användarinvolvering påverkade kriterierna som används i 

utvärderingsmetoden utfördes när metoden var framtagen. 

Uppsatsen bidrar till ytterligare kunskaper om kund- och användarinvolvering 

i utvecklingsprocessen samt en metod för hur kunders och användares 

kunskap kan användas i utvärderingsprocessen.  
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Abstract 

The purpose of the essay is to develop a holistic collection method for selection critera by 

using service logic and sustainability and an evaluation method and also investigate the 

difference between customer criteras and producer criteras. 

Theories in the essay are derived from classical product development 

combined with service research and especially service innovation. To answer 

the four research questions, below, a case study has been conducted. 

1. How should the criterias be generated to ensure a holistic perspective?  

2. When evaluating products which criterias should be used? 

3. How should the criteria be used to ensure that the product meets the imposed 

requirements? 

4. Due to customer and user involvation, how does the criterias change in the 

development process? 

The result of this essay is an evaluation method for Yankee head insulation 

using a product specification, Phal and Beitz's elimination matrix, Pugh's decision matrix, 

and Kesselring's matrix. When the evaluation method was developed an analysis 

was cunducted of the process and how customer and user involvement 

affected the criteria used in the method.  

The essay contributes to further knowledge of customer and user involvation 

in the development process as well as a method for how customers and users' 

knowledge can be used in the evaluation process.  
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1. Introduktion 

Sverige som har mindre än 1% av världens skogsareal är den tredje största 

producenten av skogsindustriprodukter efter USA och Kanada. Om endast 

pappers- och massaexporten tas i beaktande intar Sverige en fjärde plats 

(Sörensson & Jonsson, 2014). Dessa siffror beskriver hur stor den svenska 

pappers- och massaindustrin är både i Sverige men också vilken betydelse den 

har för världen. Ur ett historiskt perspektiv har skogsindustrin varit av 

avgörande karaktär för Sveriges utveckling från ett bondesamhälle till ett 

industrisamhälle och numera tjänstesamhälle (Åkeman 1993).  

Pappers- och massaindustrin är inget undantag från de globala trender som 

idag påverkar oss alla. De senaste decennierna har präglats av nya 

konkurrenter från Kina samt en digitaliseringsvåg likt många andra industrier i 

Sverige (Nationalencyklopedin 2018).  

Levnadsstandarden ökar för allt fler människor på jorden (Bengtsson 2014), i 

och med det ökar också konsumtionen av mjukpapper. Toalettpapper, 

servetter, hushållspapper och annat sorts papper som används i huvudsak för 

dess hygieniska egenskaper hör till mjukpapperskategorin (SkogsSverige 2018).  

För att världens resurser skall brukas på ett hållbart sätt måste alla industrier se 

över sin energiförbrukning och minska miljöförliga utsläpp (Bengtsson 2014). 

Det kan göras på olika sätt men den kanske mest förespråkade vägen är att 

utveckla ny teknik som möjliggör effektivare resursnyttjande.  

”Många bäckar små gör en stor å” är ett känt talspråk. Det kan symbolisera 

många olika scenarion och är även tillämpbart i detta projekt. 

Alla företag som verkar inom pappers- och massaindustrin måste likt de flesta 

andra industrier och branscher utveckla ny teknik. Genom att göra det kan 

hållbara resultat nås och planeten få en fortsatt överlevnad trots att mängden 

människor ökar. Flera företag, exempelvis Valmet och Stora Enso har till och 

med det som sitt uttalade syfte. 

Valmet: ”Omvandla förnybara resurser till hållbara resultat”   

(Valmet 2018) 

Stora Enso: ”Skapa värde för människorna och planeten. Ersätt 

fossilbaserade material med förnybara lösningar” (Stora Enso 2018) 
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Även om ny teknik är lockande och nödvändig för att möjliggöra dessa 

missioner finns det andra vägar att gå. I och med att massa- och 

pappersindustrin har funnits sedan 1800-talet, finns det idag många 

pappersmaskiner som är i drift och som har varit under en lång tid. Dessa 

uppgraderas med jämna mellanrum för att fortsätta vara lönsamma och 

produktiva. En av dessa uppgraderingar inkluderar Yankeecylindern.  

Yankeecylindern är den centrala delen i mjukpappersmaskin som torkar 

pappret genom att pappret transporteras över cylinderns upphettade 

mantelyta. Dessa cylindrar återfinns inte bara i mjukpappersmaskiner utan 

även i pappers- och kartongmaskiner. Dock består en pappers- eller 

kartongmaskin av många fler mindre torkcylindrar och därför får inte en 

Yankeecylinder en lika central funktion som i en mjukpappersmaskin (Holik 

2013).  

Pappers- och massaindustrin står för cirka 6 % av all energiförbrukning inom 

industrin. Den enskilt största posten – i ett pappersbruk – står torkpartiet för, 

med cirka 50 % av energiförbrukningen (Laurijssen et al. 2010).  

Som tidigare beskrivits är en Yankeecylinder en sorts torkcylinder som sitter i 

en pappersmaskin – i huvudsak mjukpappersmaskiner – och torkar det våta 

pappret efter det har passerat presspartiet. Skillnaden på en Yankeecylinder 

och en vanlig torkcylinder är storleken. En vanlig torkcylinder har vanligtvis en 

diameter mellan 2–4 meter medan en Yankeecylinder är ca 4–7 meter och 

väger 100–150 ton (Holik 2013).  

I Figur 1 ses Yankeecylindern, i mitten av mjukpappersmaskinen. Från vänster 

till höger transporteras pappret för att i slutändan rullas upp till stora 

pappersrullar som sedan skärs ned och konverteras. 

 
Figur 1: En mjukpappersmaskin med Yankeecylinder, röd linje visar pappersbanan. 

  



10 

För att Yankeecylinderns mantelyta skall få önskvärd temperatur fylls 

utrymmet inuti cylindern med vattenånga som har ett övertryck och en 

temperatur på ca 150ºC. I början av processen består pappret av 99,5 % vatten 

och det tar ca 1,5 sekunder för pappret att passera alla steg i maskinen, innan 

det är klart för upprullning (Tissuestory 2018). 

För att värma upp den mängd vattenånga som krävs för att i sin tur värma upp 

mantelytan på Yankeecylindern föbrukas det upp till 2500kW, beroende på 

storek och maskinhastighet. Denna energiförbrukning kan minskas på olika 

vis. Ett sätt att göra det på är att isolera de stora gavlarna på Yankeecylinderns 

sidor som inte bidrar till att torka pappret. Istället kan den värme som 

transporteras ut genom gavlarna användas för att värma mantelytan och spara 

energi på grund av minskat uppvärmningsbehov av vattenånga I Figur 2 ses 

två olika Yankeecylindrar med och utan gavelisolering. 

 
Figur 2: Till vänster; Yankeecylinder med gavelisolering och till höger; utan gavelisolering. 

Utöver de energibesparande egenskaperna vet tillverkarna att gavelisoleringen 

bidrar till ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och minskad brandrisk. Den ökade 

säkerheten kommer av att gavelisoleringen förebygger behovet av att kyla ner 

gavlarna med tillfälliga vattenflöden. Isoleringen ger en förbättrad arbetsmiljö i 

närheten av Yankeecylindern då den förhindrar strålningsvärmen att sprida sig 

(Valmet Corporation 2018). 

Flera tillverkare av pappersmaskiner har tagit fram produkter för att lösa detta 

problem. Dock är miljön - som denna typen av isolering är verksam i - mycket 

problematisk. Det på grund av att materialet utsätts för bland annat konstant 

rotation, höga temperaturer och sporadiska vattenflöden då Yankee-

cylindrarna tvättas och kyls. I Figur 3 ses en illustration av nuvarande 

gavelisolering monterad på en Yankee-cylinder. Gavelisoleringen består av 

täckplåtar, isoleringsmaterial, täcklister och klämlister.  
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Figur 3: Nuvarande gavelisolering monterad på en Yankee-cylinder bestånde av täckplåtar, 

isoleringsmaterial, täcklister och klämlister. 

Nuvarande isoleringsmaterial och lösning har inte klarat av denna miljö. 

Genom att ta fram en utvärderingsmetod som involverar prducent, kunder 

och användare i processen skall ett holistiskt samt hållbart perpesktiv uppnås 

för att säkerställa produktens funktion redan i urvalsprocessen under ett 

utvecklingsprojekt.  

1.1. Forskning 

Utveckling av produkter har traditionellt genomförts med ett inifrån-ut 

perspektiv där kunskapen om produkten och dess lämpliga tillämpningar 

funnits hos producenten. Där av har också producenter utvecklat produkter 

med begränsad kundinvolvering eller ingen alls genom tiderna. Detta synsättet 

har varit starkt förankrat inom industrin. Dock har allt fler företag börjat 

öppna upp sina utvecklingsprocesser allt mer genom att inkludera kunder och 

användare i processen (Skålén 2016).  

Något som fått ett starkt fäste de senaste åren är tjänstelogik och 

tjänsteutveckling som förespråkar en annan syn på både produkten och dess 

utvecklingsprocess. Enligt tjänstelogiken utgår värdet och värdeskapandet ifrån 

kunden och dennes upplevelse. En produkt har inget egenvärde för kunder 

och användare utan är endast ett värdeerbjudande som kan realiseras genom 

att andra resurser kombineras och utnyttjar produktens värdeerbjudanden 
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(Skålén 2016). Exempelvis har en cykel inget värde förrän någon sätter sig på 

den och cyklar, det är först då värdet realiseras genom att person transporterar 

sig. Cyklen värdeerbjudande realiseras genom att personen som använder den 

kan cykla och på så sätt transportera sig.  

Med kundens användningsvärde som utgångspunkt ändras också 

utvecklingsprocessen för nya tjänster och produkter, genom att 

tjänsteutveckling symboliseras av ett utifrån-in perspektiv istället. Där kunden 

innehar kunskap om användning och kan bidra med teknisk kunskap (Skålén 

2016). 

Ett utifrån-in perspektiv får också konsekvenser på hur utvecklingsprocessen 

sker – vilker kommer visas i denna uppsats genom att involvera kunder och 

användare redan i insamlingen av kriterium och utvärderingsprocessen.  

1.2. Problembakgrund 

Från introduktionen förstås att det finns stora möjligheter att förbättra 

pappers och massaindustrin ur energisynpunkt. Gavelisolering till 

Yankeecylindrar kan vara en del av lösningen på hur industrin kan utnyttja 

resurser effektivare. Dock uppfyller inte nuvarande lösningar som finns alla de 

krav som ställs på gavelisoleringen. Det vanligaste problemet är att det 

befintliga isoleringsmaterialet faller sönder och måste bytas ut men även andra 

problem som att listerna till infästningen spricker, vilket i sin tur innebär en 

säkerhetsrisk. 

Anledningen till att lösningarna inte har fungerat kan spåras tillbaka till 

utvecklingsprocessen och de kriterier som använts i urvalsprocessen samt 

testfasen. Om den valda lösningen uppfyller kraven som ställts i 

urvalsprocessen bör den också fungera i praktiken. Om inte så bör de krav 

som ställts varit felaktiga eller att testfasen inte utfört alla nödvändiga test. 

Genom att använda ett tjänstelogikperspektiv skall en ny metod - för att ta 

fram urvalskriterier - skapas. Denna metod skall innehålla kriterier ifrån både 

kunder, användare och producent samt inkludera hållbarhet för att få ett 

holistiskt perspektiv i utvärderingsprocessen. 
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1.2.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta fram – med tjänstelogik och ett hållbarhetsperspektiv - en 

holistisk insamlingsmetod för urvalskriterier och en utvärderingsmetod samt undersöka om 

det finns skillnader mellan kund- och producentkriterier.  

Genom att använda ett tjänstelogikperspektiv med värde och 

användarinvolvering som centrala delar i processen är målet att få ett holistiskt 

perspektiv. Med ett holistiskt perspektiv menas att de personer som jobbar, 

påverkas och har ansvar för produkten skall inkluderas och inte enbart en 

exklusiv skara som har detaljkunskap om produkten samt att hållbarhet 

inkluderas. Insamlingsmetoden kommer användas för att ta fram kriterierna till 

den slutgiltiga utvärderingsmetoden. Utvärderingsmetoden kommer tas fram 

med hjälp av ett praktiskt utvecklingsprojekt som handlar om Gavelisolering 

till Yankee-cylindrar. 

1.2.2. Forskningsfrågor  

1. Hur bör kriterierna tas fram för att uppnå ett holistiskt perspektiv? 
 

2. Vilka kriterier bör användas vid utvärdering av produkter? 
 

3. Hur bör kriterierna användas för att säkerställa att produkten uppfyller de krav 

som ställs? 
 

4. Hur förändras urvalskriterierna i utvecklingsprocessen på grund av kund- och 

användarinvolvering? 
 

1.2.3. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till en producent av gavelisolering som i detta fallet är 

Valmet och kunder till Valmet. Kunderna är svenska mjukpappersbruk. Dock 

har de anställda som intervjuats på Valmet internationell erfarenhet, det gör att 

undersökningen har ett internationellt och generellt resultat. 

På grund av arbetets tidsram har antalet intervjuer begränsats och så ledes 

även de avdelningarna på Valmet som är relevanta för undersökningen. 

Utvärderingsmetoden kommer inte heller ha möjlighet att testas, då det skulle 

behöva genomföras tidskrävande konceptgenerering och testning. 

1.2.4. Kunskapsbidrag 

Denna uppsats ämnar att bidra till kunskapen om utvecklingsprocessen och 

hur ett tjänstelogikperspektiv kan påverka kriterierna som ställs i 

urvalsprocessen.  
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Tidigare forskning har visat på att kunder är mer kreativa vid utvecklandet av 

nya produkter och tjänster. Denna forskning har också visat att kunders 

förslag har varit mindre realiserbara än de som jobbar med utvecklandet av 

produkten eller tjänsten (Kristensson et al. 2004). Genom att genomföra 

denna mer riktade studie mot insamlandet av kriterium och 

utvärderingsprocessen ämnar författaren att bidra till kunskap om kunders 

kreativitet och rimlighet vad gäller kriterier på produkter eller tjänster. 

