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Sammanfattning 
Projektet är en del av examen för studenter inom högskoleingenjörsprogrammet för 
innovationsteknik och design på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. 
 
Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en 
utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på 
pappersprodukter. 
BillerudKorsnäs är ett multinationellt företag med hela världen som marknad och har 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. BillerudKorsnäs tillverkar 
pappersprodukter samt bedriver forskning och utveckling inom pappersindustrin. 
 
Projektet har delats upp i fyra faser: uppstartsfas, konceptfas, konstruktionsfas och 
utvärderingsfas. Tillverkning av prototyp var en del av konstruktionsfasen och eftersom 
BillerudKorsnäs valde att ta över tillverkning så landade projektet i att bli ett 
konstruktionskoncept. 
 
Det här projektet har syftat till att utveckla en testutrustning för bestrykningar på 
pappersprodukter. Testutrustningen ska användas för att bedöma sprickbildning i 
bestrykningar och utvärdera när en bestrykning har tillräckligt stora sprickor för att betraktas 
som undermålig. 
 
Med det framtagna konceptet kan pappersprover med enkelhet och hög noggrannhet testas för 
att bedöma sprickbenägenheten. Konstruktionen har en inbyggd högupplöst kamera så att 
pappersprovet kan analyseras i en dator samtidigt som testsekvensen körs. Konstruktionen 
klarar av att vika pappersprover upp till 180° och är anpassad för att monteras i en intern 
utrustning som finns att tillgå på BillerudKorsnäs anläggning i Grums. Utrustningen liknar en 
dragprovmaskin som kan användas för att mäta bland annat krafter och hastigheter samt även 
avstånd som är en nödvändighet för att beräkna knäckvinklar i den här konstruktionen. 
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Abstract 
The project is a part of the bachelor of science degree in innovation technology and design at 
Karlstad University (Karlstads Universitet) and extends over the spring term 2019. 
 
The project has been accomplished at the request of BillerudKorsnäs and the ambition has 
been to produce an equipment that can be used to determine crack angles in coatings on paper 
products. 
BillerudKorsnäs is a multinational corporation which operates worldwide and has production 
plants in Sweden, Finland and Great Britain. BillerudKorsnäs produces paper products and 
are working with research and development in the paper industry. 
 
The project was composed into four phases: startup phase, concept phase, construction phase 
and research phase. Manufacturing of prototype was a part of the construction phase and 
since BillerudKorsnäs choosed to do the manufacturing by itself, the project landed in a 
construction concept. 
 
This project has aimed to investigate and develop a test equipment for coatings on paper 
products. The test equipment will be used to determine the cracking tendency in coating 
layers and evaluate when a coating has sufficiently large cracks to be considered deficient. 
 
With the developed concept, the paper samples can with simplicity and with a high accuracy 
be tested to determine the cracking tendency. The construction has an integrated high 
resolution camera so that the paper sample can be analyzed in real time in a computer 
simultaneously as the test sequence runs. The construction can fold a paper sample up to 
180°. The test equipment is fitted to be mounted in an internal equipment at BillerudKorsnäs 
plant in Grums. The internal equipment is a universal testing machine that can measure 
forces, speeds and also travel which is a necessity for the calculations of crack angles in this 
construction. 
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Begreppslista 
Bestrykning 
En bestrykning är en ytbeläggning som ökar pappersprodukters ytjämnhet och tryckbarhet. 
Bestrykningen bidrar till att öka glansen på trycket och genomskinligheten i pappret 
(Niskanen 2009; Twede & Selke 2015). 
 
Big [-en; -ar] 
En vikanvisning i en pappersprodukt. Bigning av pappersprodukter framställs av en matris 
eller ett bighjul som skapar ett veck där produkten ska vikas (Niskanen 2009; Twede & Selke 
2015). 
 
Synskärpa 
Synskärpan är den upplösning ett öga kan se på ett givet avstånd (Nde-ed.org 2019). 
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1 Inledning 
Det här projektet är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
innovationsteknik och design och har en omfattning på 22,5 högskolepoäng. Projektet 
sträcker sig över vårterminen 2019 och går på halvfart (50%) under första läsperioden samt 
övergår till full sysselsättning (100%) under andra läsperioden. Projektet genomförs till stor 
del på BillerudKorsnäs anläggning i Grums där expertishjälp och utrustning som är viktigt för 
projektets utveckling finns. Handledare på BillerudKorsnäs är Magnus Björklund , 1

handledare från Karlstads universitet är Monica Jakobsson och Leo De Vin är examinator. 

1.1 Bakgrund 
Sprickor i bestrykningar på pappersprodukter är ett problem som uppstår när man viker 
produkten. Det är önskvärt att minimera spricktillväxt och att välja rätt bestrykning som har 
genomgått tester och analyser. Det finns ingen säker eller standardiserad metod för att 
utvärdera sprickbenägenheten i pappersprodukter och inga riktlinjer för hur man bedömer att 
kritisk sprickbildning har skett. 
 
Uppdragsgivaren BillerudKorsnäs är ett multinationellt företag med hela världen som 
marknad och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. 
BillerudKorsnäs tillverkar pappersprodukter och bedriver inom pappersindustrin forskning 
och utveckling. BillerudKorsnäs bildades 2012 vid en fusion av Billerud och Korsnäs, 
företaget har därmed mer än 150 år av expertis inom pappersmassaindustrin. 
 
BillerudKorsnäs efterfrågar en metod och konstruktion för att analysera och bedöma 
produkters sprickbenägenhet vid vikning.  
 
En uppdragsbeskrivning från uppdragsgivaren har lämnats och kontrakt har upprättats mellan 
parterna. Se bilaga 1 för uppdragsbeskrivning. 

1.2 Problemformulering 
Frågeställningarna som ska vara uppnådda vid projektets slut är: 

● Vilken är den maximala sprickbildningen en bestrykning kan undergå genom vikning 
innan produkten betraktas som undermålig? 

● Hur ska metoden utformas för att enklast fastställa om den maximalt tillåtna 
sprickbildningen genom vikning har uppnåtts? 

1 Senior Packaging Engineer, BillerudKorsnäs 
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1.3 Syfte 

BillerudKorsnäs vill ha möjligheten att utvärdera deras produkter samt ha möjlighet att 
jämföra sprickbildning i bestrykningar på olika pappersprodukter. 
 
Det akademiska syftet är att enskilt planera och utföra ett projekt utifrån de kunskaper som 
har inhämtats under programmets studietid. 

1.4 Mål 
Målet med projektet är att utveckla en metod och riktlinjer för hur testning och utvärdering av 
bestrukna produkter ska ske. Projektet ska resultera i konceptunderlag till metod och 
konstruktion där bestrukna produkter kan utvärderas. BillerudKorsnäs mål är att tillverka en 
fungerande konstruktion som går att använda för att utvärdera sprickbildning i bestrykningar. 
 
Projektet ska resultera i en rapport, delredovisning, projektplanering, opponering, 
slutredovisning och utställning. Dessa moment är betygsgrundande. 
  

9 



 

2 Metod 

2.1 Projektplan 
Syftet med projektplanen är att strukturera och fördela arbetstiden så att projektets tidsram 
hålls. Projektplanen ska bidra till förståelse för projektets faser, redogöra för fasernas 
uppbyggnad samt förtydliga projektets bakgrund, administration och tidsfördelning (Eriksson 
& Lilliesköld 2004). 
 
Omfattningen på kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 
och design ligger till grund för hur mycket tid som finns att nyttja och under vilken tidsperiod 
projektet sträcker sig under. 
 
WBS - Work Breakdown Structure 
En WBS är ett verktyg för att dela upp och identifiera projektets faser. WBS är uppbyggt som 
en trädstruktur där varje fas har en förälder och den högsta föräldern är själva projektet. 
Underfaserna (barnen) är de faserna som ligger till grund för projektets fortsatta planering i 
form av tidsplanering, resursfördelning och GANTT-Schema (Eriksson & Lilliesköld 2004). 
 
GANTT-Schema 
GANTT-Schema ger en grafisk överblick av projektets tidsfördelning. Varje rad i ett schema 
definierar de uppgifter som skall utföras och kolumnerna fastställer tidsåtgången för alla 
uppgifter. Denna metod ger en tydlig bild på projektfasernas relation till varandra och 
tidsfördelning (Eriksson & Lilliesköld 2004). 
 
Riskanalys 
Riskanalysens syfte är att identifiera risker som kan uppstå i projektet. För att få en bättre 
projektgång och minimera risker är det en oumbärlighet att identifiera riskerna. Tabell 1 är ett 
exempel på en kriteriematris. 
 
I en riskanalys så ska åtgärder definieras så att man i förhand vet hur man ska gå tillväga när 
problemen uppstår. Det är även viktigt att göra en riskbedömning av varje risk för att ha en 
tydlig kännedom av projektet. Riskbedömningen beräknas av att ta produkten av riskens 
sannolikhet att uppkomma och konsekvensens magnitud som uppstår (Eriksson & Lilliesköld 
2004). 
 
Tabell 1. Exempel på en riskanalys. 

# Risk 
Sanno- 
likhet 
(1–5) 

Konse- 
kvens 
(1–5) 

Riskbe- 
dömning 

Åtgärd 

1 Företaget går i konkurs 3 5 15 Gör ett nytt examensarbete 
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2.2 Förstudier 
Under förstudiefasen tas material fram till produktspecifikationen och konceptgenereringen. 
Huvudsyftet med förstudien är att få en god kunskap och tydlig bild av projektets inriktning. 
Förstudien ska innehålla informationssökning av det som är nödvändigt för slutresultatet, det 
kan vara kunskap av vissa produkter, restriktioner att hålla sig inom och identifiering av 
uppdragsgivarens önskemål. Förstudier definierar vad projektet ska innehålla och 
åstadkomma (Gustavsson 2016). 
 
Under förstudien utfördes spontana intervjuer med anställda på företaget, tester på 
pappersprodukter samt testning av företagets labutrustning. Den delen av förstudien låg till 
grund för produktspecifikationen samt information- och litteratursökning. Litteraturstudien 
innefattar pappersegenskaper, pappersprodukter och pappersoptiska egenskaper. 

2.3 Produktspecifikation 
Produktspecifikationen ska uppfylla krav som ställs på resultatet utifrån pappersprodukters 
egenskaper, kundens krav och den ska innefatta eventuella patent för att undvika intrång i 
immateriella rättigheter. Produktspecifikationen innehåller bilagor, dessa bilagor ska inte 
undertecknas, de ska ge en komplettering av dokumentet där det behövs. En underteckning av 
Produktspecifikationen ska upprättas av uppdragstagaren och uppdragsgivaren innan 
projektet kan fortgå. När det sker ändringar i produktspecifikationen är det viktigt att en ny 
signering upprättas för att den nya versionen ska gälla. 
 
I produktspecifikationen ska fakta och förutsättningar ingå för projektets genomförande, det 
kan exempelvis vara utrustning eller lokaler som uppdragsgivaren tillhandahåller. 
 
Produktspecifikationen innehåller en kriteriematris (Tabell 2 är ett exempel på en 
kriteriematris) som bygger på den kriteriematris som återfinns i Produktutveckling - Effektiva 
metoder för konstruktion och design skriven av Johannesson et al. (2013). I kriteriematrisen 
listas alla krav och önskemål som ställs på produkten utifrån kundönskemål, patent och 
projektrelaterade begränsningar. 
 
