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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts som en del av civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 

Karlstads Universitet i samarbete med Valmet. För Valmet är försäljning av reservdelar är en vital 

del av deras totala affär. I avsikt att stärka konkurrenskraften mot kunder i framförallt 

lågkostnadsländer vill Valmet erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar genom att utveckla 

konstruktionen på befintliga reservdelar. Målet med examensarbetet var därför att ta fram ett 

systematiskt arbetssätt för produktutveckling av kostnadseffektiva reservdelar och validera det 

genom implementering på en befintlig produkt i Valmets reservdelssortiment. 

 

Underlaget till det framtagna arbetssättet samlades in genom att utföra en litteraturstudie, en 

nulägesanalys på Valmet och en intervju på ett företag som är framgångsrikt inom eftermarknad. 

Arbetssättet syntetiserades som en process med stöttande riktlinjer genom att utgå från Valmets 

befintliga utvecklingsprocess och integrera teoretiska modeller, principer och verktyg ur 

vetenskaplig litteratur. Arbetssättet testades sedan på lutmunstycken för sodapannor. 

 

Grunden för det framtagna arbetssättet bestod av en kombination av Value Management och 

Design to Cost. Fokus i arbetssättet ligger vid att utveckla en reservdel som återställer systemet 

till sitt normala arbetstillstånd, för ett pris som kunden är beredd att betala, och som balanserar 

tillförlighet med tillgänglighet så att den totala kostnaden för kunden minimeras.  

 

Genom att implementera det framtagna arbetssättet på lutmunstycken för sodapannor kunde ett 

förslag på en lösning med 66 % lägre pris och med 50 % lägre total kostnad för kunden tas fram. 

Implementeringen visade att arbetssättet praktiskt kan användas på enklare reservdelar men att 

det behöver testas på komplexa produkter av ett tvärfunktionellt team innan det används av 

Valmet.  Arbetssättet stärker Valmets förutsättningar för att erbjuda ett mer kostnadseffektiv 

reservdelsortiment. 
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Abstract 
 

This study has been carried out as part of the master program in mechanical engineering at 

Karlstad University in collaboration with Valmet. For Valmet, sales of spare parts is a vital part of 

their total business. To strengthen the competitive position towards customers in low-cost 

countries especially, Valmet wants to offer more cost-effective solutions by developing the design 

of existing spare parts. The aim of this thesis was therefor to develop a systematic method for 

development of new spare parts with respect to Valmet’s aftermarket and verify the approach by 

implement it on a selected product. 

The basis for the developed method was collected by carrying out a literature study, a situation 

analysis on Valmet and an interview at a succesful compay within aftermarket business. The 

method was synthesized as a process with supporting guidelines by starting from Valmet's 

existing development process and integrating theoretical models, principles and tools from 

scientific literature. The working method was then tested on black liquor nozzles for recovery 

boilers. 

The basis for the developed method consisted of a combination of Value Management and 

Design to Cost. The focus of the method is on developing a spare part that restores the system to 

its original work condition, for a price that the customer is willing to pay, and which balances 

availability with supportability to minimize the total cost for the customer. 

By implementing the developed method on liqour nozzles for soda boilers, a proposal of a 

technical solution with a 66% lower price and a 50% lower total cost for the customer could be 

obtained. The implementation showed that the method can be practically applied to simpler spare 

parts, but it needs to be tested on complex products of a cross-functional team before being used 

by Valmet. The developed method strengthens Valmet's prerequisites to offer a more cost-

effective spare part offering.  
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1 Introduktion 
Mikael Olsson har under året 2017 och våren 2018 utfört sitt examensarbete på avancerad nivå 

vid Karlstads universitet i samarbete med Valmet i Karlstad. Detta examensarbete ingår i 

utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet inom maskinteknik motsvarande 300 

högskolepoäng.  

Arbetsgivare: Valmet AB 

Handledare vid Valmet AB: Marcus Nordström, Manager Technology Support 

Handledare vid Karlstads universitet: Leo de Vin, Professor 

Examinator vid Karlstads universitet: Jens Bergström, Professor 

1.1 Valmet 
Valmet är en global leverantör och utvecklare av teknik, automation och tjänster inom massa-, 

pappers- och energiindustrin. Valmets huvudsakliga strategi är att erbjuda konkurrenskraftiga 

lösningar med de senaste teknologierna. Därför utmärker sig Valmet som en leverantör av 

skräddarsydda premiumprodukter vilket framförallt attraherar den europeiska och amerikanska 

marknaden. 

Länge har Valmet varit inriktade på nyförsäljning men under de två senaste årtionden har 

Valmets fokus riktats mot eftermarknad. Idag är eftermarknad en vital del av Valmets totala affär 

och deras vision är att ge kunder bäst service i världsklass. En stor del av Valmet eftermarknad 

innefattar försäljning av reservdelar och förbrukningsvaror. Idag finns cirka 3000 olika kunder 

runt om i världen som efterfrågar tillgängliga reservdelar.  

1.2 Problemformulering 
Även fast många av Valmets kunder efterfrågar högpresterande reservdelar som sällan behöver 

bytas eller underhållas har efterfrågan från kunder i lågkostnadsländer ökat. De kunderna ställer 

inte lika höga krav på reservdelar och efterfrågar tekniska lösningar med lägre prisnivå än Valmets 

vanliga sortiment. För att konkurrera i det marknadssegmentet vill Valmet även erbjuda 

lågkostnadslösningar. För att sänka priset på de befintliga produkterna kan Valmet arbeta med att 

förhandla med leverantörer och förbättra tillverkningsprocesserna men för att sänka kostnaderna 

ytterligare behöver produktens design förändras. Sådana reservdelar klassar Valmet som så 

kallade ”Retrofits”.  Dessvärre saknas ett arbetssätt för att utveckla kostnadseffektiva ”Retrofits”.  

Därför efterfrågas ett systematiskt arbetssätt för att konstruera om befintliga reservdelar till 

kostnadseffektiva ”Retrofits”.  
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Problemområdet stärks av Cohen et al. (2006) som beskriver att olika kunder har olika behov 

även fast de äger samma typ av produkt och att företag därför behöver erbjuda produkter som 

tillfredsställer olika marknadssegment för att bli ledande inom eftermarknad.  

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att utveckla ett systematiskt arbetssätt för produktutveckling 

av kostnadseffektiva reservdelar som är anpassat för att gynna Valmets eftermarknad. 

Arbetssättet ska vara validerat genom att implementeras på en lämplig produkt.  

1.4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att stärka Valmets förutsättningar för att erbjuda ett mer 

konkurrenskraftigt reservdelsortiment åt Valmets eftermarknad. 

 

1.5 Avgränsningar 
På grund av att examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng begränsar tiden omfattningen. 

Därför behandlas inte följande områden i denna rapport: 

 Tidsplanering 

 Analysering av risker 

 Upprättning av produktportfölj 

 Inblandning av leverantörer 

 Inblandning av leverantörer 

 Upprättning av prismål 

 Metoder för kostnadsestimering 

 Metoder för insamling av kundbehov 

 Metoder för att binda kunder till Valmet 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras det tillvägångsätt som användes under genomförandet av 

examensarbetet. En grafisk illustration av genomförandets faser presenteras i figur 1. 

 

 
Figur 1. Flödesschema som beskriver arbetsprocessen under examensarbetet. 

Genomförandet av examensarbetet inleddes med en förstudie. Förstudien bestod av en 

litteraturstudie, en nulägesanalys på Valmet och en intervju på Företag X. När förstudien var 

genomförd kombinerades metoder och verktyg från litteraturstudien till ett arbetssätt som var 

anpassat till de upptäcker som framgick i nulägesanalysen. Valet av metoder som valdes till det 

framtagna arbetssättet baserade sig på uppdragets syfte och målsättning. Arbetssättet validerades 

genom att implementera det framtagna arbetssättet på en befintlig produkt i Valmet 

reservdelssortiment.  

2.1 Förstudie 

 
Figur 2.Flödesschema som beskriver arbetsprocessen vid examensarbetets förstudie. 

För att ta fram ett arbetssätt för utveckling av reservdelar har en förstudie inlett detta 

examensarbete.  Förstudien syftade till att ge underlag till framtagningen av det nya arbetssättet 

och bestod av en litteraturstudie och en nulägesanalys. I litteraturstudien studerades böcker, 

vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter kopplade till produktutveckling och eftermarknad 

för reservdelar. I nulägesanalysen studeras istället Valmets organisation genom granskning av 

interna dokument och intervjuer med interna intressenter. 

Förstudie Syntets Implementering  
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Förstudien inleddes med att påbörja litteraturstudien. När generell teoretisk förståelse om 

studieområdet hade uppnåtts påbörjades nulägesanalysen. Nulägesanalysen pågick parallellt med 

litteraturstudien för att uppnå en samverkande synergieffekt. Synergieffekten innebar att de 

upptäckter som framgick under litteraturstudien användes som underlag till nulägesanalysen och 

de frågeställningar som uppkom under nulägesanalysen användes för att finna specifikt inriktad 

litteratur. När nulägesanalysen var avslutad utfördes en intervju med en representant från Företag 

X. Därefter pågick litteraturstudien fram till att samtliga frågeställningar som uppkommit 

besvarats ur ett teoretiskt perspektiv. Se figur 2 som grafiskt illustrerar genomförandet av 

förstudien. 

2.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som studerades under litteraturstudien hittades via sökmotorer, lokala bibliotek och 

sökningar i vetenskapliga databaser. Relevant litteratur identifierades även via de referenser och 

rekommendationer i den litteratur som tidigare studerats. För att få en god översiktlig förståelse 

om ämnet inleddes litteraturstudien med att studera litteratur kring generell produktutveckling, 

konkurrenskraft och eftermarknad. Därefter studerades litteratur som var mer specifikt inriktat på 

produktutveckling för maximering av kundvärde och egenskaper som är viktiga för reservdelar.   

Resultatet från litteraturstudien presenteras i teoriavsnittet och har använts som underlag till det 

framtagna arbetssättet.  

2.1.2  Nulägesanalys 

För att utreda hur Valmet i nuläget tar hänsyn till eftermarknaden vid utveckling av produkter 

utfördes en nulägesanalys inom Valmets organisation. För att få grundlig förståelse och 

helhetssyn menar Crowe at al. (2011) att organisationen som studeras ska utforskas från flera 

vinklar genom att studera olika typer av data. Enligt Hedin (2011) styrker även flera datatyper 

trovärdigheten av studien. Därför utfördes nulägesanalysen genom att teoretiskt studera Valmets 

interna dokument och empiriskt intervjua interna intressenter.   

Nulägesanalysen hade följande tre syften, 

 Att kartlägga hur utveckling av reservdelar bedrivs. 

 Att konkretisera vad som betraktas som en kostnadseffektiv produkt. 

 Att identifiera hur Valmet arbetar för att minimera kostnaden på produkter. 

Resultatet från nulägesanalysen presenteras under Resultat-kapitlet. 
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 Dokumentgranskning 

För att finna skriftliga källor kring Valmets produktutvecklingsverksamhet granskades Valmets 

interna dokument. Att dokumenten var interna innebar att de sekretessbelagda och därför har 

rapporten skrivits med försiktighet för att undvika att känslig information sprids. 

 Intervjuer  

För att utreda hur Valmet i nuläget tar hänsyn till eftermarknaden vid utveckling av produkter har 

ett antal intervjuer utförts med deltagare inom Valmets organisation. Hrastinski (2011) menar att 

intervjuer är ett lämpligt sätt att samla deltagares uppfattning och åsikter om verkligheten. 

Intervjuer är dessutom en fördelaktig metod att använda när forskaren vet väldigt lite om 

studieområdet (Hedin 2011).  Intervjuarna genomfördes senare i förstudien, när tillräckligt 

mycket förkunskap uppnåtts, så att lämpliga frågor skulle ställas och att svaren skulle kunna 

tolkas korrekt. 

För att välja deltagare till intervjuerna användes strategiskt urval. Det innebar att intressenter 

selektivt valdes för att få en bred och noggrann beskrivning om studieområdet. Därför 

tillfrågades nyckelpersoner som arbetar med reservdelar från utveckling, konstruktion, inköp, 

försäljning att delta i intervjuerna. Totalt intervjuades åtta stycken deltagare då antalet intervjuer 

begränsades av tidsramen. 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor. Det innebar att ett deltagarna fick svara på 

ett antal förbestämda frågor som var formulerade i en intervjuguide men att följdfrågor ställdes 

beroende på vad deltagarna svarade. Den initiala intervjuguiden var baserad på fallstudiens syfte 

och de upptäckter som tidigare framkommit i litteraturstudien samt de interna dokument som 

granskats. Intervjuguiden testades först på handledare innan den började användas. Beroende på 

vem intervjuades skalades vissa intervjufrågor bort. Intervjuguiden skickades i förhand till 

deltagarna för att de skulle hinna förbereda sina svar på frågorna. 

Intervjuerna med deltagarna skedde individuellt och varje intervju tog mellan 30 min och 1 timme 

att genomföra. De deltagare som arbetade i Karlstad träffades personligen för att intervjuas. De 

deltagare som arbetade utanför Karlstad intervjuades istället via videosamtal. Samtliga intervjuer 

ljudinspelades och transkriberades. 

Bearbetning och analys av svar från intervjuer påbörjades redan efter första intervjun och pågick 

parallellt med att nya intervjuer utfördes.  De resultat som framkom kopplades till Valmets 

interna dokument och teorier från litteraturstudien. Utifrån kopplingarna drogs slutsatser som 

presenteras under resultat. 
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2.1.3 Intervju på Företag X 

För att undersöka hur andra företag som är framgångsrika inom eftermarknaden arbetar utfördes 

en intervju med en representant på Företag X. Syftet med intervjun var att undersöka om några 

av deras principer för produktutveckling av reservdelar kunde integreras i det framtagna 

arbetssättet. Samma intervjuguide som användes för intervjudeltagarna på Valmet användes på 

Företag X. 

2.2  Framtagning av rekommenderat arbetssätt  
Utifrån de kopplingar som kunden identifieras mellan nulägesanalysen, intervjun på Företag X 

och litteraturstudien sammanställdes metoder och verktyg till ett arbetssätt.  Baserat på analysen 

av kopplingarna mellan nulägesanalysen, intervjun på Företag X och litteraturstudien 

kombinerades teoretiska metoder och verktyg till ett arbetssätt. Arbetssättet bestod av en 

arbetsprocess med kompletterande riktlinjer. Se grafisk illustration av arbetssätt i figur 3. 