2. Teori 

Idéen med uppsatsen är att ta fram en metod för att utvärdera produkter med 

hjälp av ett tjänstlogiskperspektiv. Genom att använda ett tjänstelogik-

perspektiv skall kundens värdeskapande hamna i centrum genom hela 

processen och användningskunskap vägas in i metoden. Dels kommer 

uppsatsen resultera i en lösning för hur Yankeecylindrarna bör isoleras men 

tillvägagångssättet skall också utvärderas för att se vilka för- och nackdelar 

tjänstelogiken kan han på utvecklingsprojekt. Flera olika teorier har valts ut för 

att kunna utveckla utvärderingsmetoden, några är traditionella medan andra 

delar av teorin har utvecklats under de senaste åren och relaterar till aktuell 

forskning. 

2.1. Tjänstelogik och varulogik 

Varulogik (goods-dominant logic) har dominerat marknadsföringen i världen 

under 1900-talet och gör så än idag. Under de sista årtiondena har dock ett 

nytt koncept fått allt större betydelse för både näringslivet och offentlig 

förvaltning, tjänstelogik (service logic) heter detta koncept (Skålén 2016). 

Tjänster har funnits sedan den första människan tog sina första steg på jorden 

men det är inte förrän nu - på 2000-talet - som begreppet har fått stor 

uppmärksamhet som forskningsämne.  

Tjänster och varor hade diskuterats under lång tid inom forskningen, ofta som 

två motpoler. Vargo & Lusch (2004) utvecklade det nya konceptet 

tjänstedominant logik (service-dominant logic), som var starten på ett nytt 

synsätt på tjänster och deras nytta. Genom att integrera varor och tjänster 

istället för att särskilja, kunde nya produkter och marknadsstrategier utvecklas.  

Varulogik fokuserar på värdeskapandet i den interna organisationen. Genom 

att förädla varan under olika processteg så ökar värdet på varan (Skålén 2016). 

Det synsättet har präglat hela världen under mycket lång tid och varit 

ramverket för marknadsföring. Både marknadsföringsmixen och de fyra p:na - 
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som Kotler skriver om i sin bok Marketing Management - använder denna logik 

som grund. I boken beskriver Kotler hur marknadsföring handlar om att 

tillfredsställa kunden på rätt sätt under dennes beslutsprocess. Det görs genom 

att kombinera marknadsföringsmixen och de fyra p:na på ett optimalt sätt 

(Kotler 1972). Ett sådant synsätt medför att fokus är på utbytet av varan och 

det monetära medlet. 

Under utvecklingen av tjänstelogiken så började detta synsätt att ifrågasättas 

allt mer och fokus började allt mer skifta ifrån själva utbytet till de olika värden 

som tjänster och varor skapar. Gummeson (1995, s. 250) skrev:  

Customers do not buy goods or services: [T]hey buy offerings which 

render services which create value… The traditional division between 

goods and services is long outdated. It is not a matter of redefining 

services and seeing them from a customer perspective; activities render 

services, things render services. The shift in focus to services is a shift from the 

means and the producer perspective to the utilization and the customer 

perspective.  

Tidigare har marknadsföring handlat om att erbjuda varor på befintliga 

marknader och i enstaka fall nya marknader. Fokus har legat på vad 

producenter kan erbjuda kunderna. I många fall har det varit 

teknologiutvecklingen som drivit marknadsföringen. Tjänstelogiken vänder på 

modellen, genom att se på vilket värde som skapas när kunden använder varan 

eller tjänsten (value-in-use) (Skålén 2016). Värde är det centrala begreppet 

inom tjänstelogik. 

Tjänstelogiken ser också värde som samskapat (co-creation) till skillnad mot 

varulogiken. Genom interaktion mellan kunden och organisationen kan 

värdesamskapande ske i båda riktningar. När kunden skapar värde tillsammans 

med producenten som skapar värde för producenten kallas det medproduktion 

(co-production) (Skålén 2016). Att byta ut information som underlättar för 

båda parter är centralt för att öka det slutgiltiga värdet av varan eller tjänsten, 

det är innebörden av värdesamskapande. 

Producenten kan enligt tjänstelogiken inte bygga in värde i en vara eller tjänst, 

istället erbjuder producenten ett värdeerbjudande. Ett värdeerbjudande innebär 

att producenten underlättar för kunden att skapa värde och det är 

producentens främsta uppgift. Det kan i sin tur underlättas genom 

värdesamskapande med kunden (Skålén 2016).  
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Dessa tre delar är huvudkomponenterna inom tjänstelogiken; kundens 

värdeskapande, kunden och organisationens värdesamskapande och 

organisationens värdeunderlättande. Gemensamt för komponenterna är att 

värdet skapas eller samskapas genom resursintegrering. Resurser i form av 

immateriella och materiella integreras med organisationer, människor och 

andra aktörer. Tillsammans kan dessa erbjuda kunden ett värdeerbjudande - 

som i sin tur gör det möjligt för kunden att skapa värde – genom integrering 

(Skålén 2016). Figur 4 sammanfattar tjänstelogikens grundbultar illustrativt.  

 
Figur 4: Tjänstelogikens grundbultar från (Skålén 2016) 

För att förtydliga begreppet tjänst och dess innebörd i denna rapport beskrivs 

det historiska perspektivet för tjänster. Traditionellt skiljs tjänster och varor åt 

av fyra egenskaper som förkortas IHIP – från engelskans Intangibility, 

Hetrogeneity, Inseperability och Perishability. Som innebär att tjänster är:  

• Immateriella – Går inte att ta på 

• Föränderlighet – Ändrar sig från gång till gång 

• Prosumtion – Produktion och konsumtion går inte särskilja 

• Försvinnande – Tjänster är inte beständiga  

Dock har detta synsättet ifrågasatts allt mer vilket gör att nya definitioner 

utvecklats. Inom tjänstelogiken anses en tjänst vara den värdeskapande 

process som realiserar värdet i ett värdeerbjudande (Kristensson et al. 2014). 

Det är också tjänstelogikens synsätt som avses när ordet tjänst används i 

Resursintegrering 

Leverantörens 
värdeunderlättande: 

Värdeerbjudanden 

Kundens värdeskapande: 
Värdeskapande i 

användning 

Direkt interaktion: 
Värdesamskapande 
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rapporten. En tjänst kan vara en städtjänst som utförs för kundens räkning 

men också en bil som indirekt gör användaren en tjänst genom att transportera 

användaren från A till B. I Tabell 1 ses en sammanställning av skillnaderna 

mellan varudominant logik (GDL) och tjänstedominant logik (SDL). 

Tabell 1: Skillnader mellan GDL och SDL från (Kristensson 2009) 

  Varudominant logik (GDL) Tjänstedominant logik (SDL) 

Fokus 
Varor (och tjänster som 
maximerar prestanda hos varor) 

En tjänst (den som kunden 
upplever i användandet) 

Syn på 
varor 

Varor är en operand resurs som 
kunder behöver. 

Varor är intermediära. De 
hjälper till att skapa 
förutsättningar för en tjänst 

Syn på 
kunden Kunden är mottagare av varor. 

Kunden är medskapare av en 
tjänst. 

Syn på MF 

Marknadsföring går ut på att 
segementera kunder, distribuera 
varor till dem och göra varor 
mer attraktiva så att kunden 
köper dem. 

Marknadsföring är en processen 
som innebär att en organisation 
skapar värde i intraktion med 
kund. 

Syn på 
värde Inbäddat i vara vid produktion. 

Realiseras av kunden i 
användandet (value-in-use) 

Syn på 
tillgångar 

Fabriker, maskiner, etc kan 
skapa värde. Operanda resurser 
är av intresse. 

Kunden är en resurs eftersom 
den är medskapare av värde. 
Operanta resurser är av intresse 

2.2. Tjänsteinnovation 

Tidigare i rapporten har tjänstelogik och varulogik beskrivits, där fokus skiftar 

från internt värdeskapande till användningsvärdet för kunden. Inom 

tjänstelogiken ligger fokus på vad varan eller tjänsten gör istället för vad den är 

(Kristensson et al. 2014). Utifrån tjänstelogiken har ett flertal forskningsfält 

kommit, ett av dessa är tjänsteinnovationsfältet. Kristensson et al. (2014) 

beskriver att tjänsteinnovation avser det nya värde som kunder upplever när de 

använder en tjänst.  

Som tidigare nämnts har utvecklings- eller innovationsprocessen traditionellt 

utgått från ett inifrån och ut-perspektiv där företagen har ansett sig inneha den 

nödvändiga kunskapen för att utveckla varor eller tjänster. Behovet av 

utveckling kan dock komma från kunden. Ett problem kan ha uppstått som 

behöver lösas eller ett nytt behov men kunskapen (the know-how) som krävs 

besitter företaget (Kristensson et al. 2014). Av flera skäl har det varit på det 

sättet, men ett av de tyngsta är såklart att varulogik även har präglat 

utvecklingsarbetet i företag.  
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Tjänsteinnovationsprocessen symboliseras istället av ett utifrån och in-

perspektiv där kunden är den centrala i processen och involveras tidigt i 

arbetet. Utgångspunkten för en tjänsteinnovation är idéer om nya 

värdeskapande processer istället för en ny teknik eller egenskaper, som fallet är 

med produktutvecklingsprocesser. Tjänsteinnovationer utgår ifrån att värde 

samskapas ihop med kunden i linje med tjänstelogiken, därför behöver inte en 

tjänsteinnovation handla enbart om bättre resursutnyttjande exempelvis 

effektivisering. Det handlar också om att integrera resurser så att kunden kan 

realisera nytt värde genom att nya värdeerbjudanden (Kristensson, Gustafsson, 

& Witell, Tjänsteinnovation, 2014). Synsättet medför ett naturligt kundfokus 

genom hela processen och innovationer som inte kommer till nytta undviks i 

större utsträckning, då behovet styrs av användaren och inte av vad 

producenten är kapabel att tillverka. Bergman & Klefsjö (2012) nämner dock 

att det idag finns många modeller av kundcentrerad produktutveckling. Dessa 

tar hänsyn till kundens behov men involverar inte alltid kunden i 

utvecklingsprocessen i lika hög grad som tjänsteinnovationer gör. De utgår 

också från att utvecklingsarbetet genomförs internt i företagen och involverar 

inte kunden i de senare delarna av processen förutom testning. De olika 

delarna i en traditionell produktutvecklingsprocess ses i Figur 5. 

 
Figur 5: Produktutvecklingens faser från (Johannesson et al. 2013). 
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2.2.1. Användarinvolvering 

Inom varulogiken är teknologikunskap central för innovation av nya 

produkter, det är också den sortens kunskap som är aktad hos traditionella 

tillverkningsföretag. Tjänstelogiken lägger större vikt vid användningskunskap 

och säger att det måste inkluderas för att en tjänsteinnovation skall vara 

möjligt. Teknologikunskap syftar till kunskap om resursers möjligheter och 

vad som kan åstadkommas med dem. Det är en av förutsättningarna för att 

integrera resurser till nya värdeerbjudanden (Skålén 2016). 

Användningskunskap syftar till kunskap om hur användaren och kunden 

använder värdeerbjudanden, skapar värde samt framtida användningsbehov. 

Sådan kunskap kan vara väldigt svår för utvecklare att få kännedom om den 

inte involverar användaren i utvecklingsprocessen eller själv använder tjänsten 

i olika situationer (Skålén 2016). 

Inom innovationslitteraturen beskrivs en idé av två delar, en del är problemet 

och en del är lösningen på problemet. Det är här användningskunskap och 

teknologikunskap kopplas samman och integreras med varandra. 

Användningskunskapen relaterar till problemet och krävs för att 

uppmärksamma problemet medan teknologikunskapen relaterar till lösningen 

och den kunskap som behövs för att lösa problemet (Basadur et al. 2000; 

Froehlich et al. 2016; Magnusson 2009; Osborn 1957). 

Dean et al. (2006) utvecklar detta synsätt genom att säga att en idé måste 

beskrivas av vem, vad, var, när, varför och hur för att vara komplett. 

Beskrivning av en idé som en lösning och ett problem matchar kriterierna som 

Dean et al. (2006) anser behövs för en komplett idé (Sukhov 2018). Hatchuel 

& Weil (2009) fortsätter att beskriva att idéer är inte fullt definerade utan kan 

sakna en detaljerad problembeskrivning eller lösningsalternativ, vilket gör det 

svårt att ta korrekt beslut för att gå vidare i processen. Sukhov (2018) utvecklar 

detta koncept och delar in komponterna i de två delarna; problem och lösning. 

För att beskriva problemet används vad, var, när och varför medans resurserna 

och processen som behövs för lösningen beskrivs av hur, vem (och kanske 

varför). Genom att koppla samman dessa komponenter kan en kort beskrivning 

av problemet, lösningen och slutligen idéen skapas som sedan kan utvärderas.  

Saknas information om någon komponent bör det leda till en försämrad 

kvalitet av idéen (Sukhov 2018). Därför är det viktigt att samla in all nödvändig 

information för att få en komplett beskrivning och det kan kräva involvering 

av kunder och användare. 
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Det finns flera olika metoder för att involvera kunder och användare i 

utvecklingsprocessen och allt fler företag har börjat inse fördelarna med 

kundinvolvering (Skålén 2016). Men för att involvera kunder och användare 

måste de identifieras först. von Hippel (1986) beskriver hur ledande användare 

(lead users) kan identifieras i en tvåstegsmodell. Först skall användare som 

leder nya produkttrender hittas. I en industriell miljö är detta enkelt då de allra 

flesta stora företag inom en bransch är välkända för de som jobbar inom 

denna branschen. Det andra steget är att identifiera sådana användare som 

skulle kunna få stor nytta av innovationen, det är enklare att motivera dem att 

spendera tid om de vet att det renderar i en större fördel för dem (von Hippel 

1986). 

Ett flertal forskare har också undersökt när i utvecklingsprocessen som 

kundinvolvering gör mest nytta. Witell et al. (2011) kommer till exempel fram 

till i sin forskning att användare kan ge värdefull användningskunskap (value-

in-use) i början av ett utvecklingsprojekt. Samt att företag borde använda sig 

av undersökningsmetoder som fångar in kunskapen i användningssituationen. 

För att få tillgång och utnyttja denna kunskap bör användaren involveras tidigt 

i utvecklingsprocessen enligt Witell et al. (2011). Witell et al. (2014) kommer 

också fram till att information från kunder kan leda till högre vinstmarginaler 

för produkten om utvecklaren får informationen i det tidiga skedet av 

utvecklningsprocessen. 