Varje kriterium beskrivs kortfattat och får ett eget nummer i kolumn 2 respektive kolumn 1. I 
kolumn 3 definieras kriteriet som ett önskemål eller som ett krav, önskemålen viktas (1-5) för 
att påvisa vart de största fokuset ska ligga. Varje kriterium definieras som funktion eller 
begränsning (Johannesson et al. 2013).  
 
Tabell 2. Exempel på en kriteriematris. 

# Kriterium K = Krav 
Ö = Önskemål 

F = Funktion 
B = Begränsning 

1 Konstruktionen får inte väga mer än 1kg Ö, 1 B 

11 



 

2.4 Koncept 

2.4.1 Funktionsanalys 
Inför konceptgenereringen utförs en funktionsanalys av problemet, detta för att identifiera 
problemets struktur och uppbyggnad. Utifrån funktionsanalysen delas problemet upp i mindre 
delsystem. Det bidrar till att skapa en enklare produktutveckling av ett mer komplext system 
(Johannesson et al. 2013). 
 
En funktionsanalys kan illustreras som ett träd där huvudfunktionen placeras överst och 
delfunktioner under för att få en överblick av slutresultatet (Österlin 2016). I det här projektet 
har en funktionsanalys tagits fram för att identifiera förhållandena mellan delkoncepten. 

2.4.2 Konceptgenerering 
I konceptgenereringen är det viktigt att inte låsa fast sig när idéer tas fram och utvecklas. 
Samtidigt är det viktigt att i slutändan ta hänsyn till kundens krav och önskemål (Ulrich & 
Eppinger 2000). 
 
På varje delsystem från funktionsanalysen sker konceptgenerering med en metod kallad 
katalogmetoden. Katalogmetoden är ett sätt att utarbeta koncept där man antingen gör en 
systematisk sökning av information om problemet eller att man söker inspiration på ett mer 
ostrukturerat sätt. Katalogmetoden används för att utforska hur andra har försökt att lösa 
samma problem och samtidigt utvärdera problemet på en mer allmän nivå (Johannesson et al. 
2013). 
 
I det här projektet har katalogmetoden använts för att studera tidigare lösningar som andra har 
använt sig av för att skapa och analysera sprickbildning i pappersprodukter. De tidigare och 
snarlika lösningarna har analyserats och utvecklats för att att ge mer tillförlitliga resultat och 
öka noggrannheten på testresultaten. 
 
Att använda sig av produkter i vardagen och undersöka hur de kan användas på ett sådant här 
problem, kan bidra till att innovativa koncept tas fram på ett ostrukturerat sätt. 
De flesta koncept har skissats fram samt utvecklats och förbättrats efter hand under 
konceptgenereringen. 
 
“Till största del sker detta tänkande i det undermedvetna.” skriver Rosell (1990) om Det 
innovativa tänkandet i Anteckningar om designprocessen. Detta sätt att arbeta har varit en 
stor del för att ta fram koncept på ett ostrukturerat sätt. 
 
Katalogmetoden har bidragit till att ta fram koncept som svävar ut och som tekniskt sett kan 
vara nästintill omöjliga. Förstudier och intervjuer har använts för att realisera koncepten och 
göra dem mer genomförbara. 
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2.4.3 Konceptval 
Resultaten från konceptgenereringen analyseras och bedöms utifrån dess förmåga att uppfylla 
kriterierna från produktspecifikationen. Detta analyseras i en kriterieviktsmatris som är en 
modifikation av den som finns beskriven av Johannesson et al. (2013). Ett exempel på en 
kriterieviktsmatris  finns under figur 1. 2

 
I kriterieviktsmatrisen fyller man i beskrivning av resultatet, listar koncepten och kriterierna. 
Varje kriterium viktas (1–5) beroende på hur viktigt det kriteriet är för att få ett fullgott 
resultat. Viktning 1 betyder att kriteriet utgör liten vikt för ett fullgott resultat och viktning 5 
betyder att kriteriet utgör stor vikt för ett fullgott resultat.  
Varje koncept får en egen kolumn, figur 1 visar endast en kolumn för koncepten, det går att 
lägga till ett obegränsat antal koncept. För varje koncept fylles en kort beskrivning i för att 
det ska vara enkelt att veta vilket koncept som är poängsatt. 
 
Varje koncept poängsätts (0–3) och multipliceras med varje kriterium och därmed fås ett 
viktningspoäng (V*P) fram för varje kriterium. Dessa viktningspoäng summeras och 
redovisas i den gröna rutan som en slutpoäng. Detta är en metod för att få ett mått på hur bra 
konceptet är. När alla koncept har fått en slutpoäng så rangordnas koncepten för att det med 
enkelhet ska gå att utdöma vilket av koncepten som fokuset ska riktas mot. Det är möjligt att 
ta bort vissa koncept som har fått en låg poängsättning. 
 
Koncepten från analysen antecknas och redogörs i ett dokument för ett slutligt konceptval 
med uppdragsgivaren. Detta dokument undertecknas innan ett slutgiltigt koncept tas vidare 
till nästa fas i projektet. 
 

 
Figur 1. Exempel på en modifierad kriterieviktsmatris. 

2 Även kallad konceptvalsanalys 
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2.5 Konstruktion och Problemlösning 

2.5.1 FMEA - Failure modes and effects analysis 
FMEA är en analysmetod för att undersöka felaktigheter och händelser som kan uppstå av en 
produkt. Denna analys upprättas innan produkten tar sin form för att det ska finnas en 
kännedom om felen produkten kan omfattas av, detta bidrar till att utformningen och 
säkerheten på produkten förbättras. 
 
I en FMEA ska felbeskrivningar utformas och poängsättas utifrån felsannolikhet (F), 
allvarlighetsgrad (A) och sannolikhet att felet inte upptäcks (U). Detta görs på en skala från 1 
till 10 och produkten av poängen bildar ett risktal (R) och en möjlig åtgärd ska definieras för 
att felet ska undvikas. I Tabell 3 redogörs en simplifierad FMEA som bygger på den som är 
beskriven av Johannesson et al. (2013). 
 
Tabell 3. Exempel på en FMEA. 

# Felbeskrivning F A U R Åtgärd 

1 En hand kläms i mekanismen 3 7 3 63 Konstruera klämskydd 

2.5.2 Konstruktion 
Konstruktion och problemlösning sker utifrån produktspecifikationens kriteriematris och 
förutsättningar. Konstruktionens utformning kommer att sträva mot att anpassas till 
BillerudKorsnäs redan tillgängliga utrustning. Konstruktionslösningar av produkten anpassas 
för standarddetaljer. Detta för att det ska vara enkelt att få tag på reservdelar och att det ska 
vara enkelt att reparera när delar går sönder. 
 
Konstruktionsprocessen sker i samråd med BillerudKorsnäs egna personal som arbetar med 
tillverkning inom bland annat skärande bearbetning. Detta beror på att personalen har hög 
kompetens inom tillverkning och för att en fysisk prototyp ska vara möjlig så krävs det att 
större delen av tillverkningen utförs av BillerudKorsnäs. Vissa tekniska detaljer som 
BillerudKorsnäs inte kan tillverka kommer att köpas in för att kunna slutföra prototypen. 
 
3D-modellering av konstruktionen och konstruktionsritningar sker i PTC Creo som 
tillhandahålls av Karlstads Universitet.  
Under problemlösningen tas även underlag fram för hur pappersprover ska anpassas och 
utvärderas under provning. 
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2.5.3 Beräkningar 
För konstruktion och synskärpa är det nödvändigt att med trigonometri beräkna vinklar och 
dimensioner.  
Ekvationer som krävs för beräkningar och vad de representerar (Figur 2) är: 
 
Pythagoras sats 

X2 = Y 2 + Z2 (E.1) 
 
Cosinusfunktionen 

os(a)c = X
Y (E.2) 

 
Cosinussatsen 

 BY cos(a)A2 = B2 + Y 2 − 2 (E.3) 
 
Tangensfunktionen 

an(a)t = Z
Y (E.4) 

 
 

 
Figur 2. Visualisering för trigonometriska beräkningar. 

 
Formler och ekvationer är hämtade från Mattecentrums tjänst formelsamlingen.se (u.å.). 
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3 Resultat 

3.1 Projektplan 
Projektet bygger på produktutvecklingsprocessen som finns beskriven av Johannesson et al. 
(2013). Den delades upp i fyra faser och varje fas hade sina underfaser. 

1. Uppstartsfas 
1.1. Förstudier 
1.2. Kravspecifikation 

2. Konceptfas 
2.1. Konceptgenerering 
2.2. Konceptval 

3. Konstruktionsfas 
3.1. Konstruktion 
3.2. Tillverkning 

4. Utvärderingsfas 
4.1. Testning 
4.2. Utvärdering 

 
Denna lista sammanfattas i en WBS (Figur 3) för att få en visuell bild av projektet. 
 

 
Figur 3. WBS för projektet. 

 
Utifrån WBS-schemat utvecklades ett GANTT-schema för att identifiera relationer och göra 
en tidsuppskattning. 
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Uppstartsfas 
Under uppstartsfasen (Figur 4) sker insamling av data och information som är viktigt för att 
projektet ska fortgå. Uppstartsfasen består av underfaserna förstudier och kravspecifikation. 
Innan uppstartsfasen kan övergå till nästa fas är en underskrift av produktspecifikationen 
nödvändig och obligatorisk, GATE 1. 
 

 
Figur 4. GANTT-schema, uppstartsfas. 

 
I förstudiefasen skedde introduktion hos arbetsgivaren och allt som krävdes innan 
examensarbetet kunde påbörjas togs fram. Den största delen av uppstartsfasen var 
litteraturstudier som sträckte sig nästan en månad. Det krävdes även informationssökning 
kring srtandarder och patent som måste efterföljas för att ta fram en produkt. Insamling av 
uppdragsgivarens önskemål och krav togs fram vid spontana intervjuer i denna fasen. 
 
I kravspecifikationsfasen sammanställdes förstudien för att ta fram en produktspecifikation 
för signering. Denna produktspecifikation innehåll det som var väsentligt för slutprodukten 
samt en kriteriematris. Produktspecifikationen signerades av både uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren vid fasens slut (GATE 1). 
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Konceptfas 
Under konceptfasen (Figur 5) tas koncept fram och väljs ut för granskning och bedömning av 
BillerudKorsnäs. Konceptfasen består av underfaserna konceptgenerering och konceptval. 
Innan konceptfasen kan övergå till nästa fas är en underskrift av konceptvalet nödvändigt och 
obligatorisk, GATE 2. 

 

 
Figur 5. GANTT-schema, konceptfas. 

 
Under konceptgenereringsfasen togs metoder fram för att preparera pappersprover samt bilda 
och analysera sprickor i pappersprover. En första sållning skedde av att gruppera lösningarna 
med varandra och utvärdera om lösningarna var möjliga både enskilt och tillsammans. De 
möjliga koncepten togs med till konceptvalsanalysen. 
 
Vid en konceptvalsanalys togs flera koncept fram och rangordnades. Dessa koncept 
sammanställdes i ett dokument och signerades av uppdragsgivaren. 
 