 

 
Figur 3. Beskriver gränssnittet av det framtagna arbetsättet och de ingående elementen. 

Den framtagna arbetsprocessen beskrevs som en följd av logiskt sammanhängande steg och 

aktiver. Målet var att inga steg eller aktiviteter i arbetsprocessen skulle utföras om det inte vara 

nödvändigt för nästa steg. Se illustration i figur 4. Varje steg beskrev i termer av ”vad”, ”hur”, 

”varför” och ”när”. Målet med de framtagna riktlinjerna var att beskriva ”vad” att tänka på under 
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arbetsprocessen.

 
Figur 4. Beskriver hur den framtagna arbetsprocessen är uppbyggd av sammanhängande steg. 

2.3 Implementering 
När arbetssättet var framtaget validerades det genom att praktiskt testa det på en reservdel. För 

att identifiera lämpliga produkter skickades ett mejl ut i Valmets organisation där examensarbetet 

kort beskrevs och bad om förslag på potentiella reservdelar. De förslag som mottogs 

utvärderades utifrån möjlighet att genomföras inom tidsramen. På grund av begränsad tid valdes 

att testa arbetssättet på lutmunstycken för sodapannor.  

 

  

  

Steg 1 Steg 2 Steg 3 ... Steg  n
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3 Teori 

 

3.1 Konkurrenskraft  
För att vara ett konkurrenskraftigt företag inom en högteknologisk industri måste kunder 

erbjudas kostnadseffektiva produkter. Kunderna har inte råd att köpa produkter som visar sig 

vara ineffektiva eller som är dyra att äga.  Det betyder att produkter måste vara optimerade så att 

de uppfyller kundens förväntningar till resonabla kostnader (Michaels & Wood 1989).  

Enligt Michaels & Wood (1989) kan en produkt klassas som kostnadseffektiv om den uppfyller 

kundens behov och kostar vad kunden är villig att betala. Michaels & Wood (1989) menar även 

att förhållandet mellan uppfyllda kundbehov och livscykelkostnad avgör hur kostnadseffektiv en 

produkt är. Desto större förhållandet blir ju mer prisvärd anses produkten vara. Det innebär att 

en produkt kan bli mer prisvärd genom att antingen uppfylla mer av kundens behov eller sänka 

livscykelkostnaden.  En mer kostnadseffektiv produkt innebär därför inte nödvändigtvis en lägre 

kostnad (Michaels & Wood 1989).  

Eftersom olika marknader har olika behov och budget uppfattas en produkt olika 

kostnadseffektiv av olika kunder (Cohen at al. 2006). Vissa kunder har en mycket begränsad 

budget och prioriteringar endaste de essentiella funktionerna hos en produkt, medans andra har 

en högre budget och värdesätter mer lyxiga egenskaper (Hari et al. 2008). Produktens 

funktionalitet och prestanda behöver därför avvägas mot kundens vilja att betala, och vise versa 

(Michaels & Wood 1989). För kunder som endast värdesätter att en produkt utför sin 

grundläggande funktion är det ofta relationen mellan prestandan hos produktens 

huvudfunktioner och kostnad som avgör hur kostnadseffektiv en produkt är. Att tillfredsställa 

sådana kunder är det en utmaning för många företag eftersom låg kostnaden är ett starkt 

argument (Pereira 2015). Många produkter på marknaden är överspecificerade och 

överkonstruerade vilket bidar till onödigt höga kostnader (Meeker & McWilliams 2008). 

3.1.1 Livscykelkostnad 

Dagens kunder är mera långsiktiga i beslut än vad de vara tidigare. Det betyder att de börjat 

fokusera mer på de kostnader som uppstår under en produkts hela livscykel istället för att enbart 

fokusera på investeringskostnaden. För att summera kostnaderna under en produkts livscykel 

används begreppet livscykelkostnad (LCC).  Från kundens perspektiv är livscykelkostnaden den 

 

I det här kapitlet presenter och beskrivs de teoretiska metoder och verktyg som framkom under litteraturstudien 

och står som grund för det framtagna arbetssättet.  
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totala kostnaden för införskaffning och ägande (Bladh & Ström 2008). Kostnaden för ägandet 

benämns ofta som begreppet ägandekostnad (TCO) och står vanligtvis för det största delen av 

livscykelkostnaden. Ägandekostnaden involverar kostnader för användning, underhåll och 

avveckling (Michaels & Wood 1989).  Kostnader associerade med avbrott ofta en mycket stor 

inverkan på ägandekostnaden (Bladh & Ström 2008) 

Eftersom många system är komplexa och många variabler är okända är det sällan möjligt att exakt 

bestämma livscykelkostnaden och ägandekostnaden för en produkt i förhand. Därför är det 

viktigt att identifiera de stora kostnadsbidragen hos en produkt för att göra rimliga estimeringar.  

Sådana typer av estimeringar kan användas av kunder som verktyg för att jämföra produkter 

innan köpbeslut (Bladh & Ström 2008). Michaels & Wood (1989) menar att livscykelkostnad är 

det optimala jämförelsemåttet eftersom det sammanfattar vad kunden faktiskt betalar. 

3.2 Produktutveckling 
Produktutveckling är ett begrepp som används för att sammanfatta processen för att ta fram en 

ny produkt till marknaden. Den nya produkten kan vara en förbättrad konstruktion av en redan 

existerande produkt eller en helt ny uppfinning. Produktutvecklingsprocessen kan definieras som 

en uppsättning av aktiviteter, från identifiering av marknadsbehov som lämpar sig till företagets 

marknadsmässiga strategi och tekniska kapacitet, till en färdig produkt som är redo att tillverkas 

och säljas (Pessoa & Trabasso 2017).  

Att lyckas med produktutveckling är inte lätt för något företag. Det finns ett stort antal olika 

aspekter som påverkar hur framgångsrikt projektet är (Pessoa & Trabasso 2017). Studier har 

fastställt att det finns tre huvudförutsättningar som har betydelse för hur framgångsrikt ett 

produktvecklingsarbete blir (Szwejczewski et al. 2015); 

 Förstå kundens behov och prioriteringar 

 Skapa ett tvärfunktionellt arbetslag 

 Ha en tydlig och robust utvecklingsprocess 

3.2.1  Kundbehov och prioritering 

Enligt Pessoa & Trabasso (2017) är det huvudsakliga fokuset under produktutveckling att sträva 

efter att erbjuda kunden exakt vad den vill ha och därmed maximera kundvärdet i relation till 

kostnad. Kundvärdet kan beskrivas som summan av alla fördelar som uppfattas av kunden.  För 

att veta vad kunden värdesätter måste kundens förväntningar under produktens livscykel 

identifieras tidigt i utvecklingsprocessen. Därför bör kunden involveras i utvecklingsprocessen så 

tidigt som möjligt. Att inte korrekt identifiera vad kunden behöver och värdesätter i början av ett 

utvecklingsprojekt orsakar både ekonomiskt slöseri och omarbete. Att dessutom förse kunden 
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med en produkt som inte uppfyller kundens förväntningar betraktas som slöseri även om 

utvecklingsprocessen är effektivt utförd. Kundens förväntningar behöver därför översättas till att 

beskriva funktioner och mätbara parametrar att utveckla lösningar utifrån. Varje funktion, 

egenskap, eller karaktär hos en specifik komponent i en produkt eller ett system måste tillföra 

värde till kunden. Produktutveckling handlar därför om att identifiera marknadens behov och 

erbjuda lösningar som uppfyller behoven (Pessoa & Trabasso 2017).  

3.2.2  Produktspecificering 

Enligt Brusse-Gendre (2002a) är översättning av kundbehov till tekniska krav ett avgörande steg 

för att säkerställa att produkten uppfyller kundens förväntningar och uppfyller budgeten. De 

definierade kraven används och förfinas under hela utvecklingsprocessen för att generera och 

utvärdera tekniska lösningar. Därför måste kraven måste vara nödvändiga, verifierbara och 

uppfyllbara (Brusse-Gendre 2002a). 

De tekniska kraven delas vanligen upp i följande kategorier; 

 Funktionella (Kvalitativa) 

 Prestanda (Kvantitativa) 

 Restriktioner 

För att översätta kundens behov och prioriteringar kan bland annat Kano-modellen eller Quality 

Function Deployment (QFD) användas som stödverktyg (Brusse-Gendre 2002a). 

Många produkter på marknaden är överspecificerade och överkonstruerade vilket bidar till 

onödigt höga kostnader (Meeker & McWilliams 2008). När en kravspecifikation är onödigt 

detaljerad begränsas antalet möjliga konstruktionslösningar. Det kan innebära att onödigt mycket 

tid läggs på att finna en acceptabel lösning och att tillverkningskostnaden blir onödigt hög 

(Pessoa & Trabasso 2017). Därför bör kravspecifikationen ständigt utvärderas för att undvika 

onödiga restriktioner (Michaels & Wood 1989).   

3.2.3  Tvärfunktionellt arbetslag 

För att genomföra ett utvecklingsprojekt effektivt behövs ett tvärfunktionellt arbetslag. Genom 

att involvera intressenter från flera olika funktioner inom organisationen stärks den holistiska 

kompetensen i arbetslaget. Det gör att potentiella brister kan identifieras tidigare och att fler 

aspekter kan beaktas samtidigt för att finna optimala helhetslösningar. Att använda ett 

tvärfunktionellt arbetslag medför ofta färre ändringar, kortare ledtider och lägre kostnader 

(Pessoa & Trabasso 2017). 
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3.2.4 Utvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen innefattar en följd av aktiviteter, från identifiering av 

marknadsbehov som lämpar sig till företagets marknadsmässiga strategi och tekniska kapacitet, 

till en färdig produkt som är redo att tillverkas och säljas (Pessoa & Trabasso 2017). Exakt vilka 

aktiviteter och verktyg som används där emellan varierar mellan olika företag beroende på 

marknadsstrategi, produktkategori, industri etc. (Ulrich & Eppinger 2012). Även inom 

vetenskaplig litteratur finns mängder av modeller som beskriver arbetsprocessen på olika vis. 

Trots skillnader av beskrivningar mellan olika företag och vetenskaplig litteratur är 

grundstrukturen ofta den samma (Pessoa & Trabasso 2017). I figur 5 illustreras den generella 

utvecklingsprocessen i grova drag.  

 
Figur 5. Beskriver hur produkutvecklingsprocessen i allmänhet ser ut. 

Under förstudien identifieras och analyseras kundens/marknadens behov samt data kring 

liknande produkter och nya teknologier studeras. Under produktdefinieringen bestäms vilka krav 

som gäller för produkten som ska utvecklas. Kraven sammanställs i en så kallad kravspecifikation. 

Under konceptutvecklingen och detaljkonstruktionen framtas den tekniska lönsingenen som 

uppfyller den upprättade kravspecifikationen (Favi et al. et al. 2016). Under prototyptestningen 

valideras och verifieras den framtagna lösningen. Under slutanpassning slutförs produktens 

design. Resultatet är en säljbar produkt som uppfyller kundens förväntningar (Ulrich & Eppinger 

2012). 

Även fast utvecklingsprocessen ofta beskrivs som en linjär serie av aktiviteter är den sällan det i 

praktiken. I praktiken förekommer både iterationer och parallella aktiviteter för att komma 

närmare en önskad lösning. Genom att planera in tid för iterationer undviks förseningar och 

tidspress (Pessoa & Trabasso 2017). 

3.2.5  Value Management (VA/VE) 

Inom vetenskaplig litteratur är Value Management (VM) ett samlingsnamn för de arbetssätt som 

används för att maximera ”värdet” hos produkter och tjänster.  Begreppet Value Engineering 

(VE) används vanligtvis vid utveckling av nya produkter och Value Analysis (VA) typiskt vid 

förbättring av befintliga produkter. I övrigt delar VA och VE samma principer som existerar 

inom VM (Rich & Holweg 2000). Därför är det vanligt att Value Management betecknas med 

förkortningen VA/VE.  

Förstudie Produktdefinering Konceptutveckling Detaljkonstruktion Prototyptestning Slutanpassning
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VA/VE introducerades redan i början av 1940-talet, i samband med andra världskriget (Rich & 

Holweg 2000), på grund av begränsade materialtillgångar och höga priser (Damlin & Sundquist 

2013). Därefter har VA/VE blivit väl använt inom fordons-, elektronik- och byggindustrin 

(Walaa 2017). Den ursprungliga idén med VA/VE var att specificera produkter utifrån vilka 

funktioner som produkten skulle uppfylla istället för hur de skulle se ut (Damlin & Sundquist 

2013). Det visade sig att fokusering på funktioner möjliggjorde generering av fria och kreativa 

lösningar utan tankar om förväntade lösningar (Bremahesh 2009). 

Som namnet på VA/VE antyder är målet med metoden att maximera produktens ”värde”. Värde 

definieras inom VA/VE som förhållandet mellan produktens funktionalitet och livscykelkostnad.  

Funktionalitet kan beskrivas som det specifika arbetet produkten är avsedd att utföra. Värde 

inom VA/VE kan också definieras som förhållandet mellan produktens prestanda och kostnad. 

Produktens värde kan därför ökas genom öka produktens funktionalitet/prestanda eller reducera 

livscykelkostnaden (Pessoa & Trabasso 2017). 

VA/VE beskrivs som ett systematiskt arbetssätt där fokus ligger vid att analysera en produkts 

funktioner för att säkerställa att den uppfyller de essentiella funktionerna som kunden begär till 

lägsta möjliga livscykelkostnad utan att äventyra kundens krav på produktegenskaper så som 

prestanda, kvalité och säkerhet (Pessoa & Trabasso 2017; Walaa 2017; Rich & Holweg 2000). 

Därför inriktar sig alla aktiviteter inom VA/VE mot att reducera undvikbara och onödiga 

kostnader utan att kompromissa de funktioner som kunden värdesätter (Rich & Holweg 2000). 

Desto tidigare i utvecklingsprocessen VA/VE används ju större blir besparingsmöjligheterna 

(Damlin & Sundquist 2013). 

Till skillnad från många andra metoder för att reducera kostnader fokuserar VA/VE på 

kostnadsbidraget från produktens funktioner istället för respektive komponents bidrag 

(Bremahesh 2009). Enligt Talebnia at al. (2017) tenderar fokus på enskilda komponenter att bidra 

till en relativ låg kostnadsreducering men kräver sällan mycket konstruktionstid. Att istället 

fokusera på produktens funktioner kräver ofta aningen mer konstruktionstid men tenderar att 

möjliggöra signifikanta kostnadsbesparingar och därmed högt värde (Talebnia at al. 2017).  