Chang & Taylor (2016) undersökte hur effektiviteten i 

produktutvecklingsprojekt ändrades beroende på om kunder involverades i 

utvecklingsprocessen eller inte. De kom fram till att kundinvolvering hade som 

mest effekt i teknologi turbulenta projekt, utvecklingsländer, projekt för 

företagskunder och mindre företag. De kom också fram till att 

kundinvolvering minskar utvecklingstiden och förbättrar kvaliteten på 

produkten.  

2.3. Produktutveckling 

Traditionell produktutveckling har ett antal faser som ses i Figur 5. De faser 

som är aktuell i denna undersökningen är produktspecifikations- och 

utvärderingsfasen. 
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2.3.1. Produktspecifikation 

Specifikationen skall innehålla uppgifter om vad som ska åstadkommas som ett 

reslutat av utvecklingsprocessen. Produktspecifikationen skall kunna användas 

som referens både under och efter utvecklingsprocessen. Till en början tas en 

målspecifikation fram som sedan uppdateras under processen - när ny 

information samlas in - och sedan fastställs till en slutspecifikation. Den 

slutgiltiga specifikationen tas fram under konstruktionsfasen och beskriver den 

färdiga produkten (Johannesson et al. 2013). 

Målspecifikationen skall fånga in alla de kriterier som är relevanta för 

utvecklingen av produkten. Följande tre stegs modell är vanlig att använda för 

detta ändamål (Johannesson et al. 2013). 

1. Kriterier som är givna i uppdraget från början, både explicita och implicita. 

2. Kriterier som framkommer i samband med analys och klargörande av 

uppgiften. 

3. Kriterier som uppkommer som ett resultat av fattade beslut i 

konstruktionsfasen. 

I detta projekt är endast steg 1 och 2 aktuella för att ta fram en 

målspecifikation, då projektet inte innehåller någon konstruktionsdel.  

Kriterier kan delas in i olika kategorier, en vanlig uppdelning är kriterier som 

relaterar till produktens förväntade funktion och sådana som sätter gränser för 

vilka produktlösningar som är tillåtna. Detta projeket kommer dock inte 

använda sig av denna uppdelning utan kommer istället dela upp kriterierna i 

krav och önskemål, på grund av att denna uppdelning används på företaget 

som studien genomförts på. Krav syftar till sådana kriterier som måste 

uppfyllas och önskemål sådan som önskvärda men de är inte obligatoriska. 

Önskemål kan också rangordnas med hänsyn till deras betydelse för 

produktens egenskaper. Checklistor är vanligstvis använda för att upprätta 

produktspecifikationer (Johannesson et al. 2013). 

Följande krav bör ställas på en produkspecifikation: 

• Komplett – alla intressenter, livscykelfaser och aspekter ska beaktas 

• Kriterierna ska formuleras lösningsoberoende och vara entydiga 

• Kriterierna ska om möjligt vara mät-/kontrollerbara 

• Specifikationen ska vara icke-redundant, dvs. varje kriterium ska vara unikt 

De vinster som en väl utarbetad produktspecifikation medför är kortare 

utvecklingstid, minskade utvecklingskostnader, bättre kvalitet och 

kunskapsöverförning till nästa produktgeneration (Johannesson et al. 2013). 
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2.3.2. Utvärderingsmetoder 

Utvärderingsprocessen sker i följande tre steg enligt Johannesson et al. (2013): 

1. Sålla bort de alternativ som inte uppfyller kraven i specifiktaionen. 

2. Genomför en concept screening med relativ beslutsmatris. 

3. Genomför en concept scoring med kriterieviktsmetoden. 

Produktspecifikationen används som referens under utvärderingfasen. De 

koncept som går vidare i de olika beslutstegen vidareutvecklas och följer enligt 

Ulrich & Eppinger (2007) processen i Figur 6. 

 
Figur 6: Utvärderingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger från (Johannesson et al. 2013). 

Första steget är ”eliminering av dåliga lösningar” vilket innebär att lösningarna 

som inte uppfyller grundläggande krav sållas bort. De grundläggande kraven 

finns i specifikationen. Detta kan oftast göras i konceptgeneringsfasen då 

specifikationen är framtagen innan denna fas (Johannesson et al. 2013). 

I första steget är det lämpligt att använda en elimineringsmatris som kan ses 

Figur 7. Genom att markera med (+), (-) och (?) i de olika stegen i matrisen 

kan lösningarna som ska gå vidare eller inte sorteras på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt (Johannesson et al. 2013). 
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Sid 1 Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll produktspec. 
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Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) Eliminera lösning 
(?) Sök mer info 
(!) Kontroll produktspec. 

Kommentar Beslut 

1 + + + + + + +   + 

2 + + - 
    

  - 

3 + + ? + + + +   ? 

4 

       
    

5 

       
    

6 

       
    

Figur 7: Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz från (Johannesson et al. 2013) 

Andra steget inkluderar en relativ beslutsmatris. Det finns flera olika 

beslutsmatriser, bland annat Pahl och Beitz och Pughs metod. Den som valts ut 

detta projekt är Pughs metod - som ses i Figur 8. Den relativa beslutsmatrisen 

har till uppgift att sortera bort de sämsta alternativen. Det görs genom att 

formulera urvalskriteriena med utgångspunkt i produktspecifikationen. En 

referenslösning som är väl känd läggs in i matrisen som används för att 

jämföra de olika alternativen. Är alternativet bättre än referenslösningen sätts 

(+) i rutan eller (-) om den är sämre eller (0) om den är lika bra. Sedan räknas 

summan ihop av (+), (-) och (0) för att utvärdera de olika alternativen. Den 

lösning som har högst nettovärd anses vara den högst rankade lösningen. 

Detta kan upprepas flera gånger med den högst rankade lösningen som 

referenslösning för att säkerställa urvalsprocessen genom att jämföra fler 

alternativ mot varandra. När resulatet av de upprepade utvärderingarna 

konvergerar mot ett alternativ kan utvärderingsprocessen gå vidare till nästa 

steg som innehåller en kriterieviktsmatris (Johannesson et al. 2013). 
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Kriterium 
Alternativ 

1 (ref) 2 3 4 5 

Önskemål A 

D
 A

 T
 U

 M
 0 + 0 - 

Önskemål B + + + + 

Önskemål C 0 0 - - 

Krav D 0 - 0 0 

Önskemål F 0 + - - 

Summa +   1 3 1 1 

Summa 0   3 1 2 1 

Summa -   1 1 2 3 

Nettovärde 0 0 2 -1 -2 

Rangordning 2 2 1 4 5 

Vidareutveckling Ja Ja Ja Nej Nej 

Figur 8: Relativ beslutsmatris enligt Pugh från (Johannesson et al. 2013) 

En kriterieviktsmatris innebär att alternativen jämförs kvantitativt och inte 

kvalitativt som i en relativ beslutsmatris. Utmaning med kriterieviktsmatrisen 

är att bestämma viktfaktorerna på ett objektivt sätt. Kriterierna som används 

återfinns i produktspecifikationen på samma vis som för den relativa 

beslutsmatrisen. Det är därför det är mycket viktigt att ha en väl utarbetad 

produktspecifikation, då den ligger till grund för hela utvärderingsprocessen. 

De kriterierna måste nu formuleras så specifikt att de kan användas för 

kvantitativa bedömningar (Johannesson et al. 2013). 

För att få en så objektiv bedömning som möjligt av kriterierna har olika 

metoder tagits fram för att i slutändan resultera i Kesselrings kriterieviktsmatris 

som ses i Figur 12. Till en början används en viktbestämningsmatris som 

jämför alla kriterier mot varandra för att resultera i en skala som avgör hur 

viktigt varje kriterier är jämfört med de andra kriterierna. 

Viktbestämningsmatrisen ses i Figur 9, i den högra kolumnen ses varje 

kriteriums vikt relativt de andra kriterierna. Om kriterierna är lika viktiga 

tilldelas de 0,5 vardera, om det ena kriteriet är mycket viktigare tilldelas det 

kriteriet 1 och det andra 0 (Johannesson et al. 2013).  
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Kriterium A B C D E F Sum Sum/Tot 

Önskemål A -   0 0   0,5 1   0 1,5  0,10 

Önskemål B  1  -  0  0,5  1  0,5  3,0 0,20 

Önskemål C  1  1  -  0,5  1  0,5  4,0 0,27 

Önskemål D  0,5  0,5  0,5  -  0,5  0,5  2,5 0,17 

Önskemål E  0  0  0  0,5  -  0  0,5 0,03 

Önskemål F  1 0,5   0,5 0,5   1 -   3,5 0,23 

Tot 15,0 1,00 

Figur 9: Viktbestämningsmatris från (Johannesson et al. 2013) 

Det kriterium som får den högsta relativa summan (σimax) tilldelas maxvärdet 

(wimax) bland viktfaktorerna. De andra viktfaktorerna beräknas sedan i 

proportion till detta värde enligt ekvation 1. 

wi = (σi σimax⁄ )wimax     (1) 

I Figur 10 är värdena från Figur 9 omräknade till och avrundade till 

viktfaktorer med skalorna 1-5 och 1 – 10. 

Kriterium 
Sum/tot 

= 𝛔𝐢 

Skala 1 -5: 

Viktfaktorer (𝐰𝐢) 

Skala 1 - 10: 

Viktfaktorer (𝐰𝐢) 

Önskemål A 0.10 2 4 

Önskemål B 0.20 4 7 

Önskemål C 0.27 5 10 

Önskemål D 0.17 3 6 

Önskemål E 0.03 1 1 

Önskemål F 0.23 4 9 

Figur 10: Skalade viktfaktorer från (Johannesson et al. 2013) 

För att kvantifiera varje kriterium används betygsskalor för de olika kriterierna, 

exempelvis vikt och kostnad. Dessa absoluta värden används för att jämföra 

hur väl varje kriterium uppfyller sin egen funktion. I Figur 11 ses exempel på 

detta. 

Prestandakriterium 

 

Kostnadskriterium 

 

Kvalitativt kriterium 
(t.ex. utseende) 

Värde 
(Nm/kg) 

Betyg v 

 

Värde 
(kr/mil) 

Betyg v 

 

Värde 
 

Betyg v 

< 0.10 1 

 

 > 50 1 

 

Subjektiva 
bedöm- 
ningar 

1 

 0.10 - 0.13 2 

 

 40 - 50 2 

 

2 

 0.13 - 0.16 3 

 

 30 - 40 3 

 

3 

 0.16 - 0.19 4 

 

 20 - 30 4 

 

4 

> 0.19 5 

 

 < 20 5 

 

5 

Figur 11: 5-gradiga betygsskalor för olika kriterier från (Johannesson et al. 2013) 
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I Figur 12 ses bokstäverna w, v och t som kommer ifrån dessa försteg. 

Viktbestämningsmatrisen bestämmer värdet på viktfaktorn w, betygskalan 

avgör värdet på v som sedan multipliceras med varandra för att få betyget t 

enligt ekvation 2.  

w = v ∗ t     (2) 

Alla t-värden summeras sedan ihop till T för att jämföras mot ideallösningen 

T/Tmax= 1.00. Rangordningen bestäms av värdet på T och skall reslutera i 

den mest lämpade lösningen (Johannesson et al. 2013). 

Kriterium 
Lösningsalternativ 

Ideal 1 2 3 4 

  w v t v t v t v t v t 

Önskemål A 2 5 10 2 4 2 4 3 6 2 4 

Önskemål B 4 5 20 3 12 4 16 4 16 2 8 

Önskemål C 5 5 25 2 10 4 20 3 15 3 15 

Önskemål D 3 5 15 3 9 4 12 3 9 1 3 

Önskemål E 1 5 5 3 3 2 2 3 3 3 3 

Önskemål F 4 5 20 2 8 4 16 1 4 3 12 

 T = ∑ tj 95 46 70 53 33 

 T Tmax⁄  1 0,48 0,74 0,56 0,35 

 Rangordning - 3 1 2 4 

Figur 12: Kriterieviktsmatris enligt Kesselring från (Johannesson et al. 2013) 

Innan slutgiltig lösning väljs bör resultatet ifrågasättas för att säkerställa att rätt 

lösning verkligen väljs. Anledningar att ifrågasätta resultatet enligt Johannesson 

et al. (2013): 

• Signifikansen i skillnaden mellan beräknade meritvärden: Är skillanden tillräckligt 
stor mellan meritvärdena för att säkert kunna avgöra rangordningen. 

• Balansen mellan delbetygen: Är det bästa meritvärdet ett resultat av ett antal 
mycket höga betyg, kombinerat med ett antal mycket låga betyg eller är 
delbetygen jämnt fördelade. 

• Osäkerheter i värden: Finns osäkerheter i viktfaktorer (w), betygsskalor (v) och 
satta betyg (t)? 

2.4. Hållbarhet 

Hållbarhet är ett begrepp som blivit allt viktigare i dagens samhälle och det är 

numera lagstadgat att företag över en viss storlek – bedömt på omsättning, 

antalet anställda eller omslutning – skall redovisa en hållbarhetsrapport varje år 

som en del i sin ordinarie årsredovisning (PWC 2016).  
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Den mest vedertagna definitionen av hållbar utveckling kommer ifrån FN:s 

rapport Vår gemensamma framtid av Brundtland (1987). Nedan följer 

definitionen. 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Vanligtvis delas hållbarhet och hållbar utveckling in i tre dimensioner: 

• Ekonomisk hållbarhet 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

Denna indelning gör det enklare att analysera hållbarhet och avgränsar 

begreppet. För att en lösning skall vara hållbar måste alla tre dimensioner vara 

uppfyllda, det illustreras genom ett venndiagram i Figur 13, där den 

gemensamma arean symboliserar lösningar som är hållbara (Dahlin 2014). 

Denna rapport kommer använda 

hållbarhet och de tre dimensionerna 

som en grund när 

utvärderingsmetoden utvecklas. 

Nedan utvecklas noggrannare vad de 

tre dimensionerna innebär. 

 

 

 

2.4.1. Ekonomisk hållbarhet 

Genom att utnyttja bolags tillgängliga resurser på ett effektivt sätt skall 

företags lönsamhet säkerställas över en längre tid. Det görs genom att skapa 

mer värde än vad som förbrukas - vid produktionen av tjänster och varor - i 

samhället. Detta är också grunden till ekonomisk hållbarhet (Dahlin 2014).  