Konstruktionsfas 
Under konstruktionsfasen (Figur 6) tas konstruktionskoncept fram på utrustningen och 
tillverkning sker. Konstruktionsfasen består av underfaserna konstruktion och tillverkning. 
 

 
Figur 6. GANTT-schema, konstruktionsfas. 
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Konstruktionsfasen gick ut på att införa standardisering, att använda lika och liknande 
detaljer i den mån det går för att minimera ett flertal tillverkningssteg. Detaljer som finns 
definierat i DIN- och ISO-standarder användes i stor utsträckning för att enkelt få tag i 
detaljer. 
 
Konstruktionsfasen innehöll 3D-modellering och framtagning av konstruktionsritningar för 
konstruktionskonceptet.  
 
Övriga faser 
Efter konstruktionsfasen skulle tillverkningsfasen ha påbörjats. BillerudKorsnäs valde att 
överta tillverkningen av prototypen och därmed påbörjades heller inte utvärderingsfasen 
(Figur 7) eftersom prototypen inte skulle bli färdig innan projektets slutdatum. 
 

 
Figur 7. GANTT-schema, Utvärderingsfas. 

 
I tillverkningsfasen skulle detaljtillverkning och montering ske. Under utvärderingsfasen 
(Figur 7) skulle utvärdering av konstruktionen och dess tillförlitlighet ha utvärderats. 
Eftersom dessa faser inte genomfördes så landade projektet i ett konstruktionskoncept. Den 
slutliga produktutvecklingsprocessen visualiseras i figur 8. 
 

 
Figur 8. Produktutvecklingsprocessen 
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Riskanalys 
Riskanalysen har utformats enligt följande (Tabell 4) och de största riskerna var att 
uppdragsgivaren inte signerar produktspecifikationen, att tidsplanen inte hålls och att en 
prototyp inte tas fram. Det har därför tagits fram förslag på åtgärder som minimerar att 
projektet stannar upp. För mer information, se bilaga 3, projektplan. 
 
Tabell 4. Riskanalys. 

# Risk 
Sanno- 
likhet 
(1–5) 

Konse- 
kvens 
(1–5) 

Riskbe- 
dömning 

Åtgärd 

1 Tidsplanen hålls inte 2 5 10 
Gör om projektplanen och ta tid 
från Utvärderingsfasen, i andra 
hand görs hela projektplanen om. 

2 
Uppdragsgivaren drar sig 
ur projektet 

1 4 4 
Ta kontakt med liknande företag för 
handledning eller gör projektet 
själv. 

3 
Ingen påskrift av 
kravspecifikation 

3 4 12 
Sätt in extra möten med 
uppdragsgivaren för att förstå dem 
bättre. 

4 
Ingen påskrift av 
konceptvalsanalys 

3 3 9 
Se över kravspecifikationen och ta 
fram nya koncept 

5 Problem med leverantörer 2 4 8 
Tillverka eget, eventuellt byt ut 
komponenter. 

6 Prototyp inte produceras 2 5 10 

Kolla upp om uppdragsgivare eller 
extern kan tillverka eller fortsätt 
projektet efter examensarbetet är 
klart. 

7 
Inte tillräcklig handledning 
från uppdragsgivaren 

1 3 3 
Sätt in extra möten med 
uppdragsgivaren för att lyfta fram 
problemet. 

8 
Uppdragsgivaren väljer att 
patentera resultatet 

2 3 6 Rapporten publiceras i efterhand 
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3.2 Förstudier 

3.2.1 Existerande Testmetoder 

IPST Crack Angle Test 
Ett IPST-test består av två stycken plattor, varav den ena är fast monterad och den andra kan 
rotera. Dessa plattor är fästa på en gradskiva där den roterande plattan kan rotera runt 
gradskivans axel. Pappersprovet lackeras mattsvart och kläms fast i båda plattorna. Testet 
utförs av att den rörliga plattan manuellt roteras tills man visuellt ser att sprickor har uppstått 
(Popil 2010). 

3.2.2 Intervjuer 
Intervjuer har skett spontant på BillerudKorsnäs anläggning med personal på plats och har 
varit till grund för informationssökningen och produktspecifikationen. Intervjuerna har 
bidragit till att ta fram information till produktspecifikationen och att få en fördjupad kunskap 
inom pappersindustrin och labutrustning. 
 
En enskild föreläsning har ägt rum med Erik Bohlin  som ligger till grund för 3

pappersprodukters egenskaper. 

3.2.3 Labutrustning 
Guidade rundturer med anställda på BillerudKorsnäs ägdes rum för att få en förståelse för 
företagets egna testutrustningar och hur de fungerar. De testutrustningar som är av värde för 
examensarbetet var följande: 
 
Dragprovmaskin 
Utrustning som testar pappersegenskaper med hjälp av drag och tryck. Utrustningen kan 
användas för att bestämma krafter som påverkar ett prov och för att bedöma längden på 
sträckan som utrustningen har förflyttat sig i vertikalt led. 
 
Mikroskop 
Utrustning för att utvärdera och bedöma pappersprover på mikronivå. Mikroskopen är 
utrustade med högupplösta kameror för att det ska finnas möjlighet att spara bilder på proven 
och göra digitala bedömningar. 
 
 
 

3 Anställd på BillerudKorsnäs och specialist på bestrykningar 
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Skärutrustning 
Skärbord för att ta fram pappersprover i önskade dimensioner. Skärutrustningen kan göra 
bigar i olika storlekar och olika djup på pappersprover. 
 
Flexographic Hand Proofer 
Flexographic Hand Proofer (Figur 11) är ett handhållet verktyg för att belägga pappersprover 
med tryck. Ett lager med färg fördelas mellan rullarna och när man drar verktyget bakåt så 
appliceras ett jämnt lager färg på pappersprovet.  

3.2.4 Produktegenskaper 
Produktens egenskaper skiljer sig beroende på vilken fiberriktning materialet har. Ett prov 
som har fiberriktning i maskinriktningen (MD) har högre elasticitetsmodul och högre 
brottgräns. Ett prov med fiberriktning i tvärriktningen (CD) har lägre brottgräns, 
elasticitetsmodul samt har en högre seghet (Henriksson et al 2009; Niskanen 2012). 
 
Sprickbildning i bestrykningar uppkommer i pappersprodukter när de utsätts för vikning och 
när det har uppstått tillräckligt höga spänningar i ytskiktet. Sprickbildning ter sig annorlunda 
för olika bestrykningar och det är en direkt härledning från de mekaniska egenskaperna i 
materialet (Paltakari 2009). 
 
Färgsättningen är en bra metod för att höja kontrasten mellan en spricka och ett intakt 
område. Flera undersökningar och försök har visat att om trycket på en produkt inte har 
absorberats av pappersprodukten så kan det antas att där trycket spricker, spricker även 
bestrykningen (Popil 2010; Pál et al. 2016; Oh et al. 2015, 2016). 

3.2.5 Nuvarande hantering 
Efter intervju med Björklund  förklarar han att när en förpackning tillverkas så är det inte 4

alltid den tillverkas på samma ställe som den fylls. För att minimera transportkostnader viks 
den färdiga förpackningen för att bli ett platt paket. Detta medför att vissa kanter viks 180° 
direkt efter tillverkningen innan produkten mött sitt innehåll.  

4 Magnus Björklund, BillerudKorsnäs AB 
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3.3 Produktspecifikation 

I produktspecifikationen finns redogörelse för hur projektet ska fortgå och vilka kriterier 
slutresultatet ska uppfylla. Kriterierna för resultatet återfinns i tabell 5. 
 
Tabell 5. Kriteriematris, se bilaga 4: produktspecifikation. 

# Kriterium K = Krav 
Ö = Önskemål 

F = Funktion 
B = Begränsning 

1 Metoden  ska utvärdera vid vilken vinkel sprickor uppstår 5

på bestrukna produkter. 
K 

(Huvudfunktion) B 

2 Metoden ska nyttjas i den redan befintliga utrustningen. Ö, 2 F 

3 Det ska inte vara nödvändigt att behöva analysera ett prov 
efter en testning. Ö, 3 B 

4 Metoden ska vara anpassad att klara olika tjocklekar på 
produkten. K F 

5 Metoden ska efterlikna en äkta vikning av en produkt. K F 

6 Metoden ska med enkelhet bedöma om sprickning har skett. K F 

7 En prototyp ska tas fram för utvärdering K B 

8 Metoden ska vara anpassad för att testa produkter i den mest 
kritiska riktningen. K F 

9 Metoden ska vara anpassad för att testa produkter i olika 
riktningar. Ö, 3 B 

 

  

5 Med metoden menas hela kedjan från en produkt till resultat. I metoden ingår preparering, iordningställande 
och testning av produkt. 
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3.4 Koncept 

3.4.1 Funktionsanalys 
En funktionsanalys av problemet utfördes och dessa delsystem togs fram för att utföra 
koncept på: 

1. Metoder för att analysera en spricka. 
2. Utrustning för att skapa en spricka. 
3. Metoder för att göra ett tryck på et pappersprov. 
4. Metoder för att geometriskt anpassa ett pappersprovt. 
5. Metod för att bedöma kritisk sprickstorlek. 

 
Delsystemen 1 och 2 är de system som mest fokus ska ligga på, det är där testning och 
analysering av pappersprover sker. 3 och 4 är de delsystemen som fokuserar på att förbereda 
proven inför testning och analysering. Det femte delsystemet (5) behandlar hur ett prov ska 
bedömas när sprickbildning sker. 
 
I Figur 10 finns ett funktionsträd för att visualisera förhållandena mellan delsystemen i 
funktionsanalysen. 
 

 
 

Figur 10. Funktionsträd. 
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3.4.2 Konceptgenerering 
Koncept togs fram på alla delsystem enligt katalogmetoden och spontana intervjuer där det 
primära bedömningsunderlaget var materialet som togs fram i litteratursökningen. Delsystem 
1 och 2 länkades samman och togs vidare till konceptval. 
 
1 Metoder för att analysera sprickor 
1.1 Bildbehandlingsprogram 
Bildbehandlingsprogram används för att digitalt analysera sprickor. Denna metod skulle själv 
kunna analysera ett prov utan att det mänskliga ögat behöver analysera provet. Det som är 
positivt är att det skulle ge en hög noggrannhet och möjlighet att detektera ytterst små 
sprickor i ett pappersprov. Det negativa är att det är en omfattande process att ta fram en 
mjukvara som kan analysera pappersprover och för att få fram en prototyp så är inte detta 
möjligt. 
Det här konceptet togs fram efter en diskussion med en anställd på BillerudKorsnäs som har 
utvecklat ett bildbehandlingsprogram för andra pappersegenskaper. 
 
1.2 Mikroskop 
Att analysera pappersprover i ett mikroskop är en stor fördel, detta är en enkel metod och är 
inte alldeles för tidskrävande. Problemet är att mikroskop kräver att konstruktionen som viker 
pappersprovet passar olika mikroskop och att ta fram en konstruktion för det är väldigt 
omfattande. 
Konceptet togs fram efter en rundtur på BillerudKorsnäs anläggning där mikroskop var en av 
utrustningarna som visades. 
 
1.3 Ljusgenomföring 
Testar man hur mycket ljus som släpps igenom ett prov så skulle man kunna fastställa hur 
stor sprickbildning som har skett. Ljusgenomföring skulle ge en hög noggrannhet på 
resultatet om det finns rätt mjukvara för det. Detta koncept är ungefär lika omfattande som 
1.1 eftersom det krävs att en ny mjukvara utvecklas innan analys av provet kan göras. 
Detta koncept upptäcktes efter att ha kollat igenom ett brev i motljus. 
 