Fokus inom VA/VE ligger vid att identifiera de funktioner som kunden upplever vara essentiella, 

så kallade huvudfunktioner eller primärfunktioner, och skala bort de funktioner som kostar mer 

än vad kunden är beredd att betala för (Pessoa & Trabasso 2017). Inom VA/VA anses primära 

funktioner vara de som är grundläggande för att produkten ska fungera och sälja. Därför måste 

huvudfunktionerna bevaras och skyddas (Bremahesh 2009).  Inom VA/VE existerar även så 

kallade stödfunktioner/sekundärfunktioner som syftar till att stötta huvudfunktionerna. 

Stödfunktioner inom VA/VE är tillåtna att modifieras eller elimineras för att maximera värdet 
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(Bremahesh 2009). Kärnan inom VA/VE är att identifiera och eliminera de funktioner i en 

produkt som inte tillför något sant värde till kunden men som tillför tillverkningskostnader (Rich 

& Holweg 2000). Sekundära funktioner som kunden inte upplever vara viktiga bör övervägas att 

elimineras. 

Inom VA/VE ska i första hand huvudfunktionerna uppfyllas och prestandan förbättras. När 

huvudfunktionerna är uppfyllda kan kvarvarande resurser användas för att utveckla lösningar till 

sekundära funktioner för att attrahera kunden (Bremahesh 2009). 

VA/VE beskrivs ofta som en process med följande faser: 

1. Urval – Välj produkt och arbetslag 

2. Förberedelser – Samla data och förstå problemet 

3. Funktionsanalys – Identifiera och eliminera funktioner 

4. Kreativitet – Generera idéer för att utföra funktionera och lösa problemet 

5. Utvärdering – Ranka idéerna och välj den mest lovande lösningen 

6. Utveckling – Utveckla lösningen 

7. Implementera – Implementera utvecklad lösning 

 

1. Urval 
Det första steget i urvalsfasen är att välja en lämplig produkt och en grupp med deltagare för att 

arbeta med den valda produkten. 
Produktval 

Som tidigare beskrivet kan VA/VE användas både för att utveckla nya produkter och förbättra 

befintliga. Att välja att förbättra en redan existerande produkt kan vara lämpligt för att erbjuda 

kunden en högpresterande produkt till en minimal kostnad istället för att ersätta en existerande 

produkt med en sämre lösning (Rich & Holweg 2000). Fördelen med att arbeta med en redan 

existerande produkt är att det finns stora mängder grundläggande information och 

dokumentation finns lättillgängligt (Rich & Holweg 2000). Att istället arbeta med nya produkt där 

det finns fler osäkerheter och svårtillgänglig information vilket försvårar beslutsprocessen (Pessoa 

& Trabasso 2017). Dessutom kräver utveckling av en ny produkt dessutom ofta större 

investeringar från organisationen.  

Valet av en befintlig produkt ska grunda sig på dokumenterat underlag som pekar mot att 

produkten kostar för mycket eller inte uppfyller sina funktioner ordentligt. Dessutom måste det 

finnas underlag som pekar mot att produkten har goda förbättringsmöjligheter. Komplexa 

komponenter med många komponenter har ofta god förbättringspotential. Valet bör avgöras 

beroende på produkter som har största potential till besparingar (Bremahesh 2009). Viktigt är 

även att produkten har en lång försäljningsperiod framför sig (Rich & Holweg 2000). 
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Val av arbetslag 

Valet av arbetslag är en viktig del inom VA/VE. Gruppen med deltagare måste vara från flera 

olika funktioner som är inblandade under produktens livscykel föra att skapa ett brett 

kompetensområde. För att lyckas inom VA/VE för befintliga produkter krävs att arbetslaget som 

deltar i utvecklingsprojektet har god kunskap och produktens tillverkningsprocess samt 

tillverkningskostnad (Rich & Holweg 2000). Med sådan kunskap går det att identifiera hur 

kostanden ackumuleras från design av produkten till leverans.  

 

2. Förberedelser 

Målet med förberedelsefasen är att arbetslaget ska få översiktlig förståelse kring produkten, både 

utifrån tekniska och ekonomiska aspekter (Rich & Holweg 2000). Förberedelsefasen syftas också 

för att arbetslaget ska förstå varför projektet utförs (WSDOT 2017). 

 

Informationssamling 

Förberedelsefasen inleds med att all informations som kan ha betydelse för produktens design 

samlas in så att det finns lättillgänglig (Bremahesh 2009; Rich & Holweg 2000). Information bör 

delvis bestå av input från intern och externa intressenter som beskriver krav, önskemål och 

bekymmer (WSDOT 2017). Därför är det viktigt att involvera kunden tidigt för att veta vad hen 

värdesätter hos produkten. För befintliga produkter är även kundklagomål, marknadsanalyser 

samt tidigare ritningsunderlag och produktspecifikationer lämpligt underlag (Rich & Holweg 

2000). Det är bättre att samlat för mycket information än för lite. För att kunna göra användbara 

analyser i senare steg krävs att data som berör kostnader är noggranna (Bremahesh 2009). När 

informationen är insamlad studeras data grundligt av arbetslaget för att förstå hur produkten är 

uppbyggd, fungerar, används, går sönder, och vilka förbättringsområden som finns. 

 

Studera befintlig produkt 

För att möta de funktionsmässiga kraven från kunden krävs god förståelse för vad produkten ska 

användas till. Genom att förstå vad produkten ska användas till kan det specificeras vad som 

krävs av produkten för att generera kundvärde (Rich & Holweg 2000). Enligt Rich & Holweg 

(2000) måste projektdeltagarna uppleva produkten för att fullständigt förstå funktionaliteten hos 

en produkt. Rich & Holweg (2000) påpekar även att det är viktigt att samtliga projektdeltagare 

har en gemensam förståelse för de olika komponenterna i produkten, dvs vad de kallas, hur de 

funkar och tillverkas. Den kunskapen kommer vara mycket viktig för att kunna analysera 

produktens funktionalitet och kostnad (Rich & Holweg 2000). 
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För att fullständigt förstå en produkt bör en Tear Down Analysis utföras (Rich & Holweg 2000) 

Det innebär att produkten systematiskt plockas isär för att visuellt studera produktens 

uppbyggnad och sätt att fungera. Först studeras en fullt ihopsatt produkt för att gå igenom hur 

produkten fungerar. För att öka förståelsen ytterligare studeras produkten sedan i 

delsammanställningar. Därefter studeras de individuella komponenterna i varje 

delsammanställning (Rich & Holweg 2000). På sådant sätt ges förståelse om produkten ifrån ett 

holistiskt perspektiv. 

När samtliga delar är isärplockade kartläggs produktens tillverkningsprocess i ett flödesschema, 

från råmaterial till färdig produkt, inklusive montering (Rich & Holweg 2000). Mer information 

kring tillverkning schema återfinns i avsnitt 3.2.7.5. 

 

Benchmarking 

På samma sätt som den egna produkten studeras bör konkurrenters produkter studeras (Rich & 

Holweg 2000). Genom att på samma sätt som tidigare studera konkurrenters produkter skapas 

idéer kring vilka tekniska lösningar som kan användas, samt hur funktionalitet och prestanda är 

relaterat till olika prisnivåer. 

 

3. Funktionsanalys 

Det mest grundläggande aktiviteten för att uppnå kundvärde inom VA/VE är den så kallade 

funktionsanalysen (Rich & Holweg 2000). Under funktionsanalysen identifieras produktens 

funktioner genom brainstorming (Rich & Holweg 2000). Produktens funktioner bidrar till att 

produkten fungerar på ett sätt som uppfyller kundens behov (Rich & Holweg 2000). Varje 

funktion beskrivs med ett verb följt av ett substantiv, vilket inte alltid så enkelt som det kan 

framstå (Rich & Holweg 2000). Funktionerna klassificeras genom att dela upp dem i 

huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner (Bremahesh 2009). Därefter struktureras 

funktionerna i ett träddiagram eller FAST (Rich & Holweg 2000).   

En nyckelprincip inom Value engineering är att kostnadsmarginalen för varje del av produkten 

ska vara mindre än värdeökningen hos kunden. Det innebär att projektgruppen måste veta hur 

mycket kunden värderar varje funktion och kostnaden för att tillverka en del som uppfyller den 

funktionen (Huaser & Dahan 2007).  Kostnaden för varje funktion estimeras genom att använda 

Cost Function Matrix. Matrisen kan då användas för att identifiera de funktioner som mest bidrar 

till kostnad. De mest kostnadsbidragande funktionerna utvärderas som förbättringsområden. 

Inom VA/VE elimineras de element hos en produkt som kostar men inte bidrar till någon 

funktion om de inte påverkar prestandan (Bremahesh 2009). De funktioner som inte anses vitala 
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skalas bort från trädet, dvs sådana som inte tillför något direkt kundvärde. Även de funktioner 

som kostnad mer än vad kunden är villig att betala utvärderas om de ska skals bort. Målet är att 

skala bort sådana onödiga kostnader (Rich & Holweg 2000). 

 

4. Kreativitet 
När det är fastställt vilka funktioner och kriterier som krävs påbörjas den kreativa fasen (Damlin 

& Sundquist 2013). Genom att använda kreativa metoder, så som brainstorming, genereras 

potentiella idéer om tekniska alternativ för hur huvudfunktionerna kan utföras på bättre och 

billigare sätt (WSDOT 2017; Rich & Holweg 2000).  För att maximera flödet av idéer är alla 

förslag som minskar kostanden tillåtna (Rich & Holweg 2000). 

 

5. Utvärdering  
De framtagna lösningarna sållas till en början genom kritisk granskning utifrån alla aspekter inte 

är direkt kopplade till kostnad. De återstående lösningarna utvärderas utifrån genomförbarhet 

och kostnad genom att rangordna dem med hjälp av en Pick Chart (Damlin & Sundquist 2013) 

där de kombinationer av idéer som uppfyller huvudfunktionerna till lägst kostnad och lättast att 

utveckla väljs vidare för utveckling (WSDOT 2017). Välj de idéer som reducerar kostnaden mest 

och är lättast att genomföra. 

 

6-7. Utveckling och implementering 
De idéer som valts efter utvärderingen utvecklas vidare till en färdig lösning med hjälp av 

besparingsverktyg så som design-to-cost. Slutligen implementeras den framtagna länsningen. 
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3.2.6  Design-to-Cost 

Design-to-Cost (DtC) beskrivs som ett arbetssätt där huvudmålet är att utveckla en produkt som 

är prisvärd för kunden (Michaels & Wood 1989). Första delmålet är att definiera en 

produktspecifikation som endast beskriver vad kunden huvudsakligen värdesätter och balansera 

det mot ett uppsatt kostnadsmål. Andra delmålet är att utveckla en produkt som både uppfyller 

den definierade produktspecifikationen och understiger kostnadsmålet (Michaels & Wood 1989). 

Det tredje delmålet är att uppnå en optimal balans mellan kundens införskaffningskostnad och 

ägandekostnad så att livscykelkostnaden minimeras (Michaels & Wood 1989).  DtC är därför 

starkt kopplat till att undvika överspecificering och överkonstruering. 

Vad som utmärker DtC är att kostnad är en parameter som ständigt utvärderas genom hela 

utvecklingsprocessen och är ett viktigt argument i alla beslut (Hari 2008; Michaels & Wood 1989). 

Huvudregeln är att det uppsatta kostnadsmålet aldrig får överstigas. Huvudprincipen inom DtC 

är därför att låta produktens design konvergera mot ett acceptabelt kostnadsmål, istället för att 

låta kostnaden konvergera mot utfallet av produktens design (Rush & Roy 2000; Michaels & 

Wood 1989). Utifrån huvudprincipen beskrivs DtC som en iterativ process där produkten 

omkonstrueras till det att kostnadsmålet uppfylls (Pereira 2015; Dean & Unal 1992). Under 

projektet genomförs därför avvägningar som säkerställer att kostnadsmålen uppfylls (Pereira 

2015). Avvägningarna får dock aldrig innebära att produktens kvalité äventyras eller att 

huvudfunktionerna inte uppfylls (Michaels & Wood 1989). 

För att lyckas med DtC förutsätts ett kreativt multifunktionellt arbetslag som tillsammans täcker 

alla aspektiver av produktens livscykelkostnad (Michaels & Wood 1989). Arbetslaget måste ha 

förmåga att utmana existerande lösningar genom att förslå innovativa förenklingar för att uppfylla 

produktspecifikationen till lägsta kostnad (Pereira 2015). Dessutom krävs resurser som 

omedelbart kan estimera kostnaden för olika tekniska lösningar för att jämföra lösningar mot 

varandra och mot kostnadsmålet (Michaels & Wood 1989). 

DtC påminner på många sätt om VA/VE vad det gäller att eliminera kostnadsdrivare som inte 

kundenen värdesätter. Den utmärkande skillnaden är att inom VA/VE ligger fokus vid att 

maximera värdet genom att analysera funktioner. Inom DTC ligger fokus istället vid att uppnå ett 

uppsatt kostnadsmål för en optimerad specifikation. DTC och VA/VE kan därför användas som 

komplement till varandra för att uppnå en prisvärd (Pereira 2015). 

  Identifiering och utvärdering av kostnadsdrivare 

Kostnadsdrivare är sådana faktorer som har signifikant inverkan på produktens kostnad. Inom 

DtC identifieras och analyseras kostnadsdrivare för att förstå deras inverkan på produktens 
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kostnad. Förståelsen för kostnadsdrivare kan därefter användas för att definiera kostnadsmål, 

optimera produktspecifikationen och för att identifiera vilka områden att fokusera på vid iterativ 

kostnadsreducering (Michaels & Wood 1989). Kostnadsdrivare identifiera därför tidigt i 

produktutvecklingsprocessen (Pereira 2015). För att identifiera och utvärdera kostnadsdrivare kan 

paretoanalys och pick-chart användas som stödverktyg.  Kostnadsdrivare kan bland annat 

identifieras som funktioner, produktegenskaper, prestanda, tillverkningsaktiver och komponenter.  

Funktioner 

För att identifiera kostnadsdrivande funktioner inom DtC används funktionsanalys (Damlin & 

Sundquist 2013). Med funktionsanalysen identifieras onödiga funktioner att eliminera och 

kostsamma funktioner att angripa för kostnadsreducering (Michaels & Wood 1989).  