Ett av de största problemen med ekonomisk hållbarhet är att företag bör se på 

lönsamhet med längre sikt istället för kortsiktiga ekonomiska vinster (Dahlin 

2014). 

Figur 13: De tre dimensionerna av hållbarhet 

i ett venndiagram från (Dahlin 2014) 
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2.4.2. Ekologisk hållbarhet 

Miljömässigt är klimatfrågan den största, förbränning av fossila bränslen samt 

överutnyttjande av planetens resurser bidrar till försurning, smog och utsläpp 

av miljöfarliga gaser. Planeten som vi lever på sätter gränser och ett ramverk 

för hur mycket människan kan utnyttja och utgör den yttre systemgränsen för 

tillgängliga resurser (Dahlin 2014).  

För att minska dessa utsläpp och förbränningen av fossila bränslen måste nya 

tekniker utvecklats och befintliga effektiviseras. Redan idag förutspår många 

att den planetära gränsen är allt för lång passerad. Genom att minska 

energiförbrukningen och ställa om till förnybara bränslen kan 

klimatförändringarna begränsas. Detta kräver dock kraftfulla utsläpps-

minskningar, för att de värsta scenarion skall undvikas (Dahlin 2014). 

2.4.3. Social hållbarhet 

Den sociala hållbarhetsdelen behandlar stora frågor som demokrati, mänskliga 

rättigheter, fattigdom och diskriminering men det handlar också om mer 

vardagliga frågor om arbetsmiljö och utbildning. Social hållbarhet kan 

sammanfattas som att det slår vakt om det mänskliga perspektivet och 

individen (Dahlin 2014). 

Arbetsmiljö är i sin tur ett brett begrepp, det inkluderar lagar, stress, strålning 

och belastningsergonomi bland annat. Arbetsmiljölagen utgår från att arbete 

skall anpassas till individen och en balans skall råda mellan arbetets krav och 

individens förutsättningar (Jakobsson & Aronsson 2014). 

Belastning vid manuellt arbete är en del av det som ingår i 

belastningsergonomi. Det finns flera olika sorters belastningar som enstaka 

mycket höga belastningar, höga belastningar, repetitiva belastningar, låga 

fysiska belastningar och statiska belastningar (Jakobsson & Aronsson 2014). 

I detta arbete har fokus varit på enstaka mycket höga belastningar och höga 

belastningar som kan uppkomma vid montering av gavelisoleringen. För att 

förebygga dessa sorters belastningar finns det vissa råd och riktlinjer som bör 

följas enligt Jakobsson & Aronsson (2014). 

• Undvik tunga lyft om det går, använd tekniska hjälpmedel 

• Se till att bördan hålls nära kroppen 

• Undvik att lyfta och vrida samtidigt 
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Tekniska hjälpmedel kan vara maskiner, truckar, lyftanordningar eller vagnar. 

Det finns inget specifikt gränsvärde för hur tung som bör undvikas men 15 - 

20 kg är ett bra riktvärde vid upprepade belastningar. Tunga bördor bör inte 

lyftas över huvud eller under knän och handlingsutrymmet bör vara stort nog 

för att undvika vridning vid belastning (Jakobsson & Aronsson 2014). 

2.5. Ekonomiska kalkyler 

Det finns många olika modeller för ekonomiska kalkyler beroende på vad som 

skall kalkyleras. Den investeringskalkyl som valts är nuvärdesmetoden och 

produktkalkylen är en ABC-kalkyl. Hur kalkylerna används ses i bilaga B för 

att räkna ut priset och lönsamheten. 

2.6. Värmelära 

Värme är ett flöde av energi och förknippas ofta med enheten temperatur [T], 

detta är dock inte helt korrekt då den riktiga enheten för värme är den samma 

som för energi, joule [J] (Dahlin 2014). 

Definitionen av värme:  

Värme är energi som flödar från ett objekt med högre temperatur till ett objekt med 

lägre temperatur på grund av temperaturskillnaden mellan objekten. 

Det finns tre typer av värmetransporter; konvektion, strålning och konduktion 

som används i denna uppsats för att beräkna energibesparningen i bilaga A. 
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3. Metod 

Som tidigare beskrivet har denna uppsats till syfte att ta fram – med tjänstelogik 

och ett hållbarhetsperspektiv - en holistisk insamlingsmetod för urvalskriterier samt 

undersöka om det finns skillnader mellan kund- och producentkriterier.  

Det skall sedan resultera i en utvärderingsmetod för gavelisolering. Genom att 

använda tjänstelogikperspektivet och involvera kunden i utvecklingen av 

gavelisolering skall ett holistiskt synsätt inkluderas i utvärderingen. Vilket 

sedemera skall analyseras för att svara på den forskningsfråga nummer 4. 

Grunden för uppsatsen ligger i det teoretiska ramverk som presenterats i 

teoriavsnittet. 

Den metod som valdes för att genomföra projektet är en kvalitativ fallstudie. 

Fallstudiemetoden bör användas när en företeelse skall studeras i dess verkliga 

kontext och gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. Den lämpar 

sig för att undersöka ett specifikt problem för att sedan utveckla 

generaliserbara teorier utifrån de resultat och insamlade data som funnits (Yin 

2007). 

I detta fall är studien explorativ eller undersökande. Då målet med studien är 

att undersöka vilka kriterier som bör användas och hur i utvärderingsmetoden. 

Kritik har riktats mot fallstudiens tillförlitlighet, när endast ett fall eller ett fåtal 

fall studeras. Dock har den kritik minskat desto mer fallstudier som 

genomförts och idag är det en av de vanligaste forskningsmetoderna (Yin 

2007). I Figur 14 ses hur undersökningen genomfördes. 

 
Figur 14: Metodens tre delar. 

3.1. Insamling av data 

Insamling av data har gjort genom att fösta läsa litteratur inom området 

produktutveckling, hållbarhet och tjänsteinnovation. Sedan utfördes intervjuer 

för att ta fram de kriterier som bör ställas på lösningen för att isolera gavlarna 

samt analysera hur tjänsteperspektivet påverkar den slutliga 

utvärderingsmetoden. 

Litteraturstudier Intervjuer
Analys av 

insamlad data
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I rapportens fas av insamling av data är det viktigt att upplysa läsaren om att 

detta varit en iterativ process. Desto längre projektet på gått har teori både 

lagts till och tagits bort i teoriavsnittet. Det på grund av att insikter om 

teoriernas relevans har omvärderats under arbetets gång. 

3.1.1. Litteraturstudier 

Denna undersöknings grund ligger i det teoretiska ramverk som presenterades 

i teoriavsnittet. Insamlingen av ramverket gjordes genom litteraturstudier. Den 

litteratur som studerats är framförallt läroböcker och forskningsartiklar från 

Karlstads Universitets bibliotek och databas OneSearch. För att välja ut 

relevant litteratur har ett större antal böcker och artiklar studerats genom att 

olika söktermer använts, samt genom diskussioner med handledare och 

personer ifrån näringslivet. De söktermer som använts vid sökningar i 

OneSearch är: service innovation, servitization, product-service systems, product 

development. 

De teorier som använts har sin grund i syftet och har använts för att ta fram 

de kriterier som bestämts vid utvärderingen av lösningar till att isolera gavlarna 

på Yankeecylindrar. 

3.1.2. Intervjuer 

Intervjuer har varit den primära källan för detta arbete som är i linje med en 

del av det syfte som rapporten har; att få ett holistiskt perspektiv genom att 

involvera användarna och kunderna. 

Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i fallstudier (Yin 2007) 

och i detta fall den viktigaste. Intervjuerna i en fallstudie antar ofta formen av 

styrda samtal och inte en strukturerad utfrågning, istället är det viktiga att 

intervjuen följer en röd tråd. Det innebär att den som genomför intervjun har 

två uppgifter; att följa ordningen i frågeforumuläret och att formulera frågorna 

så att skevheter undviks samt att målet med frågorna uppfylls (Yin 2007). 

Enligt Yin (2015) skall sex faktorer tas i hänsende när kvalitativa intervjuer 

genomförs.  

• Prata i måttlig mängd  

• Styr inte respondenten  

• Förbli neutral 

• Skriv rapport 

• Använd ett intervjuprotokoll  

• Analysera under intervjun  
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Dessa faktorer följdes i möjligaste mån under intervjurna för att få en väl 

insamlad data att analysera. De som intervjuades jobbade hos både 

producenten – som i detta fall var Valmet – och Valmets kunder. 

De intervjuade personerna hade olika befattningar, i och med det också olika 

arbetsuppgifter. För att uppnå det holistiska synsättet - som undersökningen 

delvis hade till syfte - inkluderades personer ifrån följande avdelningar: 

• Utveckling  och konstruktion 

• Försäljning 

• Verkstad 

• Service 

Dessa avdelningar tillhör producenten av gavelisolering och innefattar de som 

är i direkt kontakt med både kunder och underleverantörer av material som är 

nödvändigt för att tillverka gavelisolering. Det övervägdes också att inkludera 

inköpsavdelningen men den valdes bort då undersökningen hade blivit allt för 

omfattande. Inköpsavdelningen hade kunnat bidra med kunskap om priser 

och underleverantörer men detta ansågs även utvecklingsavdelningen ha 

kunskap om. 

De som intervjuades ifrån utvecklings- och konstruktionsavdelningen hade 

olika positioner. Dels sådana som arbetat en längre tid med tidigare versioner 

av gavelisolering och sådana som skall arbeta med att utveckla en ny version. 

Dessa personer var hade arbetsuppgifter som direkt var kopplade till 

konstruktionen av gavelisolering. Andra personer som också intervjuades på 

utvecklings- och konstruktionsavdelningen var i ledande befattning, 

exempelvis produktägare av Yankee-cylindrarna som sin tur bestämmer vad 

som skall prioriteras vid utvecklingen av alla komponenter på en Yankee-

cylinder. En gruppchef med personalansvar och huvudansvar för utvecklingen 

av alla nyckelkomponenter – varav Yankee-cylindern är en – i en 

mjukpappersmaskin intervjuades. Genom att intervjua både konstruktörer, 

produktägare och gruppchef inkluderades hela utvecklingsavdelningen i 

undersökningen. 

Från försäljningsavdelningen intervjuades den ansvariga säljaren för Yankee-

cylindrar globalt i företaget och eftermarknadssäljare som sålt gavelisolering till 

befintliga Yankee-cylindrar på marknaden. Deras erfarenhet ifrån kundmöten 

och kunskap om marknaden i ett internationellt perspektiv möjliggjorde 

kunskap om olika trender och marknaders förhållningssätt till 

energibesparande åtgärder. 
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De som jobbade i verkstaden hade till uppgift att montera gavelisolering på 

både nya och befintliga Yankee-cylindrar. Genom deras erfarenheter och 

know-how kunde praktiska problem under monteringsfasen lyftas in i 

utvärderingsmetodlen.  

Serviceavdelningen inkluderar Yankee-tekniker som utför säkerhets- och 

prestandainspektioner. Dessa personer jobbar inuti och utanför Yankee-

cylindrarna efter att de tagits i bruk och bidrog med kunskap om 

gavelisoleringens skick efter att den monterats och varit i bruk en tid. 

De personer som intervjuades hos kunder hade också olika positioner och 

arbetsuppgiter. Genom att intervjua dessa personer kunde kunskaper om 

användandet av och miljön runt om Yankee-cylindern inkluderas. De 

personerna som intervjuades tillhörde följande avdelningar: 

• Företagsledning 

• Produktion 

• Underhåll 

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för allas säkerhet i företaget och 

därför intervjuades en person som var tekniskt ansvarig för alla Yankee-

cylindrar i en av världens största mjukpapperstillverkare. På det sättet kunde 

även frågor om hur koncernledningen prioriterar säkerhets-, miljö- och 

kostnadsaspekter inkluderas i utvärderingsmetoden. 

Produktionsavdelningen innefattade produktionsingenjörer som arbetar i 

miljön kring Yankee-cylindern och ansvarar för att maskinen producerar. 

Produktionsingenjörernas uppgift var att ta in information om varför bruken 

skulle investera i gavelisolering, alltså investeringsunderlag samt hur 

gavelisoleringen påverkar produktionen av papper. De kunde bidra med 

kunskap om vilka faktorer som vägdes in i beslutet att investera eller inte 

investera samt andra aspekter som arbetsmiljö och personalplanering. 

Underhållsavdelningen har liknande kunskaper som leverantörens 

serviceavdelning men de jobbar mer frekvent med enskilda Yankee-cylindrar 

än vad servicepersonalen gör. De kan se hur skicket på gavelisoleringen 

förändras med tiden och inte lika sporadiskt som inspektörerna gör. Brukens 

underhållsavdelningar kan också lösa problem som uppstår med 

mjukpappersmaskinen med egna lösningar som inte är producentens 

lösningar. 
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Under interjuvprocessen utfördes först en pilotintervju enligt rekommendation 

av Yin (2013). För att avgöra om frågorna är tydligt ställda eller kan misstolkas, 

hur lång tid som varje intervju tar och om någon fråga skall tas bort då den 

inte tillför undersökningen något värde eller tvärtom. 

När de kunder som skulle intervjuas valdes ut följdes tvåstegsmodellen (se sida 

20) som von Hippel (1986) har introducerat. En av världens största 

mjukpappersproducenter valdes ut då de är i teknisk framkant, både produkt- 

och processmässigt. Samt de personer hos kunden som kan få mest nytta utav 

att gavelisoleringen utvecklas.  

I Tabell 2 ses en sammanställning av alla respondenter. 

Tabell 2: Respondenterna samt deras avdelning och roll 

Företag Avdelning Roll Antal 

Producent 

Utveckling och 
konstruktion 

Gruppchef för nyckelkomponenter 1 

Produktägare för Yankee-cylindrar 1 

Konstruktörer för Yankee-cylindrar 3 

Försäljning 
Globalt ansvarig säljare för Yankee-cylindrar 1 

Eftermarknadssäljare för gavelisolering 1 

Verkstad Montör av gavelisolering 1 

Service Inspektörer av Yankee-cylindrar 2 

Kunder 

Företagsledning Globalt teknisk ansvarig för Yankee-cylindrar 1 

Produktion Produktionsingenjör 1 

Underhåll Underhållsingenjörer 2 

Intervjuformuläret som användes ses i bilaga C, de första fem frågorna ställdes 

till alla respondenter medans den sista eller de sista frågorna anpassades 

beroende på vad respondenten hade för arbetsuppgifter. I formuläret ses en 

introduktion i form av mål och bakgrund till intervjun samt de frågor som 

ställdes. Respondenterna meddelades att de kommer vara anonyma till namn 

men inte till deras titel eller arbetsuppgift. Kunderna är både anonyma till 

namn och företag i rapporten. Intervjuernas längd begränsades till 45 min för 

att både få en lämplig mängd information att transkribera men också för att 

möjligöra intervjuerna av respekt för respondenternas arbetstid. 