1.4 Ljusreflektion 
Sprickstorlekar skulle kunna fastställas med att reflektera ljus mot en pappersyta. Utifrån hur 
ljuset bryts mot pappret skulle det kunna fastställas om sprickor har uppkommit. Denna 
metod har precis som koncept 1.3 hög noggrannhet och är alldeles för omfattat för att kunna 
ta fram en prototyp på. 
Detta koncept är en vidareutveckling på koncept 1.3 
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1.5 Kontrollera försämring av dragstyrka 
Detta koncept går ut på att man gör ett typiskt dragprov på ett pappersprov som har blivit 
vikt. Det som är positivt är att det går att använda den universella testutrustningen, problemet 
är att bestrykningen på ett pappersprov kan anses som försumbar. Bestrykningars egenskaper 
skiljer sig även från varandra beroende på vilket företag som har tillverkat bestrykningen och 
eftersom egenskaperna på bestrykningar är något företagen håller för sig själv så är det ytterst 
svårt att göra en bedömning. 
Konceptet togs fram efter en rundtur på BillerudKorsnäs anläggning där den universella 
testutrustningen var en av utrustningarna som visades 
 
1.6 Kontrollera försämring av ytenergi 
Vid en kontroll om ytenergin har blivit sämre eller bättre efter en vikning så skulle man 
kunna bedöma om sprickning har uppstått. Problemet är att själva pappret i produkten har 
deformerats och det är osäkert om det kan vara tryckets ytenergi som har försämrats. Detta är 
en väldigt osäker metod. 
Konceptet togs fram efter att tester med att sudda bort trycket på ett papper. 
 
1.7 Lupp med skala (Mätlupp) 
Det går att med en lupp se mycket mindre objekt på ett pappersprov. En mätlupp har en 
inbyggd mätskala för att det ska gå att utföra mätningar på mikronivå. Med en mätlupp skulle 
det gå att få fram resultat direkt och det är heller inte omfattande. Problemet är att det kan ge 
en viss osäkerhet i resultatet eftersom det idag inte finns tillräckligt bra och högupplösta 
mätluppar att tillgå. 
Det här konceptet togs fram efter tester med en vanlig mätlupp som finns på anläggningen i 
Grums. 
 
1.8 Kamera med skala (USB-mikroskop) 
Med en högupplöst kamera som kopplas in i en dator så kan pappersprovet analyseras i 
realtid. Detta ger ett direkt och noggrant resultat beroende på vilken kostnad man kan tänka 
sig att spendera. Det negativa är att det kräver att det alltid finns tillgång till dator. 
Detta konceptet var en idé från en anställd på BillerudKorsnäs. 
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2 Utrustning för att skapa en spricka 
2.1 Mekanisk konstruktion 
Detta är en väldigt enkel lösning på att göra en testsekvens. Det går med enkelhet att få den 
att möta alla krav i produktspecifikationen. Den är osäker vid precision när det gäller att 
avläsa vinkeln som pappersprovet har eftersom detta sköts manuellt. 
Konceptet togs fram som ett förslag för att utveckla liknande testutrustning (IPST-test). 
Detta koncept fungerar bra med koncept 1.7 och 1.8. Det kan även anpassas för koncept 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 och 1.5. 
 
2.2 Mekanisk konstruktion för anpassning i universal testutrustning 
Detta är en vidareutveckling av koncept 2.1 och den största skillnaden är att det här förslaget 
löser problemet med avläsningen av vinkeln. Avläsning kan göras i mjukvaran för den 
universella testutrustningen. 
Detta koncept är utmärkt för koncept 1.5, fungerar bra för koncept 1.1, 1.7, 1.8 och kan 
anpassas för koncept 1.6. Problemet är att med koncept 1.7 så kräver det att en person måste 
sitta i testutrustningen under testsekvensen. 
 
2.3 Elektronisk mekanisk konstruktion 
Detta är ett koncept som bygger på noggrannheten i koncept 2.2 fast att den inte ska låsas fast 
till en specifik testutrustning. Det är en omfattande lösning eftersom det kräver att man 
programmerar och utvecklar ett styrsystem. 
 
3 Metoder för att göra ett tryck på ett pappersprov 
3.1 Flexographic Hand Roller 
Med en Flexographic Hand Roller går det med enkelhet att trycka färg på pappersprover, det 
är en enkel förberedelse och det går att få till en bra noggrannhet eftersom det går att styra 
färgmängden som ska appliceras. 
 
3.2 Handmålning 
Handmålning kan ske med både sprayburk eller pensel. Det är en enkel applicering och 
kräver inte så mycket tid. Det kan vara svårt att få ett jämnt lager och det kräver mer 
förberedelser i form av att det behövs handlas extra redskap och det behöver ske i ett 
kontrollerat område. 
 
3.3 Outsourca tryckning 
Det finns möjligheter att skicka iväg pappersprover för tryck på BillerudKorsnäs. Detta skulle 
göra det möjligt att få ett noggrant tryck och ge möjligheten till tryck med olika mönster. 
Detta är en tidskrävande åtgärd eftersom proverna ska skickas iväg och komma tillbaka. Det 
blir även en större kostnad för BillerudKorsnäs. 
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4 Metoder för att geometriskt anpassa ett pappersprov 
4.1 Använda BillerudKorsnäs egna skärutrustning 
Detta ger en enkel förberedelse och kräver varken tillverkning eller inköp av en ny utrustning. 
I skärutrustningen finns det möjlighet att tillverka bigar med olika egenskaper som 
exempelvis bredd och djup. 
 
4.2 Ta fram en matris 
Relativ enkelt att få bigarna rätt och att de är identiska på varje pappersprov. Problemet är att 
det ska testas olika sorters pappersprover med olika tjocklekar och egenskaper, därmed kan 
inte samma matris användas till alla prover. 
 
5 Metod för att bedöma när kritisk sprickstorlek har uppnåtts 
5.1 När sprickan kan upptäckas i mikroskop 
Sprickan kan upptäckas långt innan den är synlig för blotta ögat. Sprickor på mikronivå 
upptäcks, det betyder att sprickor som inte påverkar produktens design upptäcks. 
 
5.2 När sprickan kan upptäckas med blotta ögat 
När en spricka kan upptäckas med blotta ögat så är det egentligen för sent att bedöma. 
 
5.3 Införa ett standardvärde på sprickans storlek 
5.3.1 Mäta längd på sprickan 
Det är relativt enkelt att mäta sprickor i en dimension i mjukvaror på datorer. Sprickor kan 
vara väldigt långa och fortfarande vara långt ifrån att synas med blotta ögat. Prover skulle 
därför ge ett dåligt resultat långt innan det behövs. 
 
5.3.2 Mäta area på sprickor 
Mätning på sprickor i flera dimensioner gör att den är mer bedömningsbar. Det är ytterst svårt 
att mäta areor eftersom man bara skulle kunna göra en approximativ bedömning av 
sprickarean. 
 
5.3.3 Ta fram ett maximalt minimimått på en spricka 
Tas den minsta längden på sprickor (oftast bredden) så kan man få ett väldigt tillförlitligt 
resultat. Principen bygger på att en cirkel av en viss diameter inte ska få plats i sprickan. 
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3.4.3 Konceptval 
Under projektet utfördes en utvärdering av metoder för att göra ett tryck på ett pappersprov, 
där koncept 3.1 och 3.2 är testade. Av dessa två är den bästa metoden 3.1, Flexographic Hand 
Roller (Figur 11), den stryker på ett jämnt lager färg med en enkel rörelse och den färgen som 
används är samma som används i tryckerier. Koncept 3.2 (Figur 12) där sprayfärg används 
fungerar bra, det negativa är att färglagret inte bli tillräckligt jämnt och skillnaden på 
färgkvalitéer gör metoden relativt osäker. 
 
Underlag för vilken sprickstorlek ett öga kan se är framtaget och redovisas under 3.5.3.2 
Sprickstorlek. Det är rekommenderat att i använda det beräknade värdet för bedömning av 
sprickstorlekar i en bredd- och längdmätning. Den minsta dimensionen får inte överstiga 

 (Koncept 5.3.3).02µm1  
 
Det är rekommenderat att använda koncept 4.1 för att ta fram pappersprover. 
Skärutrustningen som redan finns i BillerudKorsnäs ägor är mångsidig och framtagning av 
pappersprover med den har varit framgångsrikt. 
 

 
Figur 11. Tryck med Flexographic Hand Proofer 
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Figur 12. Tryck med sprayfärg 

 
Totalt av alla delkoncepten har det tagits fram 864 unika lösningar, av dessa är 24 kopplat till 
koncept för signering. Utifrån dessa koncepten har det tagits fram helhetskoncept efter 
diskussioner som är lämpliga för fortsatt arbete. 
 
Helhetskoncept på metoder för testning av pappersprov: 

1. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och mikroskop (1.2) 
2. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och lupp med skala (1.7) 
3. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och kamera med skala (1.8) 
4. Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och lupp med skala (1.7) 
5. Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och kamera med skala (1.8) 

 
De koncepten som inte har kommit med på listan har sorterats bort av anledningen att de inte 
är genomförbara inom projektets ramar eller att kombinationen inte är möjlig. Dessa koncept 
är 2.3, 1.1, 1.3–1.6 och 1.2 i kombination med 2.2. 
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Tabell 6, Rangordning av koncept. 

# Koncept Poäng 

1 Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och kamera med skala (1.8) 140 

2 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och lupp med skala (1.7) 130 

3 Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och lupp med skala (1.7) 127 

4 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och kamera med skala (1.8) 120 

5 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och mikroskop (1.2) 119 

 
 
Från kriterieviktsmatrisen (Bilaga 6, konceptvalsanalys) togs ett helhetskoncept vidare för 
utveckling och konstruktion. Det slutliga konceptvalet blev en konstruktion för anpassning i 
intern utrustning (2.2) och kamera med skala (1.8) med anledning av att den fick högst betyg 
(Tabell 6). 
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3.5 Konstruktion och problemlösning 

3.5.1 FMEA - Failure modes and effects analysis 
Utifrån FMEA (Tabell 5) så bör det största fokuset ligga på att minimera vikten av 
konstruktionen för att undvika arbetsskador när den förflyttas. Det är även viktigt att lägga 
fokus på att minimera spelpassningar för att utrustningen ska leverera ett säkert resultat. 
 
Tabell 5. FMEA. 