Icke-funktionella krav  

Specifikationer som inte är direkt kopplade till funktionalitet men som påtagligen bidrar till 

kostnad identifieras som kostnadsdrivare. Sådana kostnadsdrivare utvärderas och ifrågasätts om 

de kan elimineras eller minimeras men ändå vara bra nog för kunden (Damlin & Sundquist 2013). 

Prestanda 

Prestanda är en typisk kostnadsdrivare som ofta uppmärksammas inom DtC. Generellt sätt ökar 

kundens initiala kostnad exponentiellt när prestandan ökar. Den principen används ofta för att 

beskriva relationen mellan en produkts livslängd och kostnad. Däremot gäller generellt att 

kundens ägandekostnad minskar exponentiellt när produktens livslängd ökar. Teoretiskt sätt 

existerar därför en optimal livslängd där livscykelkostnaden utifrån kundens perspektiv är 

minimal. Se figur 6 som beskriver förhållandet mellan livslängd och livscykelkostnad (Michaels & 

Wood 1989). 

 
Figur 6: Beskriver det teoretiska förhållandet mellan livslängd och livscykelkostnad 
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Tillverkningsaktiviteter 

För att identifiera kostnadsdrivande aktiver i tillverkningsprocessen utförs en så kallad 

tillverkningsanalys. Det innebär att tillverkningsprocessen för produkten kartläggs stegvis i ett 

tillverkningsschema. Därefter estimeras kostnadsackumuleringen vid varje processteg. De aktiver 

som mest bidrar till tillverkningskostnad utgör kostnadsdrivare (Damlin & Sundquist 2013). För 

att angripa sådana kostnadsdrivare används DFM och DFA. 

Komponenter 

Enskilda komponenter kan identifieras som kostnadsdrivare genom att utföra en paretoanalys på 

de ingående komponenterna i produkten. De komponenter som mest bidrar mest till kostnad kan 

utvärderas för kostnadsreduceringsaktivister. Även här kan DFM och DFA användas för att 

angripa kostnadsdrivande komponenter. 

 Kostnadsmål 

Inom DtC är definiering av tydliga och realistiska kostnadsmål tidigt i projektet en grundläggande 

förutsättning. Kostnadsmålen bestäms inte godtyckligt utan definieras utifrån avvägningar mellan 

kundbehov, kostnadsdrivare, marknadsmässiga förhållanden och priset kunden är beredd att 

betala (Hari 2008; Michaels & Wood 1989). Realistiska kostnadsmål kan bestämmas utifrån 

avvägningar mellan prestanda och tidsplan, men aldrig genom att äventyra huvudfunktioner eller 

kvalité (Michaels & Wood 1989) 

När kostnadsmålet för produkten är bestämd bryts det ner och fördelas över lägre nivåer inom 

produktstrukturen (Hari 2008; Michaels & Wood 1989). Historiska trender, jämförelse med 

konkurrenter kan användas för att estimera kostnadsfördelningen. Konstruktörerna behöver 

sedan avgränsa sina lösningar så att kostnadsmålet uppfylls Rush & Roy (2002). 

Kostnadsmål kan vara svåra att uppnå, men de måste vara uppnåbara. Om kostnadsmålen är för 

låga försvinner motivationen till att uppnå dem. Om kostnadsmålen däremot är för höga kringgås 

potential för kostnadsbesparingar och DtC tappar sitt syfte (Michaels & Wood 1989).  I de fall 

där delkostnadsmålet inte uppfylls utvärderas om det delkostnadsmålet ska korrigeras eller om de 

tekniska kraven ska ändras. Om ett delkostnadsmål ökar måste något annat delkostnadsmål 

minska för att kunna uppnå det översiktliga kostnadsmålet (Michaels & Wood 1989). 
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 Design to Cost process 

Eftersom 70–80% av produktens livscykelkostnad vanligtvis redan är låsta vid slutet av 

konceptfasen initieras DtC tidigt utvecklingsprojekt för att undvika onödiga kostnader (Michaels 

& Wood 1989). Se figur 7 som beskriver DtC som process.

 
Figur 7: Beskriver processen för Design to Cost. 
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I konceptfasen används DtC som ett vägledningsverktyg för att välja koncept. Då utnyttjas analys 

av kostnadsdrivare för att avväga kostnad mot prestanda hos de olika konceptalternativen (Rush 

& Roy 2000). Även fast kostnadsestimeringar under denna fas är approximerade används kostnad 

som viktigt beslutsvaraibel för konceptvalet (Pereira 2015).  Det är under 

detaljkonstruktionsfasen DtC anses vara mest effektivt eftersom det är då noggranna 

kostnadsestimeringar kan utföras (Pereira 2015). DtC kan då vara en hjälpfull länk mellan 

kundkrav och produktens design (Damlin & Sundquist 2013)  

 Design for Manufacturing/Assembly 

Kostnader för tillverkning och montering av en produkt har stor betydelse för försäljningspriset 

(Damlin & Sundquist 2013). Design for Manufacturing (DfM) och Design for Assembly (DfA) är 

två strategier som kan användas tidigt under utvecklingsprocessen för att förenkla produktens 

design så att kostnader associerade med kommande tillverkning och montering minimeras. DfM 

strävar efter att minimera kostnader för råmaterial och bearbetning, DfA mot att minimera 

kostnader för montering. Utmaningen är att finna en lösning som är bra nog för att både uppfylla 

de tekniska och ekonomiska kraven. För lyckas med utmaningen kan följande lista med 

frågeställningar användas som stöd för konstruktören (Michaels & Wood 1989); 

 Kan antalet komponenter minimeras? 

 Kan enskilda komponenter utföra flera funktioner?  

 Kan variationen av komponenter minimeras?  

 Kan standardkomponenter användas? 

 Kan mindre kostsamma komponenter användas för att utföra samma funktion? 

 Kan konstruktionen förenklas? 

 Kan delar från andra utrustning användas? 

 Kan mindre kostsamma material användas? 

 Kan antalet olika material reduceras` 

 Är alla maskinbearbetade ytor nödvändiga` 

 Kan grövre ytfinhet användas? 

 Är toleranser finare är nödvändigt? 

 Kan andra material användas för lättare bearbetning? 

 Kan flera delar kombineras? 

 Kan delar vara symmetriska? 

 Kan produkten modulariseras? 

 Kan delar från annan utrustning användas?  
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Antalet ingående komponenter i en produkt har ofta stor betydelse för tiden och kostnaden för 

montering. Genom att finna lösningar som minimerar antalet komponenter minskar antalet 

monteringsmoment och därmed monteringskostnaden. Färre komponenter kan däremot 

innebära komplexa komponenter som ökar kostnaden för tillverkning. Därför är målet att finna 

en balans mellan lätthet att tillverka och montera (Favi et al. 2016).  

 

3.2.7  Verktyg 
I detta avsnitt beskrivs de verktyg tidigare nämnts i teorikapitlet. 

 Kanomodellen 

Kanomodellen är ett verktyg som används för att kategorisera produkters egenskaper baserat på 

hur de upplevs av kunden och hur de påverkar kundtillfredsställelsen. Kategoriseringen anses 

vara användbar för att identifiera kundbehov, bestämma produktkrav, utveckla koncept och 

analysera konkurrenters produkter (Brusse-Gendre 2002b).  

Med Kanomodellen delas produktegenskaperna upp i tre kategorer;  

 Grundläggande egenskaper 

 Prestandaegenskaper 

 Attraktiva egenskaper 

Grundläggande egenskaper  

Grundläggande (eller fundamentala) egenskaper är sådana egenskaper som produkten måste 

uppfylla för att kunden ska känna sig tillfredsställd med produkten. Grundläggande egenskaper 

som inte uppfylls av produkten resulterar i mycket otillfredsställda kunder, exempelvis styrning på 

en bil. Grundläggande egenskaper behandlas sällan med QFD eftersom de antingen är uppfyllda 

eller inte (Brusse-Gendre 2002b). 

Prestandaegenskaper 

Prestanda är sådana egenskaper som ökar kundtillfredsställelsen om de ökar. Till motsats minskar 

kundtillfredsställelsen om de prestandan minskar. Ofta är det de behov som kunden själv 

uttrycker som hamnar under kategorin prestanda. Prestanda behandlas ofta inom QFD eftersom 

de är viktbara och går att mäta (Brusse-Gendre 2002b). En produkts prestanda är starkt kopplad 

till kunden vilja att betala, exempelvis hästkrafter hos en bil (Brusse-Gendre 2002b). 

Attraktiva egenskaper 

Attraktiva egenskaper är sådana egenskaper som kunden sällan förväntar sig eller uttrycker sig 

behöva. Attraktiva egenskaper som inte uppfylls påverkar inte kundtillfredsställelsen negativt. 

Attraktiva egenskaper som däremot uppfylls kan leda till mycket hög kundtillfredsställelse 

(Brusse-Gendre 2002b). Sådana egenskaper existera ofta hos premiumprodukter. 
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Sambandet mellan de olika kategorierna illustreras i figur 8. 

 
Figur 8. Beskriver olika egenskapers inverkan på kundens tillfredställelse. 

För att identifiera vilken kategori en egenskap tillhör bör kunden frågas hur nöjd hen skulle vara 

med och utan egenskapen hos en produkt. Svaren som söks är antingen ”Tillfredsställd”, 

”Neutral”, ”Otillfredsställd” eller ”Spelar ingen roll”. Svaren används sedan tillsammans med 

figur x för att bestämma kategorin. 

 En konkurrenskraftig produkt inom lågkostnadsmarknaden måste i första hand uppfylla de 

grundläggande egenskaperna, därefter bör prestandan och attraktiva egenskaper avvägas mot vad 

kunden är villig att betala. För att göra en sådan avvägning kan kunden frågas hur mycket extra 

hen är villig att betala egenskapen eller mer av egenskapen. 

Egenskaper som kunden utrycker att hen inte bryr sig om bör inte elimineras direkt. Det måste 

ändå utvärderas om en sådan egenskap av en avgörande roll för att produkten ska fungera eller 

att nödvändig för att göra kunden tillfredsställd. 
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 Paretoanalys 

För ett system har sällan orsaker en jämt fördelad inverkan på effekter. Vanligtvis står ett mindre 

antal orsaker till en större del av effekter. Enligt Paretoprincipen beror 80% av effekter på ett 

system av 20 % orsaker.  I verkligheten stämmer sällan procentsatserna exakt men principen kan 

appliceras på produkter för att identifiera vilka orsaker att angripa som påverkar kostnaden mest, 

så kallade kostnadsdrivare. Kostnadsdrivare kan kategoriseras som livscykelfaser, funktioner, 

komponenter och tillverkningsaktiviteter. För att identifiera kostnadsdrivare hos en kategori kan 

ett Paretodiagram användas. I ett Paretodiagram sorteras kostnaden för olika orsaker i fallande 

ordning.  Därefter beräknas den kumulativa kostnaden och procenten för varje orsak (Michaels & 

Wood 1989).  Se exempel på Paretodiagram för livscykelsaktiviteter i figur 9. 

 

 
Figur 9. Fiktivt exempel på paretoanalys av livscykelfaser. Installation och tillverkning står för mer än 80 % av kostnaderna under livscykeln. 

 Funktionsträd 

För att en produkt ska kunna utföra sitt avsedda arbete måste produkten uppfylla funktioner. 

Funktionerna hos en produkt är sällan oberoende av varandra och samverkar inte slumpmässigt. 

För att förstå hur en produkts funktioner interagerar med varandra kan ett så kallat funktionsträd 

användas. På sådant sätt bildas ett helhetsperspektiv för hur en komplex produkt fungerar. I 



25 
 

funktionsträdet länkas och organiseras enkelt formulerade funktioner beskriva hur ett komplext 

system fungerar (Bremahesh 2009). Se figur 10 som illustrerar hur ett funktionsträd är uppbyggt. 

 

      
Figur 10. Beskriver hur funktioner organsieras i ett träddiagram. 

Funktionerna beskrivs genom att kombinera ett verb med ett substantiv. Huvudfunktioner är 

sådana funktioner som är vitala för produkten ska fungera. Delfunktioner kombineras för att 

utföra huvudfunktioner och stödfunktioner hjälper produkten att fungera eller för att attrahera 

kunden (Bremahesh 2009). 

 Funktionell kostnadsanalys 

För att kunna avgöra hur mycket varje funktion hos ett system kostar att utföra kan en 

funktionell kostnadsanalys genomföras Analysen utgår från att kostnaden för varje komponent i 

ett system fördelas över systemets funktioner i en matris (Brusse-Gendre 2002c). Se exempel på 

matris för blyertspenna i tabell 1. 

Tabell 1. Funktionell kostnadsanalys av blyertspenna med fiktiva värden. För mer komplexa produkter för delas kostnaden för komponenter över flera 
funktioner samtidigt. 

Komponent/Sammanställning Funktion Kostnad för komponent 

Göra märke Avlägsna märke Total Andel av total 

kostnad 

Skaft 1,5 kr 0 kr 1,5 kr 75 % 

Sudd 0 kr 0,5 kr 0,5 kr 25 % 

Kostnad för funktion 1,5 kr 0,5 kr 2 kr 100 % 

Andel av total kostnad 75 % 25%  

 

Återställ 
maskintillstånd

Stödfunktion Huvudfunktion

Delfunktion Delfunktion

Huvudfunktion

Delfunktion

Varför?

Hur?
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 Tillverkningsschema 

För att kartlägga hur en produkt tillverkas, från råmaterial till färdig produkt, kan ett 

tillverkningsschema användas (Rich & Holweg 2000). Se exempel på sammanhängande aktiviteter 

i figur 11.

 
Figur 11: Beskriver hur ett tillverkningschema kan sruktureras för att kartlägga hur en product tillverkas  

 
 

. 

 

 

 

 

 

  

Färdig 
produktMålningMontering

KomponentBearbetningRåmaterial

KomponentBearbetningRåmaterial
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3.3 Eftermarknad 
Från ett historiskt perspektiv har många företag fokuserat på sin kapitalverksamhet och behandlat 

deras eftermarknad som ett rent utfall. Vissa företag har inte vetat hur det ska hantera sin 

eftermarknad effektivt eller inte brytt sig om att förbättra den. Sedan tidigt 90-tal har däremot 

mång företag bytt spår och börjat fokusera på sin serviceverksamhet. För de företagen har det 

visat sig att fokus på försäljning av serviceprodukter är en riklig källa till intäkter och vinster. 