Respondenterna fick syftet, bakgrunden och frågorna utskickade till sig via 

mejl innan intervjuerna genomfördes. Det för att låta dem tänka igenom sina 

svar och reflektera över frågorna i lugn och ro innan intervjun, annars finns 

det risk att gå miste om vital information. 
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3.2. Analys 

Bogdan & Biklen (2007) definerar dataanlys i kvalitativ forskning som den 

process där forskaren systematisk undersöker och organiserar sitt datamaterial 

for att komma fram till ett resultat. Intervjutranskripitoner, fältanteckningar 

och annat material är exempel på detta. Genom att organisera, bryta ner, koda, 

skapa synteser och söka efter mönster arbetar forskaren aktivt med den 

insamlade data (Fejes & Thornberg 2015). En annan – lite mer utvecklad – 

generell definition kommer ifrån Flick (2014): 

Qualitative data analysis is the classification and interpretation of linguistic (or 

visual) material to make statements about implicit and explicit dimensions and 

structures of meaning-making in the material and what is represented in it. Meaning-

making can refer to subjective or social meanings. Qualitative data analysis also is 

applied to discover and describe issues in the field structures and processes in routines 

and practices. Often, qualitative data analysis combines approaches of rough analysis 

of the material (overviews, condensation, summaries) with approaches of a detailed 

analysis (elaboration of categories, hermeneutic interpretations or identified structures). 

The final aim is often to arrive at generalizable statements by comparing various 

materials or various texts or several cases. 

Den utmaning som finns vid kvalitava analyser är att skapa värde och mening 

ur den stora mängd data som insamlats. Att skilja mellan det betydelsefulla och 

triviala och identifiera mönster (Patton 2002).  

Kvale (1997) skiljer ut fem metoder för kvalitativ analys och relaterar dessa till 

kvalitativ intervjudata. De som är relevanta i denna studie presenteras nedan. 

• Kategorisering – Datamaterialet kodas i kategorier. Genom att analysera likheter 
och skillnader reduceras och struktureras den stora textmassan som data utgörs 
av till ett antal kategorier. 

• Tolkning – Forskaren går utöver de manifesta innebörderna i texten 
(datamaterialet) till djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. 
Forskaren använder sig här av någon form av kontext för att tolka ett specifikt 
textstycke. En sådan referensram kan exempelvis utgöras av hela datamaterialet 
eller av en eller ett antal teorier. 

• Ad hoc – Här kombinerar forskaren fritt två eller flera av de andra 
analysmetoderna för att skapa mening ur datamaterialet. 

Under analysfasen följdes Braun & Clarke (2006) Using thematic analysis in 

psychology och därav utfördes en tematisk analys för att kategorisera, koda och 

tolka den insamlade data. Braun & Clarke (2006) argumenterar för att tematisk 

analys passar forskning som inte kräver detaljkunskap om teoretiska och 

teknologiska kunskaper som grundad teori och deskriptiv analys. De fortsätter 
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också att beskriva att tematisk analys är passande för nya och oerfarna 

forskare, vilket är lämpligt i detta arbete.  

De steg som guiden rekommendera under en tematisk analys ses i Figur 15: 

 

Phase Description of the process 

1. Familiarizing yourself 
with your data:  

Transcribing data (if necessary), reading and re-reading 
the data, noting down initial ideas.  

2. Generating initial 
codes:  

Coding interesting features of the data in a systematic 
fashion across the entire data set, collating data relevant 
to each code. 

3. Searching for themes:  Collating codes into potential themes, gathering all data 
relevant to each potential theme. 

4. Reviewing themes: Checking if the themes work in relation to the coded 
extracts (Level 1) and the 
entire data set (Level 2), generating a thematic ’map’ of 
the analysis. 

5. Defining and naming 
themes: 

Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, 
and the overall story the 
analysis tells, generating clear definitions and names of 
each theme. 

6. Producing the report: The final opportunity for analysis. Selection of vivid, 
compelling extract examples, final analysis of selected 
extracts, relating back of the analysis to the research 
question and literature, producing a scholarly report of 
the analysis. 

Figur 15: Faser i tematisk analys från (Braun & Clarke 2006) 

Denna studie använde de ovan nämnda metoderna genom att först organisera 

den insamlade data efter vilken avdelning som de intervjuade jobbade på. För 

att sedan transkribera varje intervju och sedan koda ner i olika kategorier och 

underkategorier. Kategori i detta fall är det samma som tema. 

Koderna identifierades genom att söka efter meningar och ord som kan 

omvandlas till kriterier. Dessa kategoriserades sedan efter vilken typ av 

kriterier de tillhörde samt till vilken avdelning respondenten tillhörde som 

utryckte kriteriet. Den textmassa som tidigare transkriberats tolkades för att få 

fram betydelsen bakom orden.  
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3.3. Trovärdighet 

Forskningsdesignens kvalitet beror på vissa logiska kriterier. För en empirisk 

samhällsvetenskaplig undersökning har fyra kriterier vanligtvis använts (Yin 

2007).  

Dessa är: 

• Begreppsvaliditet – utformning av riktiga operationella mått för de begrepp 
som studeras 

• Intern validitet – etablering av ett kausalt förhållande där man visar att vissa 
betingelser leder till andra betingelser, vilket skiljer sig från falska eller 
tillfälliga samband 

• Extern validitet – avgränsning av det område till vilket studiens resultat kan 
generaliseras 

• Reliabilitet – man visar att undersökningens utförande kan upprepas med 
samma resultat 

Intern validitet är endast aktuellt i kausala eller förklarande undersökningar 

och inte vid deskriptiva eller explorativa studier (Yin 2007). Denna studie är 

som tidigare nämts en explorativ studie och därför är inte detta kriterium 

aktuellt.  

3.3.1. Diskussion om trovärdighet 

Begreppsvaliditetens mest kritiska punkten är valet av respondenter till 

intervjuerna. Vilka skall intervjuas och hur bestäms det? De som intervjuades 

valdes ut ihop med handledaren på företaget som arbetet utfördes på. Genom 

att analysera och diskutera vilka som påverkas både indirekt eller direkt av 

gavelisoleringen. Arbetet fick avgränsas på grund av tidsramen, därav 

inkluderades inte alla avdelningar som indirekt påverkas av gavelisoleringen. 

Intervjuerna på gick tills en mättnad uppstod och därmed kunde kvaliteten 

säkerställas till en viss nivå. 

Den externa validiteten förbättrades genom att använda tidigare teori som är 

accepterad och vedertagen vid produktutveckling. Genom att använda tidigare 

forskning som beviskedja förbättras kriteriet också. 

Reliabiliteten förbättrades genom antalet personer som intervjuades samt att 

det var många samstämmiga svar på frågorna. Dock är fallet specifikt för tiden 

och därför kan det vara svårt att replikera studien. Genom att intervjuformulär 

upprättades och en analys för vilka personer som skulle intervjuas 

genomfördes har reliabiliteten förbättrats. 
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4. Empiri och resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den tematiska analysen och den 

kodning som ligger till grund för kriterierna efter att intervjuat anställda på 

Valmet samt kunder som använder sig av gavelisolering. Den insamlade data 

har kategoriserats och kodats för att sedan tolkas. Kapitlet är indelat i två 

nivåer.  

Första nivån beror på om respondenten är anställd på Valmet eller hos en 

kund, den andra nivån beror på vilken avdelning respondenten tillhör. 

Anlednigen till den uppdelning är att kunna besvara delfrågan om 

urvalskriterierna förändras vid kund- och användarinvolvering. De koder som 

särskiljer sig mellan avdelningarna presenteras under respektive avdelning 

medan de gemensamma koderna presenteras under första nivån. På det sätt 

kan man se bidraget ifrån respektive avdelning. 

4.1. Anställda på Valmet 

Energieffektivisering 

Det huvudsakliga syftet med gavelisoleringen är att spara energi åt kunderna 

ansåga alla anställda på Valmet. Även om detta var det huvudsakliga målet 

med isoleringen ansågs inte detta vara det viktigaste kriteriet. Detta kriterium 

kan sedan dels in i två underkategorier. 

Isoleringsmaterial 

En del av energibesparingen var på grund av det isoleringsmaterial som 

används men de flesta ansåg att isoleringsmaterialet inte hade till funktion att 

spara energi i lika hög utsträckning som de var ett argument för att sälja den. 

Istället ansåg de flesta att isoleringen var nödvändig för att kunna sälja 

gavelisoleringen, för utan ett isoleringsmaterial hade det varit svårt att övertyga 

kunden om att den har en isolerande effekt. 

Luftspalt 

Den viktigaste delen ur energibesparningssynpunkt är den luftspalt som 

uppstår mellan gaveln på Yankee-cylindern och plåtarna som isoleringen är 

monterad på. Det har visats med beräkningar att det är denna luftspalt som 

har störst inverkan på hur mycket ånga som kan sparas vid torkningningen av 

pappret. Även de beräkningar som tagits fram i detta arbete leder till samma 

slutsats, se bilaga A. Detta ställer krav på luftspalten är tät så att det inte 

kommer in eller släpps ut någon luft annars avtar isoleringsfunktionen. 
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Arbetsmiljö 

En annan funktion som alla på Valmet belyste under intervjuerna var att den 

bidrar till en förbättrad arbetsmiljö runt Yankee-cylindern genom att sänka 

temperaturen i området runt om. 

Temperatur 

Temperaturförbättringen runt om cylindern är en direkt konsekvens av att 

gavelisoleringen minskar den värmeenergi som kommer ut från gavlarna på 

Yankee-cylindern. Desto bättre den isolerar desto lägre temperatur och bättre 

arbetsmiljö. Dock har isoleringsmaterialet en direkt effekt då den förhindrar 

gavelplåten att bli lika varm som den blivit utan isoleringsmaterialet genom att 

förhindra strålningsvärmens effekt. 

Säkerhet 

En annan aspekt som lyftes fram var den säkerhet som gavelisolerigen bidrog 

till. Genom att ytan på gavlarna - efter montering av gavelisolering - är slät 

bildas det inte lika mycket uppbyggnad av damm, pappersfibrer och kemikalier 

exempelvis lim. Detta medför en lägre brandrisk samt att Yankee-cylinderns 

gavlar skyddas mot olika påfrestningar, framförallt mot vattensprut som kan 

vara förödande. Det finns risk att Yankee-cylinderns gavlar kan spricka om det 

sprutas kallt vatten på de upphettade gavlarna på grund av de spänningar som 

uppstår i materialet. I värsta fall resulterar detta i att Yankee-cylindern 

exploderar då det är ett trycksatt kärl. 

Säkerhetsrisk 

De allra flesta belyste också problemet som uppstår då gavelplåtarna har 

monterats, det är risken att de lossnar i drift. En Yankee-cylinder kan rotera 

med så hög hastighet som 2200 m/s beroende på storlek. Det innebär en 

vinkelhastiget på ca 127 varv/min och den centrifugalkraft som uppstår 

påverkar infästningen av plåtarna. Skulle infästningen skadas som den tidigare 

gjorts genom korrision eller buckling kan plåtarna slungas iväg. Kravet på att 

detta inte skulle kunna hända är absolut viktigast enligt alla anställda på 

Valmet. 

Underhåll 

Det finns flera aspekter i kategoring underhåll. Dels innebär montering av 

gavelisoleringen - som tidigare nämnts – mindre uppbyggnad av damm, fibrer 

och kemikalier, vilket i sin tur förenklar rengörning men det uppstår också ett 

behov av kontroll på grund av den säkerhetsrisk som uppstår. 
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Rengörning 

Rengörning av gavlarna förenklas då en slät yta är enklare att rengöra än den 

konkava gjutjärnsgaveln desutom minskar rengörningsbehovet då 

gavelplåtarna förebygger uppbyggnaden av smuts. Det innebär i sin tur att 

konstruktionen måste vara utformad så att inget vatten skall kunna komma i 

kontakt med isoleringsmaterialet om inte isoleringsmaterialet tål detta. 

Kontroll 

Som tidigare beskrivits finns det en säkerhetsrisk med att montera 

gavelplåtarna, det medför ett ökat behov av att kontrollera i vilket skick 

gavelplåtarna är samt infästningen. Ett annat kontrollbehov som uppstår då 

lösningen inkluderar isoleringsmaterial är i vilket skick materialet är, uppfyller 

det den tänkta funktionen. Dessa krav medför att gavelisoleringen måste vara 

möjlig att kontrollera och helst på ett så enkelt sätt som möjligt för att 

underlätta kontrollerna. 

Ekonomi 

Genom att gavelisoleringen minskar mängden ånga som måste produceras 

föra att torka pappersarket minskar den indirekt kostnaden för ångproduktion. 

Den förväntas ha en ROI (return on investment) på 1 till 2 år beroende på 

energipriset i det land som den levereras till. Det kan också vara upp till 5 år 

om kostnaden för energi är låg. 

Pris 

De allra flesta ansåg att dagens slutpris var högt i förhållande till 

materialkostnaden. Det visar på att omkostnaderna för att tillverka, frakta och 

konstruera är höga. Trots detta ansåg de allra flesta att en prisökning kan vara 

motiverad om funktionen och livslängden förbättras. 

4.1.1. Utveckling och konstruktion 

Konstruktion 

De anställda på konstruktions- och utvecklingsavdelningen ansåg att 

gavelisoleringen skall vara robust och enkel. De var positiva till att använda sig 

av ny material som kunde vara något mer kostsamma men bidrog till att 

funktionalliteten ökade.  
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Infästning av isoleringsmaterial 

Infästningen av det nuvarande isoleringsmaterialet är ett av de största 

problemen. Kontaktytan mellan isoleringsmaterialet och infästningen är det 

som påverkar mest om isoleringsmaterialet sitter på plats efter en tids 

användning. Valet av isoleringsmaterial påverkar infästningen därför kan olika 

infästningslösningar användas för olika material. 