# Felbeskrivning F A U R Åtgärd 

1 Allvarliga personskador uppstår 
vid testsekvens 5 10 5 250 Utforma en testsekvens som inte 

kräver inblandning av personal 

2 Allvarliga personskador uppstår 
vid montering av utrustningen 7 10 3 210 

Konstruera monteringspunkter som 
är lättåtkomliga och inte kräver 
udda ställningar 

3 Klämskador uppstår vid montering 
av pappersprov 2 8 5 80 Konstruera klämfästen som är 

lättåtkomliga 

4 Arbetsskador uppstår vid för 
förflyttning av utrustningen 8 8 7 448 Lägg fokus på att minimera vikten 

5 Utrustningen går sönder vid 
testsekvens 4 5 8 160 Utforma en testsekvens som skonar 

utrustningens hållbarhet 

6 Utrustningen levererar inte ett 
säkert resultat 6 8 9 432 Minimera spelpassningar i 

konstruktionen 
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3.5.2 Konstruktion 

3.5.2.1 Vikning av papper 
Enligt kriteriematrisen (Tabell 5, #5 ) ska testet efterlikna en äkta vikning, en vikning kan 6

vara upp till 180°. Ett typexempel på detta är en bag-in-box  som tillverkas hos 7

förpackningstillverkare och skickas till dryckesföretagen för fyllning. För att minimera 
transportkostnaderna så viks kartongerna ihop till ett platt paket enligt figur 13–15 och 
därmed viks kanterna till 180°. Detta kräver en testmetod som viker pappersprovet nästan 
180° 
 
 

 
Figur 13–15. Vikning av en bag-in-box. 

 
Figur 16 visar ett pappersprov innan en testsekvens har påbörjats och figur 17 visar 
problematiken som uppstår i ett IPST- test, pappersprovet kan inte rotera så mycket som 
behövs för att efterlikna bag-in-boxen. För att vika provet så kan inte konstruktionen ha något 
som håller fast provet på undersidan, detta ger problematiken som visas i figur 18, 
pappersprovet kommer att lossna från testutrustningen. För att vika provet 180° och samtidigt 
hålla fast pappersprovet så fixeras konstruktionens klämfästen vågrätt och rör sig mot 
varandra (Figur 19) likt en saxmekanism. 
 

 
Figur 16. Pappersprov i ursprungsläge. 

6 #X står för radnummer i tabellen 
7 Bag-in-box är en produkt som innehåller en plastpåse för vätska med ett yttre skal av kartong 
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Figur 17. Problematik i ett IPST-test. 

 
 
 

 

 
 

Figur 18. Vikning av papper utan stöd. 
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Figur 19. Vikning av papper där käftarna hålls horisontellt. 

 
För att kameran som filmar testet ska hålla rätt fokus under testsekvensen så är det 
nödvändigt att ha kameran på samma avstånd från pappret under hela testet, se figur 20. 
 
För att åstadkomma detta så utnyttjas en typisk “Scissor mechanism”, två armar på vardera 
sida av “saxen” används för att hålla käftarna horisontellt under hela testet och ett styrspår för 
den rörliga delen av mekanismen används för att den ska röra sig vertikalt och förbättra 
noggrannheten (Figur 20). 
 
För att pappret alltid ska vara spänt i utrustningen så konstrueras en tunn skiva på 1 mm för 
att pappersprovet inte ska buckla under testsekvensen och en gummimatta på käftarna för att 
öka friktionen och hålla kvar pappret. 
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3.5.2.2 Kamera 
Kameran ska klara av att se sprickorna och behöver därför en hög upplösning och optisk 
zoom. Rekommenderat är att använda ett digitalt USB-mikroskop som kan användas i den 
dator som den interna testutrustningen är sammankopplad med. 
 
För att hålla fokus på en och samma punkt under testsekvenserna konstrueras saxmekanismen 
på ett sätt att viket alltid befinner sig på samma position från kameralinsen, en fixpunkt. Detta 
uppfylls med en fastmontering av de övre axellederna och att det nedre fästet glider fritt 
vertikalt 
 

 
 Figur 20. Saxmekanism med kamera på samma avstånd under testsekvensen. 
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3.5.2.3 Anpassning för intern konstruktion 
Den interna testutrustningen utför en linjär vertikal rörelse likt en dragprovmaskin. När man 
roterar mekanismen 90° och placerar den i den interna utrustningen så kan man utnyttja den 
linjära rörelsen för att rotera länkarmarna med en offset slider crank mechanism, se figur 21. 

 
 
 

Figur 21. Dragstång för att ändra linjär rörelse till rotationsrörelse. 
Cirklarna i figuren representerar fästpunkter. 
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3.5.3 Beräkningar 

3.5.3.1 Knäckvinkelberäkning 
Beräkning av vinkel sker kontinuerligt i den interna testutrustningen av ett förhållande mellan 
vinkeln pappret har vikts och hur långt maskinen har linjärt förflyttat sig, .(T )a  
 
Givna värden: 

 50X =   
: Läses ur utrustningen.T  

Sökt värde: 
(T )a  

 
Figur 22. Beräkning av vinkel när . T ≤ X  

 
Figur 23. Beräkning av vinkel när . T > X  
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Antagande från figur 22 när : T ≤ X  
0°a + b + c = 9  

⇒ 0°a = 9 − b − c
(F.1) 

 
Antagande från figur 23 när : T > X  

0°a + b − c = 9  
⇒ 0°a = 9 − b + c

(F.2) 
 
Sträckan  är den absoluta differensen av  och .Y T X  

⇒ Y = T| − X | (F.3) 
 
För att beräkna vinkeln  krävs att vinklarna  och  beräknas (F.1, F.3).a b c  
Beräkning av vinkeln :c  
 

os(c)c = Z
X (Från E.2) 

⇒ Z = X
cos(c) (F.4) 

 
 

Z2 = X2 + Y 2 (Från E.1) 

⇒ Z = √X2 + Y 2  
 

Sätt in F .3}{  
 

⇒  Z = √X2 + X| − T |2 (F.5) 
 

Sätt F .4 .5}{ = F  
 

⇒  X
cos(c) = √X2 + X| − T |2  

⇒ rccos  c = a ( X
√X + X−T2 | |2) (F.6) 
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Beräkning av vinkeln :b  
os(b)X2 = X2 + Z2 − 2 * X * Z * c (Från E.3) 

 
Sätt in F .4}{  

 

os(b)  X2 = X2 +(√X2 + X| − T |2
 )2

− 2 * X * (√X2 + X| − T |2) * c  

⇒ rccos  b = a ( 2X
√X + X−T2 | |2) (F.7) 

 
 
 
Beräkning av vinkeln  när :a  T ≤ X  
Sätt in (F.6) och (F.7) i (F.1) 

0° rccos rccos  a = 9 − a ( 2X
√X + X−T2 | |2) − a ( X

√X + X−T2 | |2) (F.8) 

 
Beräkning av vinkeln  när :a  T > X  
Sätt in (F.6) och (F.7) i (F.2) 

0° rccos rccos  a = 9 − a ( 2X
√X + X−T2 | |2) + a ( X

√X + X−T2 | |2) (F.9) 
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3.5.3.2 Sprickstorlek 
Ett fastställande av att sprickbildning har skett ska göras innan sprickan kan ses med blotta 
ögat. Vad en människa kan se är beroende på hur långt ett öga befinner sig från ett objekt och 
synskärpa beräknas med grader (Figur 9). En normal syn har en synskärpa på °θ = 1

60  
(Nde-ed.org 2019). 

 
Figur 9. Visualisering av ögats synfält. 

 
Vid antagning av att produkten befinner sig 0,3 m - 0,4 m från ögat under en inspektion så 
kan sprickstorleken beräknas: 
 

an( )t 2
θ = L

X/2 (E.4) 
⇒ an( )t 2

1/60 = X/2
(0,3+0,4)/2  

⇒ an( )X = 2
(0,3+0,4)

* 2 * t 2
1/60  

⇒ 02µmX = 1  
 
Är storleken på sprickan större än 102µm är det en stor risk att den är synlig för blotta ögat. 
En kritisk sprickstorlek på 60–80µm är ett bra mätvärde att förhålla sig till. 
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3.6 Slutresultat 

3.6.1 Användning 
Slutresultatet är en konstruktion som passar i den interna testutrustningen, bottenplattan är 
fastmonterad i utrustningen och den övre hylsan är monterad i det fästet på utrustningen som 
rör sig vertikalt. Pappret monteras i konstruktionen från vänster sida och spänns fast med 
rattarna. Kameran monteras på den högra sidan och kopplas in i datorn för analys. 
 
Figur 24 visar hur konstruktionen ser ut med kamera och pappersprov och figur 25–26 visar 
hur mekanismen ser ut under en testsekvens. Figur 27–28 visar hela konstruktionen under en 
testsekvens. 
 
För att minimera felaktig hantering vid montering (Tabell 5, #2) så har konstruktionens 
fästpunkter placerats på ett sätt så att de är lättåtkomliga. Minimering av klämskador (Tabell 
5, #3) har uppnåtts med att klämfästen är lättåtkomliga och att man själv spänner åt 
pappersprover. För att inte allvarliga personskador ska uppstå så är konstruktionen helt 
fristående under testsekvensen. 

 
Figur 24. Slutresultat av produkten. 
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Figur 25. Testutrustningens mekanism vid startläge 

 
 
 
 

 
Figur 26. Testutrustningens mekanism under testsekvens 

  

43 



 

3.6.2 Analys 
Pappersprovet analyseras i en dator samtidigt som provet utförs. Det finns möjlighet att i 
datorns mjukvara i realtid ändra testsekvensen, se vilken vinkel provet har uppnått och 
samtidigt filma sekvensen. Vid analysering kan en speciell mätlinjal som ingår vid köp av 
kameran monteras mellan kameran och pappret. Det går även att använda en mjukvara som 
ingår tillsammans kameran för att mäta sprickstorlekar. 

3.6.3 Pappersgeometri 
Geometrin på pappersprovet utformas så att det är möjligt att göra trycket i en IGT 
printability tester  eftersom det var ett implicit önskemål som uppkom under spontana 8

intervjuer. Den utrustningen kräver att bredden på pappersprovet är 55 mm. Längden på 
pappersprovet har anpassats till konstruktionen till en längd på 120 mm. 

3.6.4 Komponenter 
För att BillerudKorsnäs ska ha möjlighet att tillverka större delen av konstruktionen så måste 
materialet vara lämplig för skärande bearbetning. För att minimera risken av arbetsskador vid 
förflyttning av utrustningen (Tabell 5, #4) så används aluminium i större delen av 
konstruktionen. 
 
För att undvika gängskjuvning i komponenter där skruvförband är monterade, så används stål 
om det inte finns möjlighet att montera gänginsatser. För att käftarna ska hålla fast pappret 
tillräckligt så används gummiduk för ökad friktion. 
 
Detaljerna är anpassade för tillverkning med skärande bearbetning så att BillerudKorsnäs har 
möjlighet att själva sköta tillverkning av konstruktionen. För att utrustningen ska leverera ett 
säkert resultat (Tabell 5, #6) så används snäva toleranser och glidlager vid bland annat leder, 
glidytor och axlar. 
 
I konstruktionen används en liten mängd köpesdetaljer för att BillerudKorsnäs ska ha 
möjlighet att tillverka större delen själv. Köpesdetaljer är glidlager, skruvar, gänginsatser, 
kamera och rattar, dessa detaljer kan inte BillerudKorsnäs tillverka själv. 
 

8 Utrustning för att göra tryck på pappersprover 
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Figur 27–28. Testutrustningens före och under testsekvens 
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4 Diskussion 
Den sista versionen av projektplanen är 1.1 vilket betyder att den första strukturen på 
projektet var aktuell under hela projektets gång. Den har endast fått några förtydligande under 
projektets gång. Det har varit en fördel att projektplanen var väl utförd från början, då behövs 
det inte göras större förändringar under arbetets gång. 
 