Dessutom har det visat sig att det är mer lönsamt att tillfredsställa befintliga kunder genom att 

tillhandahålla serviceprodukter än att finna nya kunder. Det har blivit tydligt att det finns en 

direkt korrelation mellan hur lojala kunder är och hur de rankar firmans serviceverksamhet. Det 

finns flera exempel företag inom maskinindustrin där deras serviceverksamhet växt sig mer än 

fem gånger större än sin kapitalverksamhet genom att fokusera mer på efterförsäljningar av 

serviceprodukter (Cohen at al. 2006). 

3.3.1 Reservdelshantering 

En omfattande del av servicemarkanden involverar hantering av reservdelar. En reservdel är en 

utbytbar komponent eller sammanställning i ett system. När en reservdel slitits till en viss grad 

byts den ut för att återställa systemet till sitt brukningsbara tillstånd (Boone et al. 2016). 

Reservdelar måste finnas tillgängliga när det behövs och vara enkla att byta ut så att avbrottstiden 

minimeras (Van Bennekom & Goffin 2002). Effektiv hantering av reservdelar skapar kundvärde 

och förlänger systemets livscykel (Boone et al. 2016). 

Enligt Boone et al. (2016) finns det fyra distinkta mål inom reservdelshantering; maximera 

tillgänglighet av reservdelar, minimera kostnaden att tillhandahålla reservdelar, minimera antalet 

avbrott och maximera kundnöjdheten. 

Boone et al. (2016) beskriver att nyckeln för att uppnå målen är fokus på tillgänglighet. 

Reservdelarna måste finnas tillgängliga när kunden behöver dem för att reducera avbrottstid och 

göra kunden nöjd. Ökad tillgänglighet av reservdelar ökar oftast kostnaden för lagerhållning men 

minskar kostnaden för sakande delar.  Om däremot tillgänglighet av reservdelar minskar så 

minskar också kostnaden för lagerhållning men kostnaden för sakande delar ökar.  Utmaningen 

ligger därför vid att förstå relationen mellan tillgänglighet och kostnad för att finna en balans 

mellan dem så att maximal kundnöjdhet uppnås (Boone at al. 2016). Figur 12 beskriver 

förhållandet mellan tillgänglighet och kostnad grafiskt. 
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Figur 12. Beskriver beskriver teoretiskt hur kostnader beror av ett systems tillförlitlighet. Utifrån ett teoretiskt perspektiv existerar en optimal grad av 
driftsäkerhet där den totala kostnaden är minimal. 

3.3.2  Tillförlitlighet 

En större utmaning inom massproduktionsindustrin är att minimera avbrottstid och maximera 

produktionstid. Avbrottstid medför stora utgifter och förlorad produktion. Avbrott är dessutom 

huvudsaklig orsak till missnöjda kunder (Boone et al 2016). Därför är driftsäkerhet ett viktigt 

prestandamått att uppmärksamma.   

Driftsäkerhet kan generellt beskrivas som den procentuella tiden ett system är i drift och beror av 

prestandamåtten funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållsäkerhet. Driftsäkerhet 

kan kvantifieras med ekvation 1. 

 

𝐴 =
ä

ä å ä å ä
  ( 1 ) 

 

Funktionssäkerhet beskriver en produkts förmåga att utföra en specifik funktion och kan mätas 
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som medeltid mellan fel (MTBF) eller medeltid mellan underhåll (MTTM) (Frånlund 2008). 

Högre funktionssäkerhet leder till lägre avbrottsfrekvens för kunden och därmed lägre 

reparationskostnader över tid (Van Bennekom & Goffin 2002). Att bygga in redundans hos 

produkten kan inköpskostnaden ökas men minimerar avbrott och därmed minska 

livscykelkostnaden (Van Bennekom & Goffin 2002).   

Underhållssmäsighet beskriver en produkts förmåga att bli återställd till sitt arbetstillstånd och 

kan mätas med ”Medeltid att reparera” (MTTR) eller ”Medeltid att återställa” (MTTR) eller 

”Medeltid för underhåll” (MMT) (Frånlund 2008). 

Underhållsäkerhet beskriver underhållsorgansiationens förmåga att ha rätt resurser, på rätt plats, 

vid rätt tidpunkt och kan mätas med ”Medeltid att vänta” (MTW). När en produkt väl går sönder 

önskar kunden snabb reparation och därför är god diagnoseringsförmåga essentiell. Genom att 

konstruera reservdelar som är lätta att diagnoserna, antingen på plats eller avlägset, kan 

underhållsäkerheten och mängden avbrott minimeras (Van Bennekom & Goffin 2002). 

3.3.3  Serviceinriktad produktutveckling 

Enligt Sundin et al. (2010) är en huvudfaktor vid utveckling av serviceprodukter att designa 

utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att ta hänsyn till produktens alla livcykelfaser, så som 

tillverkning, användning, underhåll och avveckling. 

Historiskt sett har många företag fokuserat på produktegenskaper inom produktutveckling och 

sällan riktat fokus mot servicerelaterade områden, så som serivce och underhåll (Szwejczewski 

2015).  Därför har servicerealterade prestandamål ofta varit dåligt definerade (Boone 2016).  

Nyliga studier har däremot visat att servicerelaterade krav behöver utvärderas tidigt vid utveckling 

av en ny produkt. Det beror på produktens konstruktion har inflytande på mängden service som 

är nödvändigt och hur effektivt servicen kan utföras. En produkt som är konstruerad för enkel 

service kräver mindre tid till regelbundet underhåll. Att fokusera på eftermarknaden under 

utveckling av nya produkter är nödvändigt för att minska kundens ägande kostnad, undvika 

avbrottstid och säkerställa kundnöjdhet. Därför bör företag, där eftermarknaden är en viktig del 

av affärsverksamheten, involvera servicepersonal tidigt i designprocessen för att sätta 

servicerelaterade mål som täcker samtliga aspekter för eftermarknaden och vara delaktiga i beslut 

(Szwejczewski 2015). De servicerelaterade målen måste vara kvantitativa och mätbara. Målen ska 

dessutom vara balanserade så att livscyklkostnaden minimeras och spelgar kunden behov (Boone 

2016).  
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4 Resultat 
 

I det här kapitlet presenter och beskrivs resultatet från nulägesanalysen och det framtagna arbetssättet.  

 

4.1 Nulägesanalys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den genomförda nulägesanalysen som beskriver hur 

utveckling av reservdelar bedrivs, vad som karaktäriserar en kostnadseffektiv reservdel och vilka 

metoder som använder för att minimerar kostnaden på produkter. 

4.1.1 Dokumentgransking 

Eftersom Valmet är ett stort företag och arbetar inom olika produktområden skiljer sig 

arbetssättet för produktutveckling mellan olika enheter och affärsområden. Valmet har däremot 

en allmän process för forskning & utveckling av produkter och tjänster. För att ett 

utvecklingsprojekt ska starta på Valmet krävs att ett preliminärt projektförslag är framtaget, 

utvärderat, prioriterat och godkänt. Projektförslaget måste minst bestå av följande information,  

- Mål / Motivering av projektet 

- Förväntade affärsmässiga fördelar, tex. termer av förväntad försäljning inom de närmaste 

fem åren. 

- Resurser som behövs för att kunna utföra projektet. 

Valmets utvecklingsprocess är uppdelad i faser som separeras av gates. Gaterna består av 

förbestämda uppgifter som måste vara godkända innan nästa fas av projektet påbörjas. Den 

allmänna utvecklingsprocessen är uppdelad i följande faser, 

1. Idea managment & feasibility 

2. Development & piloting 

3. Prototyping & demostrating 

4. Launch 

Processen kan vara stöttad av instruktioner, riktlinjer, mallar och databaser beroende på 

affärsområde. Eftersom de olika affärsområdena inom Valmet skiljer sig åt beskriver inte 

utvecklingsprocessen specifikt hur ett projekt som bedrivas, varierande arbetsmetoder kan 

utnyttjas.  

Den första fasen genomförs före den faktiska produktutvecklingsfasen. Under denna fas samlas 

förbättringsidéer in från interna och externa källor som utvärderas utifrån affärsmässighet enligt 

Valmets strategi. Idéerna samlas från bland annat kundåterkoppling, input från intern personal, 

marknadsanalyser, benchmarking och vetenskapliga genombrott.  När det beslutats att investera i 
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att utveckla produkten påbörjas den faktiska produktutvecklingsfasen som kan delas upp i flera 

mellanliggande steg. Fasen innefattar bland annat upprättning av produktspecifikation, generering 

och val av koncept, definiering av preliminär design. I den tredje fasen testas en prototyp hos 

kund och det detaljerade konstruktionsarbetet genomförs. I den slutliga fasen lanseras produkten 

till marknaden och projektet avslutas. Därefter genomförs bara mindre åtgärder för att uppdatera 

produkten för att hålla den konkurrenskraftig. 

4.1.2 Intervjuer 

I nedanstående stycke sammanfattas de teman som framkom under intervjuerna på Valmet. Vissa 

påståenden kommer från enskilda personer som intervjuats. Reservation för feltolkningar. 

 

Lönsamma köp 

Under intervjuerna visade det sig att det mest grundläggande för en konkurrenskraftig produkt är 

att det måste vara lönsamt för kunden att köpa produkten. Det måste alltså vara fördelaktigt för 

kunden att köpa produkten istället att själva tillverka en likvärdig produkt, reparera den befintliga 

produkten eller köpa en alternativ produkt. Det lönar sig inte för kunder att köpa produkter som 

de själva kan tillverka/reparera till lägre kostnad och på kortare tid. 

 

Produktegenskaper 

Beträffande produktegenskaper måste en prisvärd produkt i första hand uppfylla sin förväntade 

funktion och prestanda. Om de förväntade egenskaperna inte uppfylls uppstår mer eller mindre 

missnöjda kunder oavsett vad produkten kostar. Därför är det kritiskt att uppfylla de 

förväntningar som kunden värdesätter för att kunna generera kundvärde.  

 

Valmets produktstrategi 

Tidigare har mycket av Valmets fokus legat mot att utveckla produkter med de senaste 

teknologierna. Det har ofta inneburit att Valmet varit i framkant med både funktionalitet och 

prestandanivå hos sina produkter. Eftersom ”time-to-market” är kritiskt för nya teknologier har 

mindre fokus legat mot att undvika kostnader vilket bidragit till aningen högre prisnivå mot kund.  

 

Uppfylla kundbehov 

I flera fall är Valmets kunder redo att betala lite extra för högteknologiska produkter. Däremot är 

inte fallet sådant för samtliga kunder. Vissa kunder är inte redo att betala extra för prestanda 

bättre än nödvändigt. Det kan då vara lönsamt att utveckla produkter med aningen lägre 

prestanda men som täcker fler kunders vilja att betala. Därför har Valmet på senare år ägnat mer 
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fokus vid att identifiera vad kunden verkligen värdesätter och är redo att betala för. Det beskrivs 

som en utmaning eftersom olika kunder värdesätter olika saker och är villiga att betala olika 

mycket. Därför har det förekommit att produkter blivit överspecificerade och överkonstruerade 

för att minimera risken att kunder inte anser att produkter utför sitt förväntade arbete. För att 

ändå uppfylla kundernas vilja att betala beskriver flera att det är viktigt att tidigt i 

produktutvecklingsprocessen bestämma sig för en prisnivå som ger en konkurrensmässig 

position.  

 

Livscykelkostnad 

Förutsatt att produkten utför sitt förväntade arbete har produktens kostnad stor betydelse för hur 

kostnadseffektiv produkten är. Vissa kunder upplever produkter som dyra om de kostar mer än 

liknande produkter hos konkurrenter. Flera av de som intervjuades beskriver att livscykelkostnad 

är ett bra mått på hur prisvärda övrigt likvärdiga produkter är. Alla kostnader som är förknippade 

med produkten under dess livstid har betydelse för hur prisvärd produkten är. Även fast 

livcykelkostnaden för en produkt är låg köper kunder sällan kunden produkten om 

investeringskostnaden är i överkant. Därför måste produktens pris mot kund ligga inom kundens 

vilja att betala. En utmaning i att bestämma livscykelkostnaden för en produkt är att det är svårt 

att veta den sanna livscykeln. 

 

Tillförlitliga reservdelar 

Eftersom Valmets kunder mäter driftsäkerheten på sina anläggningar är det viktigt för dem att 

maximera sin drifttid. En utmaning är därför att minimera antalet och längden av driftstopp. 

Driftstopp utgör nämligen bland annat omfattande kostnader i form av förlorad produktion. Det 

lättaste sättet för ett bruk att skära ner på anläggningskostnader är att minimera tiden med av 

driftstopp. Därför är det viktigt att reservdelar som påverkat brukets körbarhet inte havererar 

mellan inplanerade driftstopp. Oplanerade driftstopp kan bli väldigt kostsamma om inte rätt 

resurser finns på plats för att återställa anläggningen. Därför är det kritiskt för reservdelar att vara 

tillförlitliga och lättillgängliga när de behövs. För att minimera längden på driftstoppen behöver 

reservdelar vara utformade så de är enkla och snabba att byta. Kunder är ofta villiga att betala 

mer för en produkt som är driftsäker och lätt att byta. Även underhåll som inte kräver manuellt 

arbete värderas av många kunder. För att veta när reservdelar behöver bytas värdesätter många 

kunder reservdelar som är lätta att diagnoserna eller som automatiskt indikerar när de behöver 

bytas eller underhållas. Sådana typer av egenskaper är kunden ofta redo att betala extra för.  
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Kunden kräver ofta att de ska kunna göra underhållet själva. Därför värdesätter kunden ofta 

instruktioner som beskriver hur delarna ska bytas. 

 

Tillgängliga reservdelar för hög driftsäkerhet 

För en reservdel har även ledtid och service stor betydelse för kundens köpbeslut. Kunder jämför 

därför både pris och ledtid mellan Valmet och olika konkurrenter för att avgöra sitt köpbeslut. 

För att erbjuda snabb service med kort ledtid krävs ett effektivt reservdelssortiment. För att 

uppnå ett effektivt reservdelssortiment behöver fokus ligga vid att återanvända delar så att delar 

kan inventeras. När en ny reservdel utvecklas bör därför lösningar som passar både på tidigare 

och kommande maskiner prioriteras. Valmet är ett företag som är känt för att skräddarsy 

lösningar till kunderna vilket har det har både för- och nackdelar. En fördel är då att kunden 

måste köpa reservdelar från Valmet eller piratkopiera dem. Därför behöver reservdelar vara 

utformade så det inte är lönsamt för kunden att kopiera eller omkonstrueras av konkurrenter. En 

nackdel är att det är svårt att ha en stor variation av skräddarsydda produkter lättillgängliga och 

kostnadspressade.  