Infästning av gavelplåtar 

Gavelplåtarna som är det yttersta skiktet i konstuktionen sitter i dagensläge 

fast med klämlister mot Yankee-cylindrarna. Den värme som strålar ut ifrån 

gavlarna på Yankee-cylindern leder till en termiskexpansion som i sin tur leder 

till buckling av listerna. Därför bör ett material med liten termiskexpansion 

eller likvärdig gjutjärn – som Yankee-cylindrarna är tillverkade i – eftersträvas. 

Temperatur 

De material som ingår i gavelisoleringen måste klara av de temperaturer som 

de utsätts för när de används. Upp till 160°C bör alla material klara av då det 

är den temperatur som Yankee-cylindern har i drift. De material som är i 

direktkontakt med gavlarna på Yankee-cylindern utsätts för högst temperatur 

och bör därför ha högre krav avseende temperatur. 

Tillverkning 

För att minska kostnaderna vid tillverkningen bör de olika komponenterna 

vara enkla att tillverka. Det kan göras genom att välja material som redan 

används i branschen och på sätt finns det god kännedom om hur de kan 

bearbetas. 

Serieproduktion 

Att serietillverka produkter ger skalfördelar och på det sättet minskas 

kostnaderna. Gavelisoleringen beställs idag styckvis beroende på efterfrågan. 

Genom att anpassa produkten efter underleverantörens utrustning kan 

produktionen förenklas och vid större ordrar kan den serietillverkas. 

Leverantörer 

Genom att kunsturera produkter på sådant sätt att flera leverantörer kan 

tillverka dem skapas en konkurrenssituation som bör minska priset på 

slutprodukten. För att detta skall vara möjligt bör – som tidigare nämnts –

välkända material användas och en förenklad tillverkningsprocessen. Det 

kräver ett väl inarbetat samarbete med underleverantörerna. 
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4.1.2. Försäljning 

Ekonomi 

Det finns två olika sätt att sälja gavelisoleringen. Ett är genom att montera den 

på en ny Yankee-cylinder och som då säljs som ett paket ihop med Yankee-

cylindern. Det andra är att sälja den som en eftermarknadsprodukt till 

befintliga Yankee-cylindrar. 

 Nyleverans 

Vid nyleverans av en Yankee-cylinder ingår det idag gavelisolering om inte 

kunden uttryckligen säger att den inte vill ha det. Då gavelisolering bara är en 

del av alla komponenter som ingår blir priset på den oftast ifrågasatt eftersom 

kunden ser det som en möjlighet att pruta på en dyr produkt i sammanhanget. 

 Eftermarknad 

När gavelisolering säljs till befintliga Yankee-cylindrar har kunden en större 

förståelse för prisbilden då det oftast innefattar - utöver material och 

tillverkingskostnad - ett antal timmar konstruktion, leverans och montering. 

Till skillnad från nyleverans då kunden ser till materialkostnaden för 

gavelisoleringen i högre grad. 

Livslängd 

Att leverera så mycket underhållsfria komponenter som möjligt är alltid att 

eftersträva då pappersbruk redan idag har väldigt mycket utrustning som 

kräver underhåll. Det ger en konkurrensfördel. Perspektivet går också att 

vända till det motsatta, att kunden är van vid att underhålla utrustning och 

därför förändrar inte en komponent till underhållsbehovet nämn värt. Dock 

eftersträvar kunderna i allmänhet att använda tilläggsprodukter som har 

samma livslängd som huvudprodukten. I detta fall bör gavelisoleringen ha 

samma livslängd – utan att underhållas – som Yankee-cylinderns totala 

livslängd. 

4.1.3. Verkstad 

Montering 

Monteringen sker på samma sätt oavsett om det är en ny Yankee-cylinder som 

levereras eller om det sker på en befintlig. Dock skiljer sig utrustingen som 

används vid monteringen, mer om detta beskrivs under nästa rubrik 

arbetsmiljö. Montörerna beskriver monteringsprocessen som enkel men att det 

finns vissa delar som kan förenklas ytterliggare med rätt konstruktion. Att 

förmontera så mycket som möjligt innan gavelisoleringen fraktas till kunden är 

önskvärt. För att minska monteringstiden hos kunden är det viktigt att delarna 
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passar direkt utan att behöva modifieras. Därför är det viktigt att 

konstruktionsavdelningen har fått rätt uppgifter om dimensioner och eventulla 

delar som kan vara i vägen för gavelisoleringen. De olika plåtarna passas in på 

plats och kan därför – efter montage – endast sitta på ett sätt. Genom att 

märka upp delarna kan tiden för att både montera upp och ned minskas. 

Arbetsmiljö 

Vid nyleveranser monteras gavelisoleringen i en verkstad med traverser, 

arbetsbänkar och annan utrusting som underlättar arbetet. När den monteras 

ute hos kunden direkt på befintliga Yankee-cylindrar är dock montaget 

betydligt mer komplicerat. I många fall är det trångt, varmt och tungt. För att 

förbättra arbetsmiljön ställer producenten krav på förutsättningarna vid 

montaget. Yankee-cylindern skall vara kyld ett antal timmar innan montaget 

börjar, om det finns travers i närheten skall den vara tillgänglig och utrustning 

som kan vara ivägen bör vara nedmonterat. Kunden ansvarar även för att 

ytorna som skall bearbetas är rena. Det är inte bara kunden som har ansvaret 

för arbetsmiljön utan producenten kan även förbättra denna genom att 

konstruera gavelisoleringen på ett sådant sätt att den blir enklare att montera. 

Det görs genom att använda lätta material så tunga lyft undviks och dela upp 

komponenterna i hanterbara storlekar. När komponenterna delas upp minskar 

vikten indirekt på dem, vilket förbättra arbetsmiljön. Det är fördelaktigt ur 

arbetsmiljösynpunkt att montera eller förmontera så mycket som möjligt i 

verkstaden. 

4.1.4. Service 

Arbetsmiljö 

Vid säkerhets- och prestandainspektioner av Yankee-cylindrar kan 

gavelplåtarna behöva monteras ned beroende på vilken sorts inspektion som 

utförs. Om det behövs ansvarar kunden för nedmonteringen. I de allra flesta 

fall behövs inte det och då påverkar gavelisoleringen inspektörernas arbete. På 

den ena gaveln av Yankee-cylindern finns det en manhålslucka som måste tas 

bort för att kunna komma in i cylindern. Gavelplåtarna har en motsvarande 

lucka som också tas bort. Det innebär att inspektören måste komma igenom 

båda luckorna för att komma in i cylindern. Det bör därför inte finnas några 

skarpa kanter som inspektören kan skära eller rispa sig på. 
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4.2. Kunder 

4.2.1. Företagsledning 

Energieffektivisering 

När företag ser till energieffektiviseringar prioriterar de sådana lösningar som 

är enkla att implementera till en början som ger mest energibesparing per 

investerad krona. ”When we are looking at energy savings, we choose the low-hanging 

fruits to start off with. That is often why we choose to invest in Yankee head insulation”. 

Det är viktigare att gavelisoleringen fungerar som den ska än att spara lite mer 

energi därför prioriteras funktionen och driftsäkerheten högre än 

energibesparningen. 

Arbetsmiljö 

Det absolut viktigaste i ett företag är att personalen känner sig och är säkra på 

sin arbetsplats. Därför väljs tillförlitliga företag när valet av leverantör avgörs. 

Dock belyses att de allra flesta som idag jobbar på ett pappersbruk sällan är i 

närheten av maskinen, utan den styrs från ett kontrollrum och därför är 

arbetsmiljön i form av bekvämlighet runt maskinen inte lika högt prioriterad 

som säkerheten. I praktiken innebär det att värmen runt maskinen inte är lika 

högt prioriterad som att maskinen är säker. 

Säkerhet 

I och med att gavelisoleringen medför ett skydd för Yankee-cylinderns gavlar 

mot både uppbyggnad av smuts och vatten anses den tillföra en extra 

säkerhetsaspekt. Detta är mycket viktigt för företaget på grund av två saker. 

Dels innebär det en minskad risk för bränder som kan skada personalen men 

också utrustningen, båda delarna kan bli mycket kostsamma för företaget.  

 Säkerhetsrisk 

Som tidigare nämnts anser företagsledningen att säkerhetsfrågan är högst 

prioriterad och i fallet med gavelisolering är det risken att plåtarna lossnar som 

är i fokus. Det visar på ett liknande synsätt som hos producenten av 

gavelisolering. Att utsätta personalen för en sådan risk är absolut förbjudet och 

därför bör en säkerhetsfaktor användas under konstruktionen. 

Ekonomi 

Om tillverkarna har liknande produkter är det priset och relationen till 

leverantören som avgör i slutändan. Dock har stora mjukpappersproducenter i 

de allra flesta fall goda kontakter med de stora underleverantörerna och därför 

är det priset som oftast avgör vilken leverantör som väljs i slutändan. 
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 Driftstopp 

Det mest kostsamma för en mjukpappersproducent är de stopp som måste 

göras varje år för att underhålla maskinerna. Desto fler komponenter som är 

underhållsfria desto bättre. När det kommer till Yankee-cylindrar måste det 

utföras säkerhetsinspektioner på dem som stoppar produktionen. Tiden 

mellan inspektionerna och vad som behöver inspekteras varierar beroende på 

land och företag. Något som därför är högt prioriterat för gavelisoleringen är 

dess monterbarhet, hur snabbt det går att både montera ner och montera upp 

den. 

4.2.2. Produktion 

Driftstopp 

Produktionsavdelningen såg liknande problem som företagsledningen med 

tiden det tar att montera upp och ner gavelisoleringen vid driftstopp. Men 

produktionsavdelningen lade inte lika stor vikt vid kostnaden för detta utan 

fokuserade istället på de tillgängliga resurserna i form av personal. Vid 

driftstopp är det många arbeten som skall utföras parallellt, detta kräver 

mycket personal och därför blir det ofta problem vid planeringen. Att två till 

tre personer - som skulle kunna användas till andra arbeten - måste montera 

ned och upp gavelisoleringen under en dag är problematiskt. Om plåtarna vore 

enklare att montera skulle inhyrd personal kunna utföra detta jobb eller om 

tiden för att arbetet minskas skulle brukets egen personal kunna användas till 

andra arbeten. 

4.2.3. Underhåll 

Energieffektivisering 

Underhållspersonalen ansåg att isoleringsmaterialet var nödvändigt för att 

uppnå den utlovade energibesparningen och att endast använda sig av en 

luftspalt inte skulle fungera. Detta visar på en skillnad mellan tjänstemännen 

och arbetarnas uppfattning om hur värmetransporter fungerar. Även om 

uträkningar kan visa på att isoleringsmaterialet inte är lika effektivt som 

luftspalten ansåg underhållspersonalen att det är nödvändigt. Liknande 

slutsatser drar personalen hos producenten, att det kan vara svårt att övertyga 

kunden att den har en isolerande funktion utan att använda sig av 

isoleringsmaterial. 
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Arbetsmiljö 

Underhållsavdelingarna upplever liknande problem som producentens 

konstruktionsavdelning, att det är lite utrymme vid gavlarna på Yankee-

cylindrarna. För underhållsavdelningen är problemet däremot inte att få plats 

med plåtarna. De upplever istället att plåtarna tar upp för stor plats och det 

blir trångt när andra arbeten skall utföras, exempelvis lagerbyten. 

Montering  

Ett annat problem med gavelisoleringen är att det är svårt att veta bakom 

vilken plåt som manhålsluckan in till Yankee-cylindern är om den inte är 

markerad eller om markeringen inte syns. Det finns olika modeller av 

gavelisoleringslösningar och på den kunden använde i detta fallet hade inte 

någon manhålslucka i täckplåten utan hela plåten var tvungen att monteras 

bort. Att montera ner en plåt var enkelt enligt underhållsavdelningen men om 

alla skulle monteras bort uppstod det problem. Täckplåtarna passar bara på ett 

sätt och är inte dessa uppmärkta är det lätta att förväxla dem, speciellt om det 

är olika personer som monterar ner och upp dem. Plåtarna kan också vara 

otympliga både till dimensionen och vikt. Därför är det fördelaktigt om det går 

att hänga upp dem på plats innan fastsättningen börjar. En del 

underhållsavdelningar hade tagit fram en egen metod för att montera upp 

täckplåtarna. De skruvade in pinnbultar i några av de gängor som sedan 

skruvarna skall sitta i för att hänga upp plåtarna på medans de skruvade i de 

skruvarna som skall hålla plåtarna på plats. När plåtarna satt på plats byttes 

pinnbultarna ut med vanliga skruvar. Detta sparade både tid och förbättrade 

arbetsmiljön då plåtarna bars upp av pinnbultarna istället för de som 

monterade dem.  
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5. Analys 

5.1. Utvärderingsmetod 

Utifrån de koder som tagits fram och presenterats i empirin har de slutgiltiga 

kriterierna bestämts. Genom att analysera den data som samlats in vid 

intervjutillfällena och diskussioner med konstruktions- och 

utvecklingsavdelingen hos producenten har kriterierna analyserats. Analysens 

första del var vilka kriterier som ansågs vara krav eller önskemål. Sedan 

viktades kriterierna med hänsyn till de olika respondenternas svar samt 

konstruktions- och utvecklingsavdelningens önskemål. Anledningen till att 

prodentens konstruktions- och utvecklingsavdelning ord väger tungt i denna 

delen av processen är att de ansvariga för produktens slutgilitiga konstruktion 

och funktion. De bär därmed huvudansvaret för produkten.  

Metoden som användes för att ta fram de olika viktfaktorerna följer den 

metod som presenterades i kapitel 2.3. 
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5.1.1. Produktspecifikation 

Utöver de kriterium som tagits fram i denna undersökning har triviala kriterier 

som producentens avdelningar informerat om också tagits med i 

produktspecifikationen som ses i Tabell 3. 

Kriterierna är uppdelade i krav och önskemål. En del krav är absoluta och går 

inte att vikta, säker är ett sådant exempel. Medans andra krav går att vikta, 

exempelvis energibesparning som både går att vikta och sätta betyg på. 