Granskar man tidsupplägget på de olika faserna så kunde mindre tid lagts på förstudier och 
mer på konstruktion. Konstruktionsfasen tog mer tid än väntat och eftersom 
utvärderingsfasen fanns som eventuell backup så löste det sig. Det som är bra med att lägga 
mycket tid på förstudiefasen är att man får en bra kunskap om problemet och det som behövs 
för att lösa det.  
 
Produktutvecklingsprocessen enligt Johannesson et al. (2013) har fungerat utmärkt till det här 
konstruktionsprojektet. Om någon ändring ska göras så är det att faserna borde ha överlappat 
mycket mer. Det hade kunnat varit väldigt givande att exempelvis fortsätta utveckla 
produktspecifikationen samtidigt som konceptgenereringen har satts igång. 
Konceptgenereringen blir väldigt hämmande när ramarna för slutprodukten redan är satta. 
 
Det bästa hade varit att iterera processerna men jag hade satt upp gater mellan förstudier och 
koncept samt koncept och konstruktion, vilket betyder att jag var tvungen att vara klar med 
ena fasen innan jag kunde fortsätta med nästa fas. Hade jag planerat in att det hade varit mer 
öppet för förändring och överlappning av faserna så hade projektet kanske blivit bättre. 
 
Detta gäller även gränsen mellan konstruktion och konceptgenerering. Det hade varit bättre 
om konceptgenereringen fortlöpte samtidigt som konstruktionsfasen började, för då kan man 
se om koncepten är genomförbara innan för mycket tid hade lagts i konstruktionsfasen. Det 
positiva med det här projektet var att slutkonceptet är genomförbart men det hade funnits en 
risk att man får gå tillbaka och ta upp ett annat koncept för att slutkonceptet inte var 
tillräckligt bra eller genomförbart. 
 
Projektet har syftat på att ta fram en lösning inom ett väldigt outforskat område vilket gör det 
svårt att anpassa det för en konventionell produktutvecklingsprocess. Trots att det har 
fungerat bra, så kan man kunna uppnå mer i ett rent forskningsprojekt där man testar sig fram 
med olika lösningar. 
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Jag valde att inte använda mig av den designprocessen som vi har lärt oss under studietiden 
eftersom vi precis hade avslutat en annan kurs med ett annat processupplägg som hade 
fungerat bra. Jag trodde även att detta skulle bli mer åt en framtagning av konstruktion och 
jag kände då att den här processen var mer lämplig. I framtiden kommer jag mycket troligen 
att utgå från designprocessen i min produktframtagning eftersom den har såpass många steg 
som den går igenom och det är bättre att ta bort någon fas än att lägga till. 
 
Väldigt mycket tid gick åt informationssökning. Förstudierna kunde ha haft mer fokus på 
sprickbildning i allmänhet och hur andra analyserar sprickor, i det här projektet låg fokuset 
väldigt mycket på bestrykningar och pappersprodukters egenskaper och sprickbildning som 
uppstår i dem.  
 
Den svåraste delen i projektet har varit en del av konstruktionen som innefattar 
platsoptimireng av detaljer. Konstruktionen har inte kunnat bli för stor på grund av att den 
ska passa i den interna utrustningen och även vara tillräckligt lätt för att behålla fokuset på att 
inte arbetsskador ska uppstå (Tabell 5, #4). Detta innebär att alla mekanismer och 
konstruktionsdetaljer ska få plats inom ett begränsat område, vissa detaljer går omlott och 
fungerar inte om man ändrar på vissa dimensioner.  
 
Produktspecifikationen var svår att få ihop av den anledningen att BillerudKorsnäs gav mig 
väldigt fria tyglar. Vissa av kraven syftar på projektets resultat hellre än produktens resultat. I 
ett sådant här projekt kan det vara lämpligt att inte använda sig av en produktspecifikation 
utan kanske haft en mer informell produktspecifikation som man förhåller sig till. 
produktspecifikationen är bra att ha för att ligga i linje med företagets förväntningar. 
 
Preparering och analys av pappersprover lämnades öppet i konceptvalet, inte för att man ska 
kunna göra hur man vill men för att man ska ha möjlighet att använda andra metoder och inte 
låsa upp sig på bara en lösning. Det man ska ha i beaktande när man preparerar och 
analyserar ett prov är att slutresultaten kan skilja sig och därmed rekommenderas att använda 
samma preparering och analysering om man ska jämföra produkter med varandra. 
 
Det man kan gå miste av under ett sådant här projektet och som personligen har varit ett mål 
är att få testa den färdiga utrustningen. Eftersom detaljtillverkningen kommer att ta tid så så 
finns inte möjlighet att testa och utvärdera den inom ramen för examensarbetet. Därmed kan 
inte utrustningens tillförlitlighet fastställas inom projektets ramar. 
 
Det finns stora möjligheter att ta det här projektet längre eftersom det finns mycket att 
utforska och utveckla inom området. Något man kan fokusera på för framtida utveckling är 
att minimera leder och rörliga delar i konstruktionen för att minska toleranskedjor. 
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Konstruktionen har i den mån det går standardiserats och erkända varumärken på detaljer för 
att det ska vara okomplicerat att få tag på reservdelar. Glidlager används mellan rörliga delar 
för att minimera slitage och pusha konstruktionen mot ett underhållsfritt system. 
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5 Slutsats och framtida utveckling 
Resultatet av projektet har stora möjligheter att med hög noggrannhet leverera de krav som 
ställdes av uppdragsgivaren. Metoderna för analysen och provprepareringen har möjlighet att 
utvecklas i framtiden och de föreslagna metoderna är mer än tillräckligt för att genomföra en 
testsekvens. 
Den första av delfrågorna i problemformuleringen “Vilken är den maximala sprickbildningen 
en bestrykning kan undergå genom vikning innan produkten betraktas som undermålig?” har 
besvarats genom att bestämma att strax inna sprickbildningen är synlig för det mänskliga ögat 
så kan den betraktas som undermålig. Synen skiljer sig från person till person och utifrån en 
normal synskärpa kan det fastställas att sprickans minsta bredd inte ska vara större än 
50-70µm och då är säkerhetsfaktor medräknat. 
Svaret på den andra delfrågan (Hur ska metoden utformas för att enklast fastställa om den 
maximalt tillåtna sprickbildningen genom vikning har uppnåtts?) har utformats på ett sätt så 
att konstruktionen (knäckvinkeltestaren) monteras i den interna testutrustningen och att 
kameran kopplas in i datorn. Pappersprover prepareras med svart tryck och skärs upp till rätt 
dimension för att passa knäckvinkeltestaren. Ett pappersprov med trycket upp monteras i 
knäckvinkeltestaren och mjukvaran för den interna testutrustningen startas. I mjukvaran 
startas en testsekvens som är anpassad för knäckvinkeltestaren. Sekvensen är anpassad för 
krypkörning och kan köras både manuellt och automatiskt. Under testsekvensen analyseras 
provet genom den högupplösta kameran och när sprickor har blivit tillräckligt stora för att 
bedömas som undermåliga avbryts testet och knäckvinkeln avläses i mjukvaran. 
 
För att få en komplett utrustning i framtiden så är förslaget att utveckla en mjukvara som kan 
styra den interna utrustningen och i realtid göra bildbehandling av pappersprovet. 
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Project title 

Coated Crack Angle Propensity Tester 

Aim 

The aim of this project is to provide a novel test equipment and method for analyzing and 
comparing coated paper and board products crack angle propensity. 

Background 

Fold cracking of coated liners and cartonboard is problematic in the converting process of 
box making. It is desirable to have cracking preventable by selection of materials by testing 
prior to manufacture as well as being able to test the ready product. Having a well-defined 
methodology for evaluating fold cracking propensity is crucial when evaluating different 
coated paper and cartonboard products, readymade containerboard and boxes as well as for 
product development. 

Project plan 

The work to be carried out will e.g. involve the following activities: 

● Introduction to paper products and to the corrugated board industry 
● Literature study 
● Design and build a testing apparatus accessing the folding crack angle for coated             

liner and cartonboard products as well as on corrugated board made thereof.  
● Derive the methodology for the test including sample preparation, procedure          

description and result interpretation.  
● Study using indicative results from the new test equipment 
● Presentation and report 

Time plan 

The project will start with an introduction, consisting of an overview of the business area, the                
corrugated board industry and the physical and mechanical testing of paper and board. 
The following weeks, the student will design experimental work, develop and build novel test              
equipment and perform testing. 

● Start in January 2019 – End May 2019 (22.5 ECTS) 

● Mid semester presentation 21/3 (Literature study, innovation and design) 

● 1 final presentation (Final results including last version of the equipment as well as 
indicative test results for some coated paper products) 
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Deadline for application 

30 November 2018 
The applications will be evaluated continuously and the project start-up will be as soon as an 
appropriate candidate has been hired. 

Location 

BillerudKorsnäs AB, Gruvön Mill, Grums 
 

Application 

Candidates apply using BillerudKorsnäs application system by adding a letter describing           
yourself, curriculum vitae and grade certificates 

Contact person(s) 

 

 

 

 

  
More information about BillerudKorsnäs can be found at: http://www.billerudkorsnas.com/ 
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Ordlista 
Bestrykning - Bestrykning är ett ytskikt på papper och kartong. 
 
WBS - WBS är en modell för att strukturera upp projektet i mindre beståndsdelar 
 
GANTT - GANTT-scheman är ett visuellt verktyg för projekt där man kan identifiera 
tidsåtgång och beroenden. 

Revisionshistorik 

# Åtgärder Datum 

1.0  2019-01-21 

1.1 Förtydligande 2019-02-19 
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Bakgrund 
Sprickning i bestrykningar hos papper och kartong är ett problem som uppstår när 
man viker produkten. Det är önskvärt att minimera spricktillväxt genom att välja rätt 
bestrykning som har genomgått tester och analyser. Det finns ingen säker eller 
standardiserad metod för att utvärdera benägenheten för bestrykningar att spricka 
och inga riktlinjer för hur man bedömer att sprickbildning har skett. 
 
Den första läsperioden går projektet på halvfart. Detta beror på att det finns andra 
kurser som går parallellt på universitetet. 
Kursen “Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 
design” har en omfattning på 22,5 högskolepoäng. Detta ger totalt 15 arbetsveckor, 
eller 600 timmar som ska fördelas på projektet. 
Av dessa timmar kommer 160 timmar att fördelas på andra delar som inte är direkt 
kopplade till slutprodukten. Det är de delar som innefattar rapportskrivande, andra 
obligatoriska moment i kursen, etc. Dessa timmar specificeras inte i den här 
projektplanen då projektplanen bygger på produkten och inte kursen. 
 
En uppdragsbeskrivning av uppdragsgivaren har lämnats och kontrakt har upprättats 
mellan parterna. Se Bilaga 1 för uppdragsbeskrivning. 

Syfte 
BillerudKorsnäs har inget problem med sprickbildning i bestrykningen när produkten 
viks. Uppdragsgivaren vill ha möjlighet att ta fram underlag till kunder som har 
problem med sprickbildning i konkurrenternas produkter. 
BillerudKorsnäs ska kunna bevisa för kunden att deras produkt är bättre genom att 
uppvisa tester på sina lösningar och kundens nuvarande lösning. 
BillerudKorsnäs efterfrågar utrustning och metodik för att analysera och bedöma 
produkters sprickbenägenhet vid vikning. 