 

Reservdelspris 

Både pris och livscykelkostnad har betydelse för kunders beslut att köpa reservdelar. För vissa 

kunder är lägst pris mest avgörande för beslutet. Ibland uttrycker kunder att reservdelar är dyra 

om priset är högre än konkurrenterna. Även fast livscykelkostnaden för en reservdel är lägre 

jämfört med en konkurrents produkt köper sällan kunden reservdelen om investeringskostnaden 

är i för hög. 

 

Livslängd hos reservdel 

En annan viktig egenskap som har betydelse för reservdelar är dess livslängd, dvs tiden mellan 

byte av reservdel. För att minimera kundens kostnader på sikt behöver reservdelens förhållande 

mellan livscykelkostnad och livslängd minimeras. Från Valmets sida får inte livslängden vara för 

hög eftersom det missgynnar eftermarknaden. Därför måste det finnas något hos reservdelen 

som nöts. Därför är det viktigt att förstå hur reservdelen nöts och vilka parametrar som förändrar 

nötningen. På sådant viss kan reservdelen optimeras så att förhållandet mellan livscykelkostnad 

och livslängd minimeras. 

Produktutveckling 

För Valmet är Design-to-Cost inte ett helt främmande begrepp. Valmet har på senare tid blivit 

mer kostnadsmedvetna under produktutvecklingsprocessen och försöker att arbeta enligt 
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principerna i DtC. För Valmet är DtC ett arbetssätt för att konstruera en produkt så att den 

möter ett uppsatt kostnadsmål. DtC beskrivs innefatta involvering av inköp och leverantörer i 

början av projekt, återanvändning av komponenter, servicevänlig design, optimering av 

tillverkningsprocesser, modularisering, och logestikvänlig design. Däremot saknas det en tydlig 

instruktion för arbete med DtC. 

 

Tvärfunktionella arbetslag 

Valmet har börjat bli mer aktiva med att arbeta i tvärfunktionella arbetslag, framförallt genom att 

involvera inköpsfunktionen tidigare i produktutvecklingsprocessen. Däremot har samarbetet med 

servicefunktionen varit begränsad. Det har inneburit att kopplingen för att gynna eftermarknaden 

i allmänhet varit bristfällig. Många menar att servicepersonal kan involveras i större utsträckning 

för att komma med krav och feedback. Det gör att förutsättningarna för eftermarknad blir mer 

gynnsamma. 

4.2 Intervju på Företag X 
Under intervjun på Förtag X framgick det att de optimerar sina reservdelssortiment utifrån tre 

huvudsakliga perspektiv; 

 Teknik 

 Lager och logistik 

 Affärsmässighet 

Det tekniska perspektivet innebär att de identifierar vilka nyckelkomponenter som deras system 

inte klarar sig utan. Perspektivet kring lager och logistik inriktar sig mot att identifiera vad som är 

lönsamt att lagerhålla. Det affärsmässiga perspektivet handlar om att skapa ett lönsamt 

reservdelssortiment som det över tid finns behov av. 

En förutsättning för att lyckas med ett reservdelsortiment är att känna sitt kundsegment. Därför 

genomför marknadsanalyser där de aspekter som gör kunder köpbenägna identifieras. Företag X 

beskriver att de riktar sig mot ett premiumsegment där kunder letar efter lösningar med den 

senaste teknologin men som ändå är robust och välbeprövad. Företag X vill att kunder ska vara 

märkestrogna genom att erbjuda originaldelar som är märkbart bättre än piratkopior.  

En viktig aspekt som gör kunder köpbenägna är underhållsmässighet. Det innebär att det ska 

vara enkelt och tidseffektiv att underhålla bilarna. Därför är det viktigt att det finns instruktioner 

som beskriver monteringen. När Företag X utvecklar en reservdel får det inte innebära att det tar 

längre tid att byta reservdelen jämför med innan. Därför är åtkomst väldigt viktigt att tänka på. 

Företag X jämför även hur lätt det är underhålla jämfört med konkurrenter. 
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Tidigt i utvecklingsprocessen involveras representanter för eftermarknad och ställer 

servicerelaterade krav som är anknutet med produktens inverkan på eftermarknaden. Kraven 

översätts sedan till tekniska egenskaper av konstruktörerna. Representanterna är involverade 

genom hela produktutvecklingsprocessen och förfinar kraven ju mer detaljerad den tekniska 

lösningen blir. Ett vanligt krav är hur lång tid reservdelar ska hålla. I vanliga fall är det tiden 

mellan serviceintervallen som har betydelse. Desto oftare produkten behöver bytas ju lägre 

underhållstid är nödvändigt. Kraven på serviceintervallen översätts sedantill tekniska krav, 

exempelvis antal cykler innan fel. 

För geografiska marknadsområden där arbetskraftskostnaden är hög har reservdelens pris lägre 

inverkan på kundens köpbenägenhet. I sådana områden har kunderna inte råd att montera ner en 

produkt och ersätta individuella komponenter. Istället byter de ut hela enheten för att undvika 

hög arbetskostnad. Men för områden där arbetskraftskostnaden är låg har reservdelens pris 

betydligt högre inverkan. I sådana områden är det mer lönsamt att plocka isär enheten och byta 

ut individuella komponenter med lågt pris.  Nyckeln är att minimera den totala kostnaden för 

underhåll beroende på marknadsområde.  

För att skapa ett effektivt reservdelsortiment är det nödvändigt att en reservdel ska kunna 

användas i många olika produkter. Dessutom ska reservdelen kunna användas i framtida 

generationer av system. Reservdelen på den nya generationen behöver inte vara den samma men 

ska kunna passa. För sådana reservdelar är modularisering viktigt. Däremot finns det andra typer 

av reservdelar som inte görs modulariserbara för att undvika att reservdelen piratkopieras. 
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4.3 Framtaget arbetssätt 
Utifrån de upptäckter som framkommit i examensarbetet har ett kundcentrerat arbetssätt tagits 

fram som är kompatibelt med Valmets befintliga arbetssätt för produktutveckling. Det framtagna 

arbetssättet fokuserar på att utveckla en reservdel som återställer systemet till sitt normala 

arbetstillstånd, för ett pris som kunden är beredd att betala, och som balanserar tillförlighet med 

tillgänglighet så att den långsiktiga kostnaden för kunden minimeras. 

En förutsättning för att lyckas medanvändandet för arbetssättet är ett tvärfunktionellt arbetslag 

som involverar intressenter från samtliga delar av reservdelens livscykel, inklusive personal från 

eftermarknad, genom hela arbetsprocessen. 

4.3.1  Framtagen arbetsprocess 

Den framtagna arbetsprocessen för arbetssättet är baserat på en kombination av två 

utvecklingsmodeller, Value Management (VA/VE) och Design to Cost (DtC). Båda 

utvecklingsmodellerna säkerställer att alla undvikbara och onödiga kostnader reduceras genom att 

eliminera produktegenskaper som inte tillför värde till kunden eller som kunden inte är villig att 

betala för. DtC bidrar framförallt till att utveckla en reservdel som uppfyller kundens vilja att 

betala utan att äventyra reservdelens förmåga att utföra sitt arbete. VA/VE bidrar främst till att 

balansera livscykeltid och livscykelkostnad så att den långsiktiga kostnaden associerat med 

reservdelen minimeras. Den framtagna arbetsprocessen är uppdelad i tre faser; 

 Förstudie 

 Produktspecificering 

 Utveckling 

 Förstudie 

Förstudiefasen påbörjas när det preliminära projektförslaget är godkänd.  Målen med förstudien 

är att ge arbetslaget teknisk och ekonomisk förståelse kring den befintliga reservdelenen samt att 

ge en klar bild av vad kunden efterfrågar. Arbetsgången i förstudiefasen illustreras i figur 13. 
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Figur 13: Illustrerar ordningen av aktiviter i förstudien. 

Steg 1. Samla information 

Försstudiefasen inleds med att all information som har betydelse för reservdelens design samlas 

in så att det finns lättillgänglig. Den insamlade informationen ska täcka reservdelens alla 

livcykelfaser. Informationen kan bestå utav tidigare ritningar, stycklistor, produktspecifikationer, 

offerter, marknadsanalyser, statistik kring försäljning och felfrekvenser, dokumentation kring 

haverier och garantiärenden, samt input från interna och externa intressenter. Samla även in 

information kring konkurrenters liknande produkter. 

Steg 2. Studera befintlig reservdel 

I detta steg studeras den befintliga reservdelen både teoretiskt och praktiskt för att uppå 

helhetsförståelse för dess livscykel. 

Aktivitet 2.1. Studera reservdelen teoretiskt 

Den insamlade informationen studeras utifrån reservdelens olika livscykelfaser för att förstå hur 

den är uppbyggd, fungerar och hanteras. Viktigt att även studera hur reservdelen slits och vilka 

förbättringsområden som finns. 

Aktivitet 2.2. Studera reservdelen praktiskt 

Den befintliga reservdelen plockas systematiskt isär för att visuellt studera produktens 

uppbyggnad och sett att fungera. Först studeras reservdelen fullt ihopsatt produkt, sedan på 

delsammanställningsnivå och slutligen på komponentnivå. 
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Aktivitet 2.3. Kartlägg befintlig tillverkningsprocess av reservdel 

När reservdelen studerats praktiskt och teoretiskt kartläggs reservdelens tillverkningsprocess i ett 

flödesschema, från råmaterial till fullt ihopsatt. Se avsnitt 3.2.7.5 

 kring tillverkningsschema. 

Steg 3. Studera konkurrenters produkter 

När den befintliga reservdelen studerats utförs samma aktiviteter som i steg 2 på konkurrenters 

produkter. På sådant sett skapas idéer kring vilka tekniska lösningar som kan användas, samt hur 

funktionalitet och prestanda är relaterat till olika prisnivåer. 

Steg 4. Förstå kundens förväntningar, behov och prioriteringar  

För att ge underlag till den kommande produktspecifikationen identifieras kundens förväntningar, 

behov och prioriteringar genom återkoppling med kund. Viktigt att förstå på kundens 

underhållsmässiga behov och pris som kunden är villig att betala. Använd Kanomodellen som 

beskrivs i avsnitt 3.2.7.1 för att förstå vilka egenskaper kunden värdesätter och prioriterar.  

Steg 5. Ekonomisk kartläggning av befintlig reservdel 

I detta steg analyseras den befintliga reservdelen utifrån ekonomiska aspekter för att identifiera 

kostnadsdrivare som angrips i nästa fas. 

Aktivitet 5.1  Identifiera kostnadsdrivande komponenter och tillverkningssteg  

Utifrån det framtagna flödesschemat av tillverkningsprocessen för den befintliga reservdelen 

estimeras kostnaden för att utföra de olika tillverkningsstegen. Utifrån estimeringarna beräknas 

kostnaden för de enskilda komponenterna och komplett reservdel. Med hjälp av Paretoanalys 

som beskrivs i avsnitt 3.2.7.2 identifieras de processteg och komponenter som är 

kostnadsdrivande för reservdelen.  

Aktivitet 5.2 Estimera livscykelkostnad och identifiera kostnadsdrivande 

livscykelaktiviteter 

Utifrån den information som tidigare samlats in estimeras livscykelkostnaden utifrån kundens 

perspektiv för reservdelen, inklusive kostnader för införskaffning, frakt, installation, drift och 

underhåll. För att identifiera vilka livcykelaktiviteter som mest bidrar till livscykelkostnaden utförs 

en paretoanalys. 

 Optimering av produktspecifikation 

I denna fas översätts kundens behov och prioriteringar till tekniska samt ekonomiska krav och 

mål. Eftersom stor del av reservdelens kostnader avgöras under upprättningen av 

produktspecifikation är målet med denna fas att optimera den befintliga produktspecifikationen 

så att förutsättningarna öppnas för tekniskt lösningar med lågt förhållande mellan reservdelens 
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livscykeltid och livscykelkostnad samtidigt som kunden förväntningar och vilja att betala uppfylls. 

Processtegen för denna fas illustreras i figur 14. 

 
Figur 14: . Beskriver följden av aktivter vid optimering av produktspecifikation 

Steg 6. Identifiera, kategorisera och organisera funktioner 

Utför en funktionsanalys för att identifiera och organiseras funktionerna hos den befintliga 

produkten. Funktionerna identifieras genom brainstorming och beskrivs med ett verb följt av ett 

substantiv. Respektive funktion kategoriseras sedan som huvudfunktion, delfunktion eller 

stödfunktion, och organiseras slutligen i ett träddiagram.  

Steg 7. Sållning av icke vitala funktioner 

Identifiera vilka funktioner som påverkar införskaffningskostanden mest genom att utföra en 

Funktionell kostnadsanalys. Kostnad för att utföra varje funktion estimeras genom att summera 

kostnaden för de komponenter som behövs för att utföra respektive funktion. Eftersom 

komponenter interagerar med varandra för att utföra olika funktioner är det ingen exakt 

estimering. Utvärdera om de stödfunktioner som inte tillför något funktionellt värde till kunden 

och inte förbättrar prestandan kan elimineras eller förenklas. Denna typen av onödiga funktioner 

kan vara klassificerade som attraktiva egenskaper i Kanonmodellen. Övriga funktioner bör mer 

noggrant utvärderas om de kostar mer än vad kunden är redo att betala för. Målet är att skala 

bort icke-vitala funktionerna som kunden inte vill betala för. 

Steg 8. Ifrågasätt befintliga produktspecifikation 

Utifrån tidigare utförda analyser identifieras de restriktioner och prestandakrav som har stor 

inverkan på produktens livscykeltid eller livscykelkostnad. Utvärdera om restriktioner kan 

eliminera eller om prestandakrav kan ändras för att sänka förhållande mellan livscykeltid och 

livscykelkostnad samtidigt som kunden förväntningar och vilja att betala uppfylls.  

Steg 9. Fastställ optimerad produktspecifikation 

I detta steg balanseras och fastställs krav och mål kring produktens funktionalitet, prestanda och 

kostnad. Grundkravet för reservdelar är att maskinen ska kunna återställas till sitt ursprungliga 

arbetstillstånd. Reservdelen måste dessutom passa utan att behöva bygga om övriga delar av 

maskinen. Eftersom prestandabehovet varierar mellan olika kunder definieras ett spann för 

acceptabel prestanda. Krav på funktionssäkerhet, underhållsmäsighet och underhållsäkerhet ska 
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vara väl avvägda mot kundens underhållstrategi. Fastställ även krav på maximal tillåten 

tillverkningskostnad och ledtid. Produktspecifikationen är ett levande dokument som förfinas 

under utvecklingsfasen.  