Tabell 3: Produktspecifikation med krav och önskemål för gavelisolering 

Kriterium 

nummer 

Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö 

K=Konstruktion 
F=Försäljning 
V=Verkstad 
S=Service 
FL=Företagsledning 
P=Produktion 
U=Underhåll 
●=Starkt kriterium 
○=Svagt kriterium 

K F V S F 

L 

P U 

1 Energibesparning (> 3%) K ● ● ● ● ● ● ● 

2 Monteringstid första gången (< 36 timmar) K ○ ● ●     

3 Monteringstid upp och ner (< 10 timmar) Ö   ○  ● ● ● 

4 Vikt på enskilda delar (< 40 kg) Ö   ○    ● 

5 Payback-tid (< 5 år) K  ●   ● ●  

6 Tillverkningskostnad (< 120 000 kr) Ö  ●      

7 Tillverkningsmaterial och metod 

(konventionella tillverkningsmetoder och 

material) 

Ö 

○ ● ●     

8 Säker (måste vara möjligt att genomföra 

hållfastighetsberäkningar) 

K 
● ● ● ● ● ● ● 

9 Livslängd (> 10 år) K ○ ●   ● ●  

10 Underhållsfri (> 40 år) Ö ○ ●   ● ● ○ 

11 Passa alla fabrikat och storlekar av Yankee-

cylindrar 

Ö 
 ○      

12 Temperaturresistens för material (> 200°C) K ● ● ● ●    

13 Kemikalie- och vattenresistent (kemikalier 

som används i produktionen hos kund) 

K 
● ● ● ●    

14 Transport av alla delar i samma transport  Ö        

15 Slutmontering på plats K  ●      

16 Vara estetiskt tilltalande Ö ○ ○  ○    

17 Rengöringsvänlig Ö ●  ● ● ● ● ● 

18 Ergonomi (t.ex. ej skarpa kanter) Ö    ○   ○ 

19 Manhålslucka Ö    ●   ● 
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5.1.2. Elimineringsmatris 

Det som skiljer elimineringsmatrisen - i Figur 16 - för gavelisolering till 

skillnad mot Pahl och Beitzs elimineringsmatris är att ”säker och ergonomisk” 

har bytts ut mot endast ”säker” då ergonomi var ett önskemål i 

produkspecifikationen som ses i Tabell 3. Förutom detta, anses Pahl och Beitzs 

elimineringsmatris vara en av de vedertagna elimineringsmatriserna och kan 

användas i det generella fallet utan att modifieras nämnvärt. 

 

Sid 1 Elimineringsmatris för: Gavelisolering Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll produktspec. 
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Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) Eliminera lösning 
(?) Sök mer info 
(!) Kontroll produktspec. 

Kommentar Beslut 

1 

       
    

2 

       
    

3 

       
    

. 

       
    

. 

       
    

. 

       
    

Figur 16: Elimeneringsmatris för gavelisolering 
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5.1.3. Reltiv beslutsmatris 

Den relativa beslutsmatrisen - som ses i Figur 17 - kan endast användas när 

konceptgenereringen är klart. När koncepten är framtagna börjar dessa 

jämföras med nuvarande gavelisolering som referenslösning.  

 

Kriterium 
Alternativ 

Nuvarande 
gavelisolering 

2 3 . . . 

1 
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11 
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13 

     
14 

     
15 

     
16 

     
17 

     
18 

     
19      

Summa + 
      

Summa 0 
      

Summa - 
      

Nettovärde 
      

Rangordning 
      

Vidareutveckling 
      

Figur 17: Relativ beslutsmatris med nuvarande gavelisolering som referenslösning 
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5.1.4. Kriterieviktsmatris 

Viktningen av de olika kriterierna genomfördes – som tidigare nämnts - 

tillsammans med producentens konstruktionsavdelning. De kriterier som 

ansågs inte gå att vikta var nummer 8 (säker), 12 (temperaturresistens), 13 

(kemikalie- och vattenresisten) och 15 (slutmontering på plats). Dessa var 

absoluta krav av sådan art som inte går att vikta bort eller sätta betyg på. 

Kriterium 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 14 16 17 18 19 Sum Sum/Tot 

1 - 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 11    0,100  

2 0 - 0,5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0,5 1 1 7  0,064 

3 0 0,5 - 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0,5 1 1  7  0,064 

4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0,5 1  4  0,036 

5 0,5 1 1 1 - 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1  12,5  0,114 

6 0,5 1 1 1 0 - 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1  11,5  0,105 

7 1 1 1 1 0 0 - 0 0 0,5 1 1 0,5 1 1  9  0,082 

9 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 - 0,5 1 1 1 0,5 1 1  11,5  0,105 

10 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 - 1 1 1 0,5 1 1  11,5  0,105 

11 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 - 1 1 0 1 1  5,5  0,050 

14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0,5 0 0 0  1,5  0,014 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 - 0 0,5 0,5  2,5  0,023 

17 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 - 1 1  9  0,082 

18 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 - 1  4  0,036 

19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 -  2,5  0,023 

Tot  110  1,000 

Figur 18: Viktbestämningsmatris för gavelisolering 

Från Figur 18 ses att det viktigaste kriteriet är Pay back-tiden, nummer 5, och 

det minst viktiga kriteriet är manhålsluckan, nummer 19. 
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Resultatet av viktbestämningsmatrisen i Figur 18 användes för att räkna ut 

varje kriteriums viktfaktor enligt ekvation (1). 

wi = (σi σimax⁄ )wimax     (1) 

 

Kriterium Sum/Tot = σi Skala 1 - 5: Viktfaktorer (wi) 

1 0,100 4 

2 0,064 3 

3 0,064 3 

4 0,036 2 

5 0,114 5 

6 0,105 5 

7 0,082 4 

9 0,105 5 

10 0,105 5 

11 0,050 2 

14 0,014 1 

16 0,023 1 

17 0,082 4 

18 0,036 2 

19 0,023 1 

Figur 19: Skalade viktfaktorer för gavelisolering 

Sedan bestämdes varje kriteriums betygsskala ihop med 

konstruktionsavdelningen utifrån den data som samlats in ifrån intervjuerna. I 

Figur 20 ses de olika kriteriernas betygskalor beroende av värde. 
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Energibesparning 

 

Monteringstid  
första gången 

 

Monteringstid  
upp och ner 

Värde 
(%) 

Betyg  
v 

 

Värde 
(timmar) 

Betyg  
v 

 

Värde 
(timmar) 

Betyg  
v 

 3-4 1 

 

 36-28 1 

 

 >10  1 

 4-5 2 

 

 28-20 2 

 

 10-9 2 

 5-6 3 

 

 20-12 3 

 

 9-8 3 

 6-7 4 

 

 12-8 4 

 

 8-7 4 

 >7 5 

 

 <8 5 

 

 <7 5 
 

Vikt på enskilda delar 

 

Payback-tid 

 

Tillverkningskostnad 

Värde 
(kg) 

Betyg  
v 

 

Värde 
(år) 

Betyg  
v 

 

Värde 
(kkr) 

Betyg  
v 

 >40 1 

 

 5-4  1 

 

 >120 1 

 40-35 2 

 

 4-3 2 

 

 120-110 2 

 35-30 3 

 

 3-2 3 

 

 110-100 3 

 30-20 4 

 

 2-1 4 

 

 100-90 4 

 <20 5 

 

 <1 5 

 

 <90 5 
 

Tillverkningsmaterial 
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v 
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1 
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Figur 20: Betyskalor för de kriterium som kan ges betyg 
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Den slutgiliga kriterieviktsmatrisen ses i Figur 21 och innehåller viktfaktorn 

(w) som mulitipliceras med betyget (v) enligt ekvation (2) för att få det 

slutgiltiga värdet (t) för varje kriterium och lösning.  

t = w ∗ v     (2) 

Sedan summeras alla värden (t) ihop för att kunna jämföra de olika koncepten 

med varandra. Det som har det högst summerade värdet (T) bör vara den 

mest lämpliga lösningen. 

Kriterium 
Lösningsalternativ 

Ideal 2 . . 

  w v t v t v t v t 

1 4 5 20 
      2 3 5 15 
      3 3 5 15 
      4 2 5 10 
      5 5 5 25 
      6 5 5 25 
      7 4 5 20 
      8 N/A 

        9 5 5 25 
      10 5 5 25 
      11 2 5 10 
      12 N/A 

       
 

13 N/A 
       

 
14 1 5 5 

      15 N/A 
        16 1 5 5 

      17 4 5 20 
      18 2 5 10 
      19 1 5 5 
       T = ∑ tj 235 

     T/Tmax 1,00 
   Rangordning - 
   Figur 21: Kriterieviktsmatris för gavelisolering 

Innan den slutgiltiga lösningen bestäms bör dessa tre faktorer vägas in för 

beslut. 

• Signifikansen i skillnaden mellan beräknade meritvärden: Är skillanden tillräckligt 
stor mellan meritvärdena för att säkert kunna avgöra rangordningen. 

• Balansen mellan delbetygen: Är det bästa meritvärdet ett resultat av ett antal 
mycket höga betyg, kombinerat med ett antal mycket låga betyg eller är 
delbetygen jämnt fördelade. 

• Osäkerheter i värden: Finns osäkerheter i viktfaktorer (w), betygsskalor (v) och 
satta betyg (t)? 
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De två övre punkterna måste utredas efter att utvärderingen är gjord men 

osäkerheten i viktfaktorer, betygskalor och betyg kan förebyggas med en 

välutarbetad strategi för att ta fram dessa. I denna uppsats har viktfaktorerna 

och betygskalorna tagits fram med 14 stycken intervjuer med olika personer 

från olika avdelningar för att uppnå det holistiska perspektiv som eftersökts. 

Desutom har kunder fått säga till och haft påverkan på dessa kriterier. Det 

som kan förringa reslutatet är om intervjuernas misstolkats genom att 

forskaren inte uppfattat vikten av de olika kriterierna. Dock har en mycket 

noggrann och omfattande studie genomförts för att ta fram dessa kriteier och 

däför bör osäkerheten vara liten. 

6. Diskussion 

6.1. Produktutveckling och tjänsteinnovation 

Tjänstelogikperspektivet placerar – som tidigare beskrivits – användaren och 

kunden i centrum och fokuserar på vad produkten eller tjänsten gör istället för 

vad den är. I den bransch som detta arbete utfördes inom är detta inte alltid 

självklart men när intervjuerna har analyserats har ändå fokus ofta varit på 

detta – vad produkten gör. Exempelvis har alla respondenter svarat att 

gavelisoleringen sparar energi eller minskar energiförluster som det självklara 

svaret till varför kunder väljer att investera i produkten. Trots detta väljer 

företaget att marknadsföra produkten som gavelisolering som indirekt sparar 

energi och inte energibesparning genom att använda gavelisolering, detta kan 

spåras tillbaka till Kotler (1972) och hans sätt att se på marknadsföring. 

Det framgick tydligt vid intervjuerna att kundfeedback ofast är en bristvara 

och framförallt för dem som jobbar på konstruktions- och 

utvecklingsavdelningen. Oftast kommer feedbacken ifrån säljarna som har 

direktkontakt med kunderna. Det innebär ett mellansteg och på grund av det 

kan informationen förvrängas då säljaren kan göra egna tolkningar eller 

missuppfatta kundens önskemål. 

Något standardiserat arbetssätt finns inte heller för att följa upp en levererad 

produkts funktion eller om kunden är nöjd eller missnöjd. Detta sker istället 

då säljaren är i kontakt med kunden eller om kunden tar kontakt med säljaren. 

Kunderna tar sällan kontakt med säljaren om produkten fungerar som den ska, 

därför måste säljaren aktivt fråga kunderna om de är nöjda eller inte. Dock kan 

sådan information vara bristfällig eller inte användbar för konstruktörerna. 

Om produkten däremot inte fungerar som avsett är kunderna noga med att 
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påpeka detta för att antingen få den reparerad eller förhandla om priset. På det 

sättet får producenten negativ kundfeedback men ännu en gång direkt till 

säljaren och inte till dem som konstruerar och utvecklar produkterna.  

I Figur 22 ses ett kommunikationsdiagram som visar på hur kommunkationen 

mellan sker de olika avdelningarna. 

 
Figur 22: Kommunkation mellan kund, producent och leverantör. 

Säljaren har en väldigt central roll som kommunikatör till de olika 

avdelningarna samt mot kunden. Det ställer stora krav på att säljaren tar in rätt 

information, ställer rätt frågor och förmedlar informationen på ett korrekt vis. 

Hos producenten förmedlas informationen obehindrat mellan de olika 

avdelningarna dock utan någon nämnvärd kundkontakt.  

Att kommunkationen sker på detta sätt styrker vikten av att involvera kunder 

och användare i utvecklingsprocessen för att rätt information skall förmedlas. 

En annan slutsats som kan dras efter att intervjuerna genomförts är hur svårt 

det är att tänka i nya banor och försöka hitta radikala innovationer. Fråga 5 i 

bilaga C behandlar denna fråga. När respondenterna fick frågan var det inte 

någon som kunde tänka sig att den energi som strömmat ut ifrån Yankee-

cylinderns gavlar skulle kunna användas på något annat sätt än att värme upp 

lokalerna runt om. Oftast var svaret ett väldigt kort konstaterande att det inte 

är möjligt att använda denna energi på något annat sätt. Witell et al. (2011) 

förklarar att intervjuer inte är den mest lämpade metoden för att samla in 

information för att åstadkomma radikala innovationer, en del av svaret kan 
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därför finnas i den metod som valdes för insamlandet av information. 

Gustafsson et al. (2012) beskriver också att för mycket innehåll eller 

information minskar chansen att en radikal innovation utvecklas. I detta fall 

var alla respondenter väl införstådda vad en är gavelisoleringen och kan därför 

ha svårt att tänka sig något som använder eller sparar denna energi istället. 

6.2. Användarinvolvering 

Genom att involvera fler funktioner och framförallt kunder i 

utvecklingsprocessen har nya kriterier - som inte varit kända för 

konstruktöterna tidigare – kommit fram. Det ursprungliga problemet med 

nuvarande gavelisoleringen består men fokus har förflyttats från problemet 

med isoleringsmaterialet och istället hamnat på monteringen av 

gavelisoleringen, livslängden och underhållsfrihet som ses i Tabell 3 och Figur 

21. Viktningen av kriterierna hade inte sett likadan ut om kunderna hade 

utelämnats. Istället för att endast fokusera på livslängden och 

energieffektiviten har monteringen viktats som ett av de viktigaste kriterierna. 