Mål 
Målet med projektet är att utveckla en metod och riktlinjer för hur testning och 
utvärdering av bestrukna produkter ska ske. Projektet ska resultera i en prototyp där 
bestrukna produkter kan utvärderas. 
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Frågeställningarna som ska vara uppnådda vid projektets slut är: 
● Vilken är den maximala sprickbildningen en bestrykning kan undergå genom 

vikning innan produkten betraktas som undermålig? 
● Hur ska metoden utformas för att enklast fastställa att den maximala 

sprickbildningen genom vikning har uppnåtts? 

Dokumenthantering 
Dokumentation och upprättande av dokument inom projektet kommer att primärt ske 
på uppdragstagarens personliga molntjänst  och sekundärt på uppdragstagarens 1

personliga dator. Konfidell information ska undvikas att dokumenteras, men vid 
behov ska det sparas på ett sätt som gör det svårt för utomstående att få tag på 
informationen. 
 
Viktiga dokument som ligger för underlag till inlämningar eller liknande namnges 
enligt följande och ska vara i filformatet PDF: 
[Studentens KAUID]_[Titel]_[Uppdragsgivarens namn]  

1 Google Drive 
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Organisation 
 

Namn Roll Telefonnumm
er 

E-postadress 

Alexander 
Torstensson 

Student/ 
Uppdragstagare   

Magnus 
Björklund 

Handledare, 
Uppdragsgivare   

Monica 
Jakobsson 

Handledare, 
Karlstads universitet   

Leo De Vin Examinator, 
Karlstads universitet   

 

Roller 

Student/Uppdragstagare 
Det är uppdragstagarens ansvar att projektet fullföljs enligt projektplanen. 
Uppdragstagaren ska kontinuerligt hålla kontakt med uppdragsgivarens handledare 
och universitetets handledare. Uppdragstagaren ansvarar för att inlämningar och 
påskrifter utfärdas på det sätt inom ramarna för projektplanen. 

Handledare, Uppdragsgivare 
Uppdragsgivarens handledare ansvarar för att uppdragstagaren har tillgång till och 
korrekt information för att fullfölja projektet och vara behjälplig vid frågor kring 
produktens mål. Det är även handledarens ansvar att uppdragstagaren ges möjlighet 
att kommunicera med andra intressenter hos uppdragsgivaren. 

Handledare, Karlstads universitet 
Universitetets handledare ska ge uppdragstagaren akademisk handledning, det 
gäller avstämningar under projektets gång, rapportskrivning och annan nyttig 
information som krävs för att fullfölja projektet. 
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Examinator, Karlstads universitet 
Examinatorns uppgift är att betygsätta och utvärdera studentens arbete efter 
projektets slut.  
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Riskanalys 

# Risk 
Sanno- 
likhet 
(1-5) 

Konse- 
kvens 
(1-5) 

Riskbe- 
dömning Åtgärd 

1 Tidsplanen hålls inte 2 5 10 

Gör om projektplanen och ta tid 
från Utvärderingsfasen, i andra 
hand görs hela projektplanen 
om. 

2 Uppdragsgivaren drar 
sig ur projektet 1 4 4 

Ta kontakt med liknande företag 
för handledning eller gör 
projektet själv. 

3 Ingen påskrift av 
kravspecifikation 3 4 12 

Sätt in extra möten med 
uppdragsgivaren för att förstå 
dem bättre. 

4 Ingen påskrift av 
konceptvalsanalys 3 3 9 Se över kravspecifikationen och 

ta fram nya koncept 

5 Problem med 
leverantörer 2 4 8 Tillverka eget, eventuellt byt ut 

komponenter. 

6 Prototyp inte produceras 2 5 10 

Kolla upp om uppdragsgivare 
eller extern kan tillverka eller 
fortsätt projektet efter 
examensarbetet är klart. 

7 
Inte tillräcklig 
handledning från 
uppdragsgivaren 

1 3 3 
Sätt in extra möten med 
uppdragsgivaren för att lyfta 
fram problemet. 

8 Uppdragsgivaren väljer 
att patentera resultatet 2 3 6 Rapporten publiceras i 

efterhand 
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Projektmodell 

Struktur 

 
Figur 1, WBS för projektet. 

Tidsfördelning 

Tidsfördelning av de 440 timmarna för huvudfaserna från WBS:en (figur 1) ser ut 
som följande: 

● Uppstartsfas 124 timmar 
● Konceptfas 132 timmar 
● Konstruktionsfas 144 timmar 
● Utvärderingsfas 40 timmar 2

  

2 Utvärderingsfasen är preliminär och de specificerade timmarna kan även komma att fungera som en 
buffert för de andra faserna. 
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Uppstartsfas 
Under uppstartsfasen sker insamling av data och information som är viktigt för att 
projektet ska fortgå. 
Uppstartsfasen består av förstudier och kravspecifikation. 

Förstudier 
Förstudier är den del av projektet där nödvändig information tas fram för projektet. 
Tilldelning av tid för förstudier är 104 timmar. 
I förstudien ingår: 

● Uppstart 8 timmar 
Introduktion hos uppdragsgivaren och allt administrativt som krävs innan 
examensarbetet kan starta. 
 

● Bestrykningar 80 timmar 
Allmän informationsinsamling kring bestrykningar, pappersprodukter och 
dess testutrustningar. 
 

● Patent 4 timmar 
Sökning av patent och standarder som måste efterföljas för att få fram 
en produkt. 
 

● Kundkrav 12 timmar 
Insamling och sammanställning av uppdragsgivarens önskemål och krav. 

Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är den del av projektet där alla data och information från 
förstudier sammanställs i ett dokument för påskrift av uppdragsgivaren. Tilldelning av 
tid för kravspecifikationen är 20 timmar. 
I kravspecifikationen ingår: 

● Sammanställning förstudier 8 timmar 
Sammanställning av förstudier innebär att materialet från förstudien gås 
igenom och det väsentliga för kravspecifikationen sorteras fram. 
 

● Kriteriematris 4 timmar 
Kriteriematris upprättas för kravspecifikationen med kundkrav, patent, 
standardiseringar samt övrigt som är betydande för projektet. 
 

● Upprättande av kravspecifikation 8 timmar 
Sammanställning av ett dokument för kravspecifikation som ska 
undertecknas av uppdragsgivaren. 
 

● Påskrift av kravspecifikation Milstolpe  
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Konceptfas 

Konceptgenerering 
Vid konceptgenereringen tas förslag fram på lösningar för slutprodukten utifrån 
kravspecifikationen. Tilldelning av tid för konceptgenereringen är 108 timmar. 
I konceptgenereringen ingår: 

● Brainstorming 88 timmar 
Den själva konceptgenereringen, här ska metoder för analysering 
genereras fram. Även hur bedömning av en bestryknings maximala 
sprickbildning. 
 

● Konceptvalsanalys 4 timmar 
Här ska en första sållning ske genom gruppering av alla framtagna 
koncept och vidare utförs bedömning och urval genom beslutsmatriser. 
 

● Slutliga koncept 16 timmar 
De bästa koncepten från konceptvalsanalysen finslipas och förbättras 

Konceptval 
Konceptvalet är en avstämning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare där en 
underskrift krävs för att projektet ska övergå till nästa fas. Tilldelning av tid för 
konceptvalet är 24 timmar. 
I konceptvalet ingår: 

● Sammanställning koncept 8 timmar 
De slutliga koncepten sammanställs och beskrivning av varje koncept 
tas fram för att ha med i konceptvalet. 
 

● Upprättande av konceptval 16 timmar 
Sammanställning av ett dokument för konceptvalet som ska 
undertecknas av uppdragsgivaren. 
 

● Påskrift av konceptval Milstolpe 
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Konstruktionsfas 
Konstruktionsfasen är den del av projektet där vidareutveckling av konceptet och 
tillverkning av produkten sker. 

Konstruktion 
Under konstruktion sker ingenjörsmässig utveckling av konceptvalet för att 
lösningarna och tillverkningen av produkten ska vara möjlig. Tilldelning av tid för 
konstruktion är 64 timmar. 
I konstruktion ingår: 

● Standardisering 8 timmar 
Standardisering innebär att konceptet ska vid möjlighet anpassas för att 
kunna användas i uppdragsgivarens andra utrustningar. Här gäller även 
att detaljer i produkten ska ha standarddetaljer i den mån det går 
 

● Beräkningar 16 timmar 
Innebär allmän beräkning för att standardiseringen och även beräkning 
av hållfasthet om det krävs. 
 

● 3D-modellering 32 timmar 
Modellering av slutprodukt i CAD-program och framtagning av 
konstruktionsritningar. 
 

● Leverantörer och inköp 8 timmar 
Undersökning av externa detaljer som produkten kan tänkas behövas och 
inköp av detaljerna om uppdragsgivaren vill producera en prototyp. 
 

● Utvärdering konstruktion Milstolpe 
Konstruktionsutvärdering som presenteras för uppdragsgivaren som 
inte kräver någon underskrift. 

Tillverkning 
Vid tillverkning sker framtagning av en prototyp utifrån konstruktionen. Tilldelning av 
tid för tillverkning är 80 timmar. 
I tillverkning ingår: 

● Detaljtillverkning 68 timmar 
Här sker tillverkning av prototypen 
 

● Montering 12 timmar 
Här sker montering av prototypen 
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Utvärderingsfas 
Utvärdering av produkten/ lösningen sker om det är möjligt tidsmässigt. Annars läggs 
tilldelningen av tiden på de andra faserna, primärt tillverkningsfasen. Tilldelning av 
tid för utvärderingsfasen är 40 timmar. 
I utvärderingsfasen ingår: 

● Testning 20 timmar 
Prototyptestning 
 

● Utvärdering 20 timmar 
Utvärdering av prototypen för att undersöka om testmetoden är 
tillräckligt bra 

Tidsschema 

GANTT-schemat är i det här dokumentet är uppdelat i sina faser då det inte finns 
tillräckligt med plats att bifoga schemat i sin helhet. 
Schemat i helhet finns att tillgå på begäran. 
 
GANTT-schemat bygger på WBS:en (figur 1) och tidsfördelningen. 

Uppstartsfas 
Uppstartsfasen sträcker sig mellan 21/01 till 04/03. Hela perioden går på halvfart. 
Varje dag i schemat är 4 timmar. Se figur 2. 

 
Figur 2, GANTT-schema, uppstartsfas 
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Konceptfas 
Konceptfasen sträcker sig mellan 05/03 till 09/04. Från den 01/04 går kursen på 
helfart och varje dag är 8 timmar. Se figur 3. 

 
Figur 3, GANTT-schema, konceptfas 

Konstruktionsfas 
Konstruktionsfasen sträcker sig mellan 10/04 till 05/05. Se figur 4. 

 
Figur 4, GANTT-schema, konstruktionsfas 

Utvärderingsfas 
Utvärderingsfasen sträcker sig mellan 06/05 till 10/05. Se figur 5. 

 
Figur 5, GANTT-schema, Utvärderingsfas 
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Tidrapportering 
Rapportering av tid sker i ett kalkylark på Google Drive som har upprättats av 
uppdragstagaren innan projektets start. Kalkylarket finns att tillgå efter begäran för 
uppdragsgivaren och andra intressenter som berörs av projektet, exempelvis 
examinator eller handledare på Karlstads universitet. 