 Utveckling 

Målet med utvecklingsfasen är att ta fram en teknisk lösning som uppfyller den optimerade 

kravspecifikationen. Viktigt att låta kostnad vara ett viktigt argument vid varje beslut och att det 

uppsatta kostnadsmålet inte överstigs. Under hela utvecklingsfasen används de riktlinjer som 

presenteras i nästa avsnitt.  Huvudprincipen är att eliminera det som inte tillför något värde till 

kunden och angripa det som påverkar kostnaden mest. Arbetsprocessen i utvecklingsfasen 

illustreras i figur 15. 

 
Figur 15: Beskriver arbetsgången under utvecklingsfasen. 

Steg 10. Generera nya reservdelskoncept   

När det har fastställts vilka funktioner och kriterier som krävs av reservdelen används kreativa 

och systematiska metoder, så som brainstorming och TRIZ, för att generera idéer om hur 

delfunktionerna kan utföras på ett sett som gör att reservdelen kostar mindre. De idéer som inte 

förväntas uppfylla de tekniska kraven eller inte är fullt realiserbara sållas bort. De idéer som 

återstår kombineras till nya reservdelskoncept. 

Steg 11. Teknisk sållning av reservdelkoncept  

De koncept som inte förväntas vara realiserbara eller som inte uppfyller den tekniska 

specifikationen sållas bort. Om inga koncept återstår ifrågasätts produktspecifikationen och 

arbetet återgår till steg 10. 

Steg 12. Ekonomisk sållning av reservdelkoncept 
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De koncept som inte estimeras uppfylla kostnadsmålet sållas bort. Om inga koncept uppfyller 

kostnadsmålen ifrågasätts används de framtagna riktlinjerna för att sänka 

konceptkostkostnaderna och arbetet återgår till steg 11.  

Steg 13. Val av reservdelskoncept 

Av de koncepts som genomgått tidigare sållning utvärderas vilket koncept som är mest 

kostnadseffektivt. För detta avgör minsta förhållandet mellan livscykelkostnad och livslängd valet 

av koncept. Figur 16 illustrerar grafiskt hur den mest kostnadseffektiva identifieras. 

 
Figur 16. Illustrerar det teoretiska förhållandet mellan livscykeltid, införskaffningskostnad, ägandekostnad och livscykelkostnad utifrån kundens 

perspektiv. Den röda stjärnan har lägst förhållande mellan livscykelkostnad och livscykeltid vilket innebär att den är mest kostnadseffektiv. 

Steg 14. Identifiera kostnadsdrivande komponenter 

När konceptvalet är genomfört finns möjlighet till mer detaljerade estimeringar av kostnaden för 

ingående komponenter. Då utförs paretoanlys på komponentnivå för att undersöka vilka 

komponenter i det nya reservdelkonceptet som påverkar införskaffningskostnaden mest. 

Steg 15. Fördelning av kostnadsmål 

Baserat på identifieringen av kostnadsdrivande komponenter bryts kostnadsmålet ner och 

fördelar över lägre nivåer av produktstrukturen. 

Steg 16. Detaljerad konstruktion 

Genomför detaljerad konstruktion genom att aktivt använda de framtagna riktlinjerna och gör val 

som minimerar förhållandet mellan livscykelkostnad och livscykeltid. Om kostnadsmålen 

överstigs används paretoanlys för att identifiera kostnadsdrivande komponenter och 

tillverkningssteg. För att uppnå kostnadsmålet används riktlinjerna iterativt genom att 
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koncentrera på kostnadsdrivarna. Om ett delkostnadsmål ökar måste något annat delkostnadsmål 

minska för att kunna uppnå det översiktliga kostnadsmålet 
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4.3.2  Riktlinjer 

Dessa riktlinjer har blivit utvecklade för att integrera aspekter för kostnad och eftermarknad i 

produktutveckling av reservdelar. Riktlinjerna är en del av det framtagna arbetssättet som ska vara 

kompatibelt med Valmets nuvarande process för forskning och utveckling. Riktlinjerna är tänka 

att vägleda arbetslaget genom arbetsprocessen för att resultera i en kostnadseffektiv reservdel. 

Genomgripande riktlinjer 

En reservdel utgör kostnader för kunden under olika delar av dess livscykel. Reservdelens 

livscykelkostnad utifrån kundens perspektiv inkluderas av kostnader för införskaffning, transport, 

lagerhantering, installation, användning, underhåll och diagnosering. Kostnaderna återkommer 

under varje cykel som reservdelen byts. Frekvensen mellan varje byte utgörs av reservdelens 

livscykeltid. Livscykeltiden beror av reservdelens funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 

underhållsäkerhet. För att reservdelen ska vara lönsam för kunden krävs att kostanden för 

reservdelen över tid är förhållandevis låg. Därför avgör reservdelens förhållande mellan 

livscykelkostnad och livscykeltid hur prisvärd produkten är. Det cykliska återkommande av 

kostnader illustreras i figur 17. 

 
Figur 17. Beskriver hur kostnader associerat med reservdelen återkommer cykliskt mellan varje tillfälle som reservdelen byts. Intervallet mellan varje 
cykel beror av reservdelens funktionssäkerhet, underhålssäkerhet och underhållsmässighet och sammanfattas som livscykeltid.  
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Eftersom tiden för driftstopp har signifikant inverkan på livscykelkostnaden måste reservdelen 

vara tillförlitlig och lättillgänglig. Reservdelens krav på funktionssäkerhet, underhållsmässighet 

och underhållsäkerheten behöver därför balanseras tidigt i utvecklingsprocessen genom att 

involvera servicepersonal. 

 Förstudie 

Följande riktlinjer är fördelaktiga att tänka på under genomförandet av förstudiefasen. 

Identifiera kundens behov och vilja att betala 

För att uppfylla det tänkta kundsegmntets förväntaringar, behov och prioriteringar behöver 

kunder involveras tidigt i arbetet. Särskilt viktigt att det att förstå kundsegmntets underhållstrategi 

och vilja att betala.  

 Identifiera kundens underhållsstrategi – Kundens underhållstrategi avgör kraven på 

reservdelens tillförlitlighet och tillgänglighet. För att maximera kundens driftsäkerhet 

behöver reservdelen vara tillförlitlig och tillgänglig när den behövs. Därför behöver 

reservdelens funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållsäkert vara avvägda så 

att kundens långsiktiga kostnad associerade med reservdelen minimeras. 

o Identifiera kundens krav på reservdelens funktionssäkerhet.  

 För kunder med schemalagt underhåll behöver reservdelen hålla mellan 

inplanerade driftstopp. 

 För kunder med avhjälpande eller tillståndsbaserat underhåll är ju högre 

funktionssäkerhet desto bättre. 

o Identifiera kundens krav på reservdelens underhållsmässighet. Oavsett 

underhålsstrategi är enkelt och snabbt reservdelbyte fördelaktigt.  

 För reservdelar där fel orsakar driftstopp är tiden för reservdelsbyte 

kritiskt på grund av kostnader för utebliven produktion. 

 För reservdelar där fel inte orsakar driftstopp är tiden för byte av 

reservdel inte lika kritiskt. Då utgör istället arbetskraft stor del av 

kostnaderna. 

 Kunder värdesätter ofta att kunna utföra reservdelsbytet själv. Därför är 

det lönsamt att erbjuda kunden instruktioner för installation och 

underhåll. 

o Identifiera kundens krav på reservdelens underhållsäkerhet. 

 För kunder med avhjälpande underhåll är reservdelens ledtid kritisk. 

Särskilt är så fallet om fel orsakar driftstopp i produktion.  
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 För kunder med tillståndsbaserat underhåll är reservdelens ledtid 

betydelsefull för hinna få hem reservdelen innan felet inträffar. Särskilt är 

så fallet om fel orsakar driftstopp i produktion. Om reservdelen är lätt att 

diagnoserna minskar kravet på underhållsäkerhet. Vissa kunder 

värdesätter reservdelar som själva signalerar att de behöver bytas. 

 För kunder med schemalagt underhåll är reservdelens ledtid inte 

jättekritisk så vida att kunden beställer god tid i förväg.  

 Identifiera kundens vilja att betala – Olika kunder har olika budget och olika 

köpstrategier. Vissa kunder vill köpa premiumprodukter som håller längre och andra 

köper den reservdel som är billigast. Därför behöver det maximala priset som det tänka 

kundsegmntet är villiga betala identifieras. 

 Identifiera kundens förväntningar – Alla kunder värdesätter inte samma egenskaper hos 

en reservdel. De flesta kunder värdesätter åtminstone att reservdelen återställer kundens 

anläggning till ursprungstillstånd. Däremot finns det andra egenskaper som kan skilja sig 

mellan olika kundsegment. Exempelvis en reservdels förmåga att diagnosernas eller 

förmåga att automatiskt underhållas. Därför måste det identifieras vad kunden verklig 

värdesätter och är beredd att betala för. En värdefull fråga att ut använda är ”Hur mycket 

är kunden beredd att betala extra för den här egenskapen?”. 

Studera befintlig reservdel och benchmarking 

För att utveckla en befintlig reservdel så att den blir mer konstadseffektiv behöver de områden 

som inte uppfyller identifieras det tänkta kundsegmntets förväntningar och behov identifieras. 

Följande frågeställningar kan användas för att identifiera förbättringsområden; 

 

 Är priset mot kund för högt? 

 Är kostnaden för att inventera reservdelen för hög? 

 Är kostnaden för transport för hög? 

 Är det för svårt att packa reservdelen? 

 Är kostnaden för att byta reservdelen för hög? 

 Är det för svårt att byta reservdelen? 

 Är kostnaden för att använda reservdelen för hög? 

 Utför reservdelen sitt tänkta arbete utan problem? 

 Är reservdelen svår att underhålla? 

 Är kostnaden för att underhålla reservdelen för hög? 
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 Är reservdelen svår att diagnoserna? 

 Kommer reservdelen kunna användas i framtida maskiner? 

 Är reservdelen lätt att kopiera? 

 Är reservdelen lätt för kunder och konkurrenter att göra billigare? 

 Håller reservdelen tillräckligt länge? 

 Är reservdelens livslängd för hög? 

 Är det lång ledtid på reservdelen? 

 Kan reservdelen bytas själv av kunden? 

 Är reservdelen prisvärd? 

 På vilka sett är likande produkter hos konkurrenter bättre? 

 Hur förhåller sig konkurrenterna prismässigt? 

Förstå slitage av befintlig reservdel 

För att utveckla en mer kostnadseffektiv produkt än den befintliga reservdelen behöver 

förhållandet mellan livscykeltid och livscykelkostnad minimeras. För att kontrollera det behövs 

förståelse för den befintliga funktionssäkerheten. Därför behöver följande frågor besvaras, både 

för den befintliga reservdelen och likdanande produkter hos konkurrenter; 

 

 Vilka fel kan inträffa som gör att reservdelen behöver bytas? 

 Vad orsakar fel? 

o Nötning? 

o Korrosion? 

o Uttorkning? 

o Utmattning? 

 Vad är konsekvenserna av fel? 

o Driftstopp? 

o Försämrad produktion? 

o Minimal inverkan pga. Redundans? 

 Hur kan felorsakerna kontrolleras? 

 Vad kan göras för att förutse fel? 

o Manuell diagnosering? 

o Automatisk diagnosering? 
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Identifiera kostnadsdrivare 

Genom att identifiera den befintliga reservdelens kostnadsdrivare kan de områden som är lättast 

att kostnadsreducera identifieras för att sätta nya mål. Nedan illustreras ett fiktivt exempel där 

Paretoanalys används för att identifiera kostnadsdrivande livscykelaktiviteter. Se figur 18. 

 

 
Figur 18: Illustrerar ett fiktivt exempel hur paretaanalts kan anvvändas för att identifera kostnadsdrivande livscykelaktiviteter. 

I ovanstående fall är installation och tillverkning betydande kostnadsdrivare. I samband med 

upprättningen av produktspecifikation angrip kostnadsdrivare genom att exempelvis sätta mål för 

lägre tillverkningskostnad och tid för reservdelbyte. Se fiktivt exempel i figur 19. 
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Figur 19: Beskriver hur kostnadsdrivande livscykelaktiviteter angrips. 

På liknande sett identifieras och angrips konstandsdrivande komponenter och 

tillverkningsaktiviteter. 

 Optimering av produktspecifikation 

Utgångspunkten vid optimeringen av produktspecifikationen är att återställa anläggningen till sitt 

normala arbetstillstånd utan att överstiga det maximala priset som det tänkta kundsegmntet är 

redo att betala. Tekniska krav balanseras mot kostnadsmålet utifrån avvägningar mellan kundens 

behov och vilja att betala, kostnadsdrivare och marknadsmässiga förhållanden. Inga avvägningar 

få däremot innebära att huvudfunktionerna äventyras. De tekniska egenskaperna ska vara 

balanserade så att förhållandet mellan livscykeltid och livscykelkostnad minimeras. Fokus ligger 

vid skala bort alla egenskaper som inte tillför något värde till kunden för att undvika onödiga 

kostnader och överspecificering. Produktspecifikationen förfinas med alltfler beslut som tas 

under utvecklingsfasen.  

Följande frågeställningar behöver uppmärksammas under upprättningen av 

produktspecifikationen; 

 Är kostnadsmål definierat? 

 Är kostnadsmålet väl avvägt mot kundens behov och vilja att betala, marknadsmässiga 

förhållanden och kostnadsdrivare? 

 Är kostnadsmålet uppnåbart? 

 Är vitala funktioner definierade? 
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 Är stödfunktioner som inte tillför funktionellt värde eliminerade? 

 Är delfunktioner som kunden inte är villig att betala för eliminerade? 

 Är kunden villig att betala för någon ny funktion? 

 Är tidigare krav på prestanda och restriktioner ifrågasatta?  

 Är onödiga restriktioner undvikna? 

 Uppfyller den upprättade produktspecifikationen kundens behov och förväntningar? 

 Är de funktioner som definieras i produkspecifikationen essentiella för att maskinen ska 

återställas till sitt ursprungstillstånd?   

 Är kraven på prestanda utryckt i kvantitativa termer? 

 Är de krävda funktionerna formulerade i kvalitativa termer (verb och substantiv)? 

 Är kraven samtliga krav nödvändiga, verifierbara och uppfyllbara? 

 Kostar varje funktion mindre än vad kunden vill betala för den? 

 Reflekterar produktspecifikationen vad kunden är villig att betala för? 

 Reflekterar krav på underhållmässighet, underhållsäkerhet och funktionssäkerhet kundens 

underhållstrategi?  