Monteringen sågs varken som det huvudsakliga problemet av producentens 

verkstad - som utför monteringen - eller någon annan avdelning hos 

producenten men kundernas alla avdelningar ansåg att detta är ett av de 

viktigaste kriterierna. Detta visar på en diskrepans mellan kunden och 

producenten. Som Kristensson et al. (2004)  visat på har kunderna och 

användarna - som i detta fall är verkstadsavdelningen - en högre grad av 

kreativitet att lösa problem. Exemplet med pinnbultarna är ett sådant exempel. 

Witell et al. (2011) och Chang & Taylor (2016) visade också på att det viktigt 

att involvera användarna tidigt i utvecklingsprocessen, även i detta projekt ses 

bevis på detta då användningskunskapen som insamlats har förändrat 

utvärderingsmetoden. Vilket i slutändan bör leda till en annorlunda lösning till 

skillnad om endast producenten hade utvecklat produkten utan 

kundinvolvering.  
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7. Slutsats 

Genom denna studie har en kriterium insamlingsmetod och en 

utvärderingsmetod tagits fram för att säkerställa att nästa generations 

gavelisolering uppfyller de krav som både kunder och producenten ställer. 

Kriterierna som tagits fram har kommit ifrån både kunder och producenten, 

på det sättet har kunderna och användarna involverats i ett av de tidigare 

skedena i produktutvecklingsprocessen. Detta är rekommenderat av bland 

annat Chang & Taylor (2016) och Witell et al. (2011) som är verksamma inom 

tjänsteinnovations- och produktutvecklingsforskning. Att kunna ta tillvara på 

kundönskemål och användningskunskap som annars förblir okänd för 

produkutvecklaren är centralt för att utveckla produkter som marknaden 

efterfrågar och på så sätt förbli konkurrenskraftig. 

Den framtagna utvärderingsmetoden är specifik för gavelisolering men 

insamlingsmetoden och tillvägagångssättet är generellt; att utarbeta nödvändiga 

informationskällor, intervjua dessa och analysera den insamlade data för att ta 

fram kriterierna i utvärderingsmetoden. Denna metod skulle därför kunna 

appliceras på andra utvecklingsprojekt som kan dra nytta kund- och 

användarinvolvering. Fördelarna med metoden är att den använder sig av 

traditonella och vedertagna metoder som produktspecifikation, 

elimineringsmatris, relativ beslutsmatris och kriterieviktsmetoden, dessa är 

beprövade och allmänt accepterade för produktutveckling. Den inkluderar 

också ett lite nyare perspektiv från tjänsteforskningen med värde och 

involvering av kunder och användare, vilket bidrar till ett mer holistiskt 

perspektiv på produktens funktioner och krav. 

Utvärderingsmetoden har inkluderat ett hållbarhetsperspektiv och i Figur 23 

ses hur de tre hållbarhetsdimensionerna har brutits ner i konkreta kriterier och 

metoder. Genom att sätta vikt på enskilda delar som ett kriterium har 

arbetsmiljön för de som monterar gavelisoleringen tagits i beaktande. Det 

termiska klimatet runt Yankee-cylindern förbättras indirekt genom att 

gavelisoleringen minskar strålningsvärmen vilket indirekt uppfylls av 

energibesparningskrieteriet. Den ekonomiska hållbarheten uppfylls om 

produkten är lönsam för kunden, därför att kriteriet Payback-tid mindre än 

fem år viktats som ett av de viktigaste. Med nettonuvärdesmetoden – som ses i 

bilaga B - kan Pay back-tid beräknas och kriteriet säkerställas. Den 

huvudsakliga funktionen för gavelsisolering är att spara energi eller minska 



59 

energiförluster, i bilaga A ses en beräkningsmodell som också säkerställer detta 

kriterium. 

Även om alla tre hållbarhetsdimensionerna har tagits i beaktande i 

utvärderingsmetoden finns det mer att undersöka för att säkerställa att 

produkten är hållbar. Ett kriterium som inte tagits i beaktande är om 

materialen som används i konstruktionen är miljövänliga, men detta har inte 

varit efterfrågat från varken kund eller producent i någon större utsträckning. 

Ett sätt att säkerställa att lösningen är hållbar är att genomföra en 

livscykelanalys på den lösning som väljs ut efter utvärderingsprocessen. 

Figur 23: Nedbrytning av hållbarhetsdimensionerna i utvärderingsmetoden 

Som beskrivet i kapitel 6.2 har tjänsteperspektivet inneburit att kriterierna har 

viktats annorlunda efter att intervjuerna med kunderna har genomförts. Detta 

bidrar till forskningen om kundinvolvering i produktuvecklingsprojekt och 

bekräftar att kunder kan vara mer kreativa, men tidigare forskning, exempelvis 

Kristensson et al. (2004), har också sagt att kundernas ideér kan vara mindre 

realiserbara, vilket inte är fallet i denna undersökning. Därför både bekräftar 

och dementerar denna undersökning tidigare forskningresultat. 
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De fyra forskningsfrågorna som ställdes i kapitel 1.2.2 besvaras i kapitel 5 - 

Analys.  

Den första forskningsfrågan; Hur bör kriterierna tas fram för att uppnå ett holistiskt 

perspektiv? besvaras i slutsatsen genom att beskriva processen och 

insamlingsmetoden. Utarbeta nödvändiga informationskällor – där kunder och 

användare är inkluderade, intervjua dessa och analysera den insamlade data för 

att ta fram kriterierna i utvärderingsmetoden. 

Den andra forsningsfrågan; Vilka kriterier bör användas vid utvärdering av 

produkter? besvaras i - för det specifika fallet gavelisolering i -

produktspecifikationen där alla kriterier är sammanställda. 

Den tredje forskningsfrågan; Hur förändras urvalskriterierna i utvecklingsprocessen på 

grund av kund- och användarinvolvering? besvaras dels i kapitel 6.2 – 

Användarinvolvering – men också i kapitel 7 – Slutsats. Där skillnaden mellan 

kriterierna redovisas beroende på om kunder hade involverats eller inte. 

Den fjärde forskingsfrågan; Hur bör kriterierna användas för att säkerställa att 

produkten uppfyller de krav som ställs? besvaras genom att de metoder som 

används för att ta fram de olika matriserna som används i 

utvärderingsmodellen och som slutgiltig resulterar i den viktade 

kriterieviktsmatrisen.  

För att återvända till Dean et al. (2006) och Sukhovs (2018) sätt att se på ett 

problem och en lösning kan ursprungsproblemet beskrivas av:  

• Vad: Energiförluster 

• Var: Gavlarna på Yankee-cylindrar 

• När: I drift 

• Varför: Ingen isolering 

Medans lösningen kan beskrivas av: 

• Hur: Isolera gavlarna 

• Vem: Konstruktion och utveckling, försäljning, service, verkstad och 
företagsledning, produktion och underhåll 

• Varför: För att få en komplett beskrivning av lösning, problem och idé 

Dock har det under arbetets gång kommit fram att det finns fler problem, 

exempelvis säkerhet, montering, underhåll och livslängd. Denna 

utväderingsmetod tar hänsyn till alla dessa komponenter och ger en komplett 

beskrivning som kan användas för att utvärdera idéerna eller koncepten. Det 

bör innebära det koncept som anses vara mest lämpat är av hög kvalitet. 
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7.1. Begränsningar 

För att ytterligare utvärdera resultatet av denna undersökning behövs en studie 

genomföras efter att den slutgilitiga produkten - som är resultatet av denna 

utvärderingsmetod - har nått marknaden. Då kan slutsatser dras utifrån om de 

kriterier som kund- och användarinvolvering genererade var av vikt för 

produktens funktion, försäljningssiffror och utvecklingsprocess. Därför 

rekommendas det att göras en ytterliggare studie efter att 

produktutvecklingsprocessen är klar och en när produkten är på marknaden. 

En studie som genomförs direkt efter att produktutvecklingsprocessen är klar 

skulle ge svar och ytterliggare bevis för att kundinvolvering - inom 

produktuveckling - är som mest effektiv i början av processen, vilket Chang & 

Taylor (2016) och Carbonell et al. (2009) argumenterar för, då utvecklingstiden 

minskar. Carbonell et al. (2009) säger också att den tekniska kvaliteten ökar 

med kundinvolvering men efterfrågar ytterligare forskining om hur 

utvecklingskostnader påverkas. En sådan uppföjningstudie kan ge svar på 

denna fråga. 

Den andra studien som skulle genomföras kan bekräfta hurvida kund- och 

användarinvolveringen säkertställde de funktioner och krav som marknaden 

har på produkten. Vilket skulle bidra med ytterliggare kunskap om effektiviten 

av kund- och användarinvolvering ur ett eftermarknadsperspektiv. Tidigare 

forskning har också kommit fram till att kund- och användarinvolvering bidrar 

till högre vinstmarginal om tekniker för att samskapa värde i 

utvecklingsprocessen används. Dock efterfrågas forskning om hur 

vinstmarginalen påverkas på projektnivå och inte på företagsnivå (Witell et al. 

2011). Vilket skulle kunna besvaras om en uppföljnings undersökning som 

även inkluderar vinstmarginal genomfördes på detta projekt.  
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Bilagor 

Bilaga A: Beräkning av värmeförlust 

𝑄  = Värmeöverförning (W) 

𝜎  = Stefan-Boltzmanns konstant (W m2⁄ 𝐾4) 

𝜖  = Emissivitet 

𝐴  = Area (m2)  

𝑇  = Temperatur (K) 

𝐿  = Tjocklek (m) 

𝑇ℎ  = Temperatur (varm sida) (K) 

𝑇𝑙  = Temperatur (kall sida) (T) 

𝑇𝑟𝑢𝑚  = Temperatur (rumstemperatur) (K) 

𝑘  = Värmeledningsförmåga (W/m K). 

ℎ = Värmekonduktivitet (W/m2K) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = Termisk resistans (K/W) 

𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜎 𝜖 𝐴 𝑇4    (W) (3) 

𝑄 =
𝑘 𝐴

𝐿
 (𝑇ℎ −  𝑇𝑙)    (W) (4) 

𝑄 =
𝑇ℎ−𝑇𝑙

𝑅𝑡𝑜𝑡
     (W) (5) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑣.1 + 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑣.2 =
1

ℎ1𝐴
+

𝐿

𝑘𝐴
+

1

ℎ2𝐴
 (K/W) (6) 

 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 =
𝑇𝑙1−𝑇ℎ

(
1

ℎ𝑙1
+

𝐿𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙

𝑘𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙
+

𝐿𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡
+

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙.
𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙.

+
𝐿𝑝𝑙å𝑡

𝑘𝑝𝑙å𝑡
+

1

ℎℎ
)

1

𝐴

−
𝑇𝑙2−𝑇ℎ

(
1

ℎ𝑙2
+

𝐿𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙

𝑘𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙
+

1

ℎℎ
)

1

𝐴

 (W) (7) 

 

𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝜎 𝜖 𝐴( (𝑇𝑙1
4 − 𝑇𝑟𝑢𝑚

4 ) − (𝑇𝑙2
4 − 𝑇𝑟𝑢𝑚

4 )) (W) (8) 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 + 𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡  (W) (9) 
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Bilaga B: Beräkning av NNV och Pay back-tid 

NNV  =  Nettonuvärde (kr) 

n  = Antal perioder (år)  

𝐶𝑖  =  Kassaflöde per år (kr/år) 

𝑝  =  Kalkylränta (%) 

𝐺  =  Grundinvestering (kr) 

𝐺 = Pris = Direkta kostnader + Omkostnader (ABC-kalkyl) (kr) (10) 

NNV =  ∑
𝐶𝑖

(1+𝑝)𝑖
𝑛
𝑖=0 − 𝐺    (kr) (11) 

 

𝐶𝑖 =
𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡

1000
∗

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
 * 24 * dagar i drift/år  (kr/år) (12) 

 

NNV =  ∑

𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡

1000
∗

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
 ∗ 24 ∗ dagar i drift/år

(1+𝑝)𝑖
𝑛
𝑖=0 − 𝐺  (kr) (13) 

 

I Figur 24 ses illustrativt hur en ABC-kalkyl används. 

 
Figur 24: Principskiss av fördelning av omkostnader med ABC-kalkylen från (Ax et al. 2015)  
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Bilaga C: Intervjuformulär 

Mål 
Denna undersökning har som mål att ta fram en ny utvärderingsmodell vid 
utvecklingen av gavelisolering till Yankeecylindrar.  
 

Bakgrund 
Valmet tillverkar gavelisolering för att minska kundernas energiförluster vid 
torkningen av pappret. Tidigare isolering har haft problem. Vid utvecklingen 
av den nya gavelisoleringen vill Valmet säkerställa - redan i urvalsprocessen - 
att den nya lösningen kommer fungera. 
 

Det genom att inkludera fler personer som är involverade både i utveckling, 
försäljning, inköp, montering och användande. Det för att få ett holistiskt 
perspektiv och fler synvinklar än tidigare. 
 

Denna intervju kommer spelas in för att sedan analyseras i efterhand, respondenten kommer 
vara anonym till namn (och företag för kunder) men inte till titel/arbetsuppgifter. 
 

Frågor - Alla 
1. Vad är fördelarna med nuvarande gavelisolering? 
2. Vad är nackdelarna med nuvarande gavelisolering? 
3. Vilka praktiska problem har ni upplevt med gavelisoleringen?  
4. Hur skulle du vilja att nästa gavelisolering är designad? 
5. Finns det andra sätt att minska energiförlusterna än att använda 

gavelisolering? 
Frågor - Valmet-anställda 

Produktutvecklare och konstruktörer: 
6. Vilka kriterier använder ni vid urvalet av koncepten? (vilka krav ställer 

ni på gavelisoleringen?) 
7. Hur ser beslutsprocessen ut för ett produktutvecklingsprojekt? 

Montörer/Yankeetekniker: 
6. Beskriv de situationer som uppstår när ni monterar/inspekterar 

gavelisolering/Yankee-cylindrar?  
Säljare: 

6. Vilka värden/fördelar är de viktigaste när ni övertygar kunden att köpa 
gavelisolering? 

Frågor – Kunder 
Företagsledning: 

6. Vilka faktorer grundar ni ert beslut på när ni väljer leverantör av 
gavelisolering? 

Produktionsingenjörer: 
6. Vilka faktorer grundar ni ert beslut på när gavelisolering köps in? 
7. Påverkar gavelisoleringen ert arbete? 

Underhållsingenjörer: 
6. Är ni i kontakt med gavelisoleringen någon gång? 
7. Påverkar gavelisoleringen ert arbete? 

 



 

 