 Minimerade den upprättade produktspecifikationen förhållandet mellan livscykelkostnad 

och livscykeltid? 

 Utveckling 

När produktspecifikationen är fastställd påbörjas den faktiska utvecklingsfasen. Målet är då att 

uppfylla produktspecifikationen till lägsta förhållande mellan livscykeltid och livscykelkostnad. 

För att lyckas är kostnad ett viktigt argument i alla de beslut som tas i utvecklingsfasen. Den 

huvudsakliga principen är kostnadsmålet aldrig får överstigas samt att undvika onödiga kostnader. 

Avvägningar behöver därför göras så att reservdelens design konvergerar mot kostnadsmålet. I 

första hand ska huvudfunktioner och prestandakrav uppfyllas. I andra hand utvecklas 

stödfunktioner för att attrahera kunder.  I de fall där kostnadsmålet inte uppfylls reduceras 

kostnaden genom att iterativt applicera de framtagna riktlinjerna enligt ned; 

 Kan antalet komponenter minimeras? 

 Kan enskilda komponenter utföra flera funktioner? 

 Kan variationen av ingående komponenter minimeras? 

 Kan ingående standardkomponenter användas? 

 Kan mindre kostsamma komponenter användas för att utföra samma funktion? 

 Kan konstruktionen förenklas? 

 Kan mindre kostsamma material användas? 
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 Kan antalet olika material reduceras? 

 Är alla maskinbearbetade ytor nödvändiga? 

 Kan grövre ytfinhet användas? 

 Är toleranser finare är nödvändigt? 

 Kan andra material användas för lättare bearbetning? 

 Kan flera delar kombineras? 

 Kan delar vara symmetriska? 

 Kan delar från annan utrustning användas?  

För att balansera livscykelkostnad och livscykeltid används nedanstående riktlinjer; 

 

 Standardisera – Genom att standardisera så att reservdelen används i andra system eller 

andra delar av ett system minskar kostnaden för tillverkning, inventering, installation och 

underhåll. 

 Modularisera – Genom att modularisera kan standardmetoder tas fram för att förenkla 

reservdelbytet. Dessutom kan reservdelar med andra egenskaper användas i systemet om 

kundens behov ändras. 

 Kompletta enheter – Genom att erbjuda kompletta enheter minskar tiden att utföra 

återställa anläggningen. Kan vara billigare för kunden att byta en hel enhet istället för att 

byta ingående komponenter i den befintliga reservdelen. 

 Förmonterade reservdelar – Genom att erbjuda förmonterade reservdelar som i normala 

fall monteras ihop på site minskar antalet arbetsmoment och tiden för reservdelsbyte. 

 Gör instruktioner tillgängliga – Många kunder värdesätter att kunna göra reservdelsbyte 

och underhåll själva. Att erbjuda instruktioner kan de göra det enkelt och på kort tid. 

 Åtkomst – Reservdelar som är lätta att komma åt gör reservdelbyten enklare och 

snabbare. Helst ska reservdelen vara utformad så inte andra delar behöver monteras av. 

 Undvik tunga reservdelar – reservdelar som är tunga är svåra att hantera vilket ökar tiden 

för reservdelsbyte. 

 Bakåtkompatibla reservdelar – Utforma reservdelar så att framtidens reservdelar passar i 

befintliga maskiner. Det gör att både tillverkningskostnad och lagerhållning minskar. 

 Enkla lösningar – Komplexa lösningar kostar ofta mer att tillverka, installera, underhålla 

och diagnoserna. Försök därför att minska antalet ingående komponenter. 

 Redundans – Genom att bygga in redundans i en reservdel ökar funktions- och 

underhålssäkerheten. 
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 Välbeprövade teknologier – Välbeprövade teknologier håller ofta längre än nyare 

teknologier. 

 Reducera antalet rörande delar – Dynamiska komponenter håller ofta kortare tid och 

statiska. 

 Signalerande -  Reservdelar som automatiskt signalerar när de behöver bytas minimerar 

kostnader för manuell diagnosering och väntan på att nya reservdelar finns tillgängliga. 

4.3.3  Implementering 

För att verifiera det framtagna arbetssättet implementerades det av författaren på Valmets 

lutmunstycken till sodapannor. 

Munstyckena tillför svartlut till sodapannan där det förbränns för att återvinna energi och 

återställa kemikalier. Driften av sodapannan bero delvis på lutmunstyckets förmåga att 

symmetriskt fördela svartluten jämt i sodapannan och storleken på lutdropparna. På grund av den 

högtempererade omgivningen samt det höga trycket och temperaturen av den basiska luten nöts 

munstycken genom kemisk och mekanisk nötning. Det leder till att munstyckenas förmåga att 

sprida luten försämras. Därför behöver lutmunstycken bytas regelbundet för att upprätthålla 

sodapannans drift. Eftersom sodapannor ofta har flera lutmunstycken kan ett lutmunstycke bytas 

i taget, samtidigt som andra munstycken är aktiva, utan att kraftigt påverka driften. 

 

För tillfället finns många olika varianter av lutmunstycken med olika länger, vinklar och 

geometrier vilket gör den kostsamma att tillverka och inventera. Se Valmets vanligaste typer av 

lutmunstycken i figur 20. 

 
Figur 20. Illustrerar de två vanligaste typerna av lutmunstycken i Valmets sortiment. Den övre typen installeras i Valmets nya sodapannor och den 

undre typen i "Götaverken-pannor". 
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Den övre typen av munstycke enligt figur 20 har enklast konstruktion men har sällan 

standardstorlek på rör vilket innebär att ett grövre standardrör svarvar och borras för att uppnå 

önskade dimensioner. Den nedre typen enligt figur 20 har standardstorlek på sitt rör men i 

utloppet finns ett specialmunstycke med just den munstycksdimensionen som önskas. Båda 

typerna kostar därför ungefär lika mycket. 

Valmet har identifierat att vissa kunder i lågkostnadsländer efterfrågar billigare varianter av 

lutmunstycken än de som Valmet i vanliga fall erbjuder.  För de kunderna är inte behoven de 

samma som för europeiska och sydamerikanska kunder. Därför efterfrågas en mycket förenklad 

variant av lutmunstycke med lägre pris. För det kundsegmntet spelar det ingen större roll att 

behöva byta lutmunstycke ofta eftersom arbetskraften lokalt är så billig.  Därför är kravet på 

funktionssäkerhet och underhållsmässighet lägre än för Valmets vanliga lutmunstycken. Eftersom 

kunder typiskt själva inventerar lutmunstycken är kraven på ledtid inte heller särskilt kritisk. En 

av de större utgifterna associerade med lutmunstycken är därför priset.   

 

Genom att låta författaren självständigt arbeta med Valmets lutmunstycken enligt stegen och 

riktlinjerna i det framtagna arbetssättet kunde ett förslag på betydligt billigare och 

kostnadseffektivt lutmunstycke tas fram. Se framtagen lösning betraktat från sidan i figur 21. 

 
Figur 21. Framtaget lutmunstycke betraktat från sidan. 

Det föreslagna lutmunstycken betraktat uppifrån illustreras i figur 22. 

 
Figur 22: Framtaget lutmunstycke betraktat uppifrån. 
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Författaren antog att ett rakt rör med tillklämd ände kan räcka för att uppfylla kundens operativa 

krav till ett pris kunden är villig att betala. Författaren har däremot inte diskuterat med Valmet 

om lösningen är möjlig och tillräcklig. Se figur 23 där änden av det föreslagna lutmunstycket 

illustreras. 

 
Figur 23. Hopklämd ände av framtaget lutmunstycke. 

Grafisk utvärdering av den föreslagna lösningen visas i figur 24. 

 
Figur 24: Beskriver hur den estimerade livscykeltiden och livscykelkostnaden förhåller sig mellan de befintliga lutmunstyckena och den framtagna 
lösningen.  

Den framtagna lösningen för lutmunstycken estimeras sänka kundens långsiktiga kostnad med 

cirka 50 % trots att livslängden förväntas minska. Lösningen kan därför betraktas som mer 

kostnadseffektiv för kunder i lågkostnadsländer. Det framtagna arbetssättet visar sig därför vara 

genomförbart och uppfylla sitt syfte. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 
Intervjuerna som utfördes för att identifiera vad kunden uppfattar som konstadseffektiva 

reservdelar genomfördes intern på Valmet. Förmodligen hade det varit fördelaktigt att istället 

vända sig direkt till Valmets kunder. Mest optimalt hade det varit att vända sig till kunder i det 

marknadssegmentet som arbetssättet utvecklades för. Det var dessvärre inte praktiskt möjligt vid 

genomförandet av detta examensarbete. Däremot visar upptäckterna från intervjuerna likheter 

med upptäckterna som framkom i litteraturen som studerades. Därför kan upptäckterna kring 

vad kunden uppfattar som kostnadseffektiva reservdelar anses vara pålitliga. 

Efter att genomfört nulägesanalysen på Valmet utfördes en intervju på Företag X. Trots att båda 

företagen arbetar inom helt olika industrier identifierades stora likheter i principiella sätt att tänka 

vilket styrker både pålitligheten och överförbarheten av examensarbetet. Förmodligen hade 

likheter identifierats om någon att framgångsrikt företag inom eftermarknad hade intervjuats. 

5.2 Resultatdisskusion 
Enligt examensarbetets mål skulle det framtagna arbetssättet anpassas för att gynna Valmets 

eftermarknad. Eftersom arbetssättet utgår från att kunden redan har ett system de vill återställa 

kan arbetssättet anses vara anpassat till Valmets eftermarknad. Hur väl arbetssättet gynnar 

eftermarknaden beror på perspektiv. Arbetssättet är starkt kundcentrerat istället för att vara 

inriktat mot att Valmet ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Därför gynnar arbetssättet i 

första hand kunden. Däremot gynnar det Valmet på sikt eftersom det öppnar möjligheter till en 

långsiktig relation med kund. Då Valmet i övrigt är ett företag med starkt kundfokus och strävar 

mot ökad eftermarkandstillväxt genom långsiktiga avtal och utökad kundbas kan arbetssättet 

anses vara gynnsamt för Valmets eftermarknad som helhet. 

 

Enligt examensarbetets mål skulle det framtagna arbetssättet vara systematiskt. Eftersom det 

framtagna arbetssättet består av en process med steg som utförs i en logiskt bestämd ordning kan 

arbetssättet betraktas vara systematiskt. Även fast vissa processteg kan innebära att återgå till 

tidigare steg finns det fortfarande ett system som beskriver vilka åtgärder som är nödvändiga för 

att komma vidare i processen likt många andra system.  

 

I det här kapitlet diskuteras examensarbetets resultat och metod utifrån syfte och mål. 
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Enligt det framtagna arbetssättet ska förhållandet mellan reservdelens livscykelkostnad och 

livscykeltid minimeras. Det kan i teorin innebära att en lösning med orimligt hög 

funktionssäkerhet tas fram. Det kommer då innebära att det blir en olämpligt låg aktivitet bland 

eftermarknaden utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Därför är det nödvändigt att komplettera 

arbetssättet med krav på maximal tillåter funktionssäkerhet. 

 

Ett grundläggande krav för att arbetssättet ska fungera är att estimera reservdelens 

livscykelkostnad. Det innebär att tillräckligt mycket information måste vara känt för att kunna 

göra rimliga estimeringar. Däremot kan det finnas fall där osäkerheter medför att estimeringarna 

inte blir noggranna. Då måste de största bidragen till livscykelkostnaden estimeras för att 

förhållandet mellan livscykelkostnad och livscykeltid vara ett bra utvärderingsverktyg. Eftersom 

arbetssättet används för redan existerande produkter är förmodligen tillräckligt mycket underlag 

för att göra adekvata analyser. Ju mer som går att förutspå kring livscykeln av reservdelen 

studeras ju mer användbart är arbetssättet. 

 

Enligt examensarbetets mål skulle det framtagna arbetssättet ska vara validerat genom att 

implementeras på en lämplig produkt. Att implementera arbetssättet på lutmunstycket var 

tidskrävande men gick att genomföra även fast inga iterativa steg var nödvändiga. Det tyder på 

arbetssättet fungerar för enklare typer av reservdelar. Däremot beskriver arbetssättet att det är 

viktigt med ett tvärfunktionellt arbetslag med olika kompetenser för att utvärdera lösningar 

utifrån olika aspekter. Eftersom implementeringen genomfördes helt självständigt av författaren, 

utan inblandning av personal från Valmet, är det möjligt att den föreslagna lösningen inte är helt 

tillräcklig för att uppfylla kundens behov och krav. Därför behöver arbetssättet testas av ett 

tvärfunktionellt arbetslag för att säkerställa att det fungerar i praktiken på mindre produkter. 

Eftersom arbetssättet är avsett för mer komplexa produkter med fler funktioner fungerar 

förmodligen arbetssättet också på större produkter i Valmets reservdelsortiment. Om arbetssättet 

fungerar för komplexa produkter inom Valmet är arbetssättet förmodligen överförbart till 

utveckling av reservdelar inom andra industrier. 
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6   Slutsats 
Målet med detta examensarbete var att ta fram ett systematiskt arbetssätt för produktutveckling 

av kostnadseffektiva reservdelar som är anpassat för att gynna Valmets eftermarknad. I 

examensarbetet föreslås en kombination av två stycken olika systematiska utvecklingsmodeller, 

Value Management (VA/VE) och Design-to-Cost som tillsammans bygger upp ett arbetssätt där 

reservdelens kostnadsdrivare angrips för att minimera kundens totala kostnad associerat med 

reservdelen sett över tid. För att effektivt använda arbetssättet krävs ett tvärfunktionellt arbetslag 

där personal från eftermarknad involveras tidigt utvecklingsprocessen. Det kundcentrerade 

arbetssättet visar sig gynna eftermarknaden, både utifrån Valmets och kundens perspektiv. 

Implementeringen på lutmutmunstycken tyder på att arbetssättet praktiskt går att använda och 

uppnår sitt syfte. Examensarbetet stärker därför Valmets förutsättningar för att erbjuda ett mer 

kostnadseffektivt reservdelsortiment åt Valmets eftermarknad. 

7  Vidare arbete 
Det framtagna arbetssättet har hittills endast testats på en enklar produkt. Innan arbetssättet böjar 

användas av Valmet behöver fler studier genomföras där arbetssättet implementeras på Valmets 

mer komplexa reservdelar. Om arbetssättet visar sig vara användarbart för Valmets finns även 

behov att identifiera om arbetssättet kan appliceras på reservdelar i andra branscher.  
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