Övriga moment i kursen 
Utöver projektplanens tilldelade tid, så ska fyra timmar tilldelas varje vecka för övriga 
moment i kursen. Efter den 01/04 tilldelas övriga moment 8 timmar per vecka för att 
möta att kursen går på helfart. Vecka 21 och 22 (13/05 - 26/05) ska all tillägnad tid 
läggas på att slutföra uppgifter och inlämningar i kursen. 
 
Övriga moment i kursen som inte är specificerat i tidsplanen men som går under 
kategorin övrigt är bland annat: 

● Rapportskrivning 
● Föreläsningar 
● Redovisningar 
● Utställning 
● Opponering 

 
Viktiga datum och tider som är specificerade enligt kursplanen för övriga moment: 

● Föreläsning, Kursstart 21/01 13:15 - 15:00 
● Föreläsning, Rapportskrivning 07/02 08:15 - 12:00 
● Presentation, Delredovisning 21/03 08:15 - 17:00 
● Presentation, Utställning 27/05 Heldag 
● Presentation, Slutredovisning 28/05 08:15 - 17:00 
● Opponering 04/06 08:15 - 17:00 
● Opponering 05/06 08:15 - 12:00 
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Inledning 
Syftet med kravspecifikationen är att definiera krav och önskemål för slutprodukten. 
Detta för att man vid senare tillfällen ska kunna kontrollera att man har uppfyllt alla 
krav som uppdragsgivaren har ställt på produkten. Den är till för att uppdragstagarna 
inte ska skapa något som uppdragsgivaren inte har krävt och att uppdragsgivaren 
inte skall kunna kräva mer än vad som står i kravspecifikationen. 
Skulle uppdragsgivaren eller uppdragstagarna kräva något utöver det som är tecknat 
i det här avtalet så måste kravspecifikationen uppdateras och en ny underskrift 
tecknas. 
Kravspecifikationen används till beslutsunderlag i konceptfasen och 
konstruktionsfasen. 

Versionshantering 
# Åtgärder Datum 

1.0  2019-03-05 
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Projektgång 

Projektbakgrund 
Sprickning i bestrykningar hos papper och kartong är ett problem som uppstår när 
man viker produkten. Det är önskvärt att minimera spricktillväxt genom att välja 
bestrykta produkter som har genomgått tester och analyser. Det finns ingen säker 
eller standardiserad metod för att utvärdera benägenheten för bestrykta produkter att 
spricka och inga riktlinjer för hur man bedömer att sprickbildning har skett. 
 
BillerudKorsnäs har inget problem med sprickbildning i sina produkter när de viks. 
Uppdragsgivaren vill ha möjlighet att ta fram underlag till kunder som har problem 
med sprickbildning i konkurrenternas produkter. 
BillerudKorsnäs ska kunna bevisa för kunden att deras produkt är bättre med 
avseende på sprickbenägenhet genom att uppvisa tester på sina lösningar och 
kundens nuvarande lösning. 
BillerudKorsnäs efterfrågar utrustning och metodik för att analysera och bedöma 
produkters sprickbenägenhet vid vikning. 
 
Mer information om projektet finns i Bilaga 1. 

Mål 
Målet är att ta fram en metod som efterliknar vikning av pappersprodukter och som 
med enkelhet bedömer vid vilken vinkel produkten spricker. 
Det finns en efterfrågan av uppdragsgivaren att ta fram en prototyp där man kan 
utvärdera testutrustningen. Uppdragsgivaren har som mål att använda sig av 
produkten i sin interna testning av pappersprodukter. 

Kund och andra intressenter 
Uppdragsgivaren BillerudKorsnäs är ett multinationellt företag med hela världen som 
marknad och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. 
Billerudkorsnäs tillverkar pappersprodukter och bedriver inom pappersindustrin 
forskning och utveckling. 
BillerudKorsnäs bildades 2012 genom en fusion ab Billerud och Korsnäs, företaget 
har därmed mer än 150 år av expertis inom pappersmassaindustrin. 
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Fakta och förutsättningar 
På anläggningen i Grums finns personal med kompetens på BillerudKorsnäs som 
kommer att bidra med kunskap vid behov. 
Uppdragstagaren har tillgång till ett kontor på BillerudKorsnäs anläggning i Grums 
som kan nyttjas efter behov. 
Testutrustningar och mätinstrument finns att tillgå på BillerudKorsnäs anläggning i 
Grums. Utrustningen finns att nyttja vid behov och vid tillgänglighet. Viss utrustning 
kan behövas att bokas innan användning av handledare på BillerudKorsnäs. 

Avtal 
Immateriella rättigheter och sekretessåtaganden är reglerat i ett avtal mellan 
parterna.  
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Kriterium 
Metodens huvudfunktion definieras till att man med metoden ska kunna utvärdera 
vid vilken vinkel en sprickning av en bestrykning har skett. 
För alla krav och önskemål, se Tabell 1, kriteriematris. 

Kriteriematris 
Kriterium märkta med K är krav som ska uppfyllas och Ö är önskemål som ska 
uppfyllas om möjligheter finns. Önskemålen är rangordnade enligt skalan 1-5, där 1 
är lägsta och 5 är högsta prioritet. 
 

# Kriterium K = Krav 
Ö = Önskemål 

F = Funktion 
B = Begränsning 

1 Metoden  ska utvärdera vid vilken vinkel sprickor 1

uppstår på bestrukna produkter. 
K 

(Huvudfunktion) B 

2 Metoden ska nyttjas i den redan befintliga 
utrustningen. Ö, 2 F 

3 Det ska inte vara nödvändigt att behöva analysera ett 
prov efter en testning. Ö, 3 B 

4 Metoden ska vara anpassad att klara olika tjocklekar 
på produkten. K F 

5 Metoden ska efterlikna en äkta vikning av en produkt. K F 

6 Metoden ska med enkelhet bedöma om sprickning har 
skett. K F 

7 En prototyp ska tas fram för utvärdering K B 

8 Metoden ska vara anpassad för att testa produkter i 
den mest kritiska riktningen. K F 

9 Metoden ska vara anpassad för att testa produkter i 
olika riktningar. Ö, 3 B 

Tabell 1, kriteriematris 
  

1 Med metoden menas hela kedjan från en produkt till resultat. I metoden ingår preparering, 
iordningställande och testning av produkt. 
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Signering 
Härmed intygas att båda parter har tagit del av informationen i det här dokumentet 
samt godkänner det för fortsatt arbete i processen. Ändringar och uppdateringar i det 
här dokumentet skall meddelas till båda parterna och en ny signatur ska upprättas 
för att det nya dokumentet ska gälla. 
Bilaga 1 och 2 är redan undertecknat mellan parterna, dessa dokument används 
bara som referens. 
 

Dokument och bilagor 
# Dokumenttyp Titel Sidantal 

H Huvuddokument Kravspecifikation 6 

1 Bilaga Uppdragsbeskrivning 2 

2 Bilaga Avtal mellan parter 5 

Signatur 

Uppdragstagare  Uppdragsgivare 

   

Datum / Ort  Datum / Ort 

   

Alexander Torstensson  Magnus Björklund 

Student, uppdragstagare  Uppdragsgivare 

Titel  Titel 
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Inledning 
Utifrån en funktionsanalys av problemet så grupperas problemet in i delsystem som 
koncept utförs på. Dessa system finns längre i dokumentet under 
Konceptgenerering. 

Konceptgenerering 
Konceptgenerering har utförts på följande delkoncept: 

1. Metoder för att analysera en spricka. 
2. Utrustning för att skapa en spricka. 
3. Metoder för att göra ett tryck på en provbit. 
4. Metoder för att geometriskt anpassa en provbit. 
5. Metod för att bedöma kritisk sprickstorlek. 

 
Endast val av delkoncept 1 och 2 kommer att omfattas av signeringen i det här 
dokumentet. Delkoncept 3, 4 och 5 kommer att utvärderas när konstruktionen är klar, 
därmed väljs det bästa av de tre utifrån trial-and-error samt tillgänglighet. 

Konceptvalsanalys 
Resultaten från konceptgenereringen analyseras och bedöms utifrån dess förmåga 
att uppfylla kriterierna från kravspecifikationen. Detta analyseras med hjälp av en 
konceptvalsanalys. 
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Koncept 

Koncept för signering 
Här listas de koncept som är aktuell för signering. 
 

1. Metoder för att analysera en spricka: 
1.1. Bildbehandlingsprogram 

+ Hög noggrannhet 
+ Möjlighet till att se små sprickor 
- Omfattande, finns inte tillräckligt med tid 

 
1.2. Mikroskop 

+ God noggrannhet 
+ Enkelt och inte tidskrävande omfattning 
- Måste anpassas till komplex utrustning 
- Kräver flera steg för analys 

 
1.3. Ljusgenomföring 

+ Hög noggrannhet 
- Omfattande svårighetsgrad 
- Avancerad konstruktion 
- Kräver styrsystem/ mjukvara 

 
1.4. Ljusreflektion 

+ Hög noggrannhet 
- Omfattande svårighetsgrad 
- Kräver styrsystem/ mjukvara 

 
1.5. Kontrollera försämring av dragstyrka 

+ Användning av den interna testutrustningen  1

- Bestrykningen kan anses som försumbar 
- Pappersprodukternas egenskaper kan skilja sig mellan varandra 
- Stor osäkerhet 
- Vi vet inte konkurrenters materialegenskaper 

 
1.6. Kontrollera försämring av ytenergi 

- Osäkerhet om färgen eller bestrykningen lossnar 
- Deformation i pappret kan vara orsak till lossning 
- Ingen säker metod 

 
 

1Intern testutrustning som kan utföra mångsidiga metoder. 
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1.7. Lupp med skala (Mätlupp) 
+ Direkt resultat 
+ Inte omfattande 
- Viss osäkerhet i resultatet 

 
1.8. Kamera med skala (Högupplöst kamera som kan kopplas till dator) 

+ Direkt resultat 
- Kräver dator 

 
2. Utrustning för att skapa en spricka: 

2.1. Mekanisk extern konstruktion 
+ Enkel konstruktion 
+ Fungerar bra för 3.7 och 3.8 
+ Kan anpassas för 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och 3.6 
- Osäkerhet vid noggrannhet 

 
2.2. Konstruktion för anpassning i den interna testutrustningen 

+ Relativt enkel konstruktion 
+ Noggrannhet 
+ Utmärkt för 3.5 
+ Fungerar bra för 3.1, 3.7 och 3.8 
+ Kan anpassas för 3.6 
- 3.7 kräver att man sitter i utrustningen 

 
2.3. Elektronisk extern konstruktion 

+ Noggrannhet 
+ Fungerar bra för 3.X förutom 3.5 
- Omfattande 

Koncept för senare utvärdering 
Här listas de koncepten som inte är aktuell för signeringen men är exempel på metoder för 
att förbereda provbitar och bedöma kritiska sprickor i ett material. 
 

3. Metoder för att göra ett tryck på en provbit: 
3.1. Flexographic Hand Roller 

+ Finns redan inom BillerudKorsnäs ägor 
+ Enkel förberedelse 
+ Går att få en bra noggrannhet 

 
3.2. Handmålning (Pensel, sprayburk etc.) 

+ Enkel förberedelse 
- Svårt att få jämnt lager 
- Kräver mer förberedelser (Inköp, kontrollerat rum) 
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3.3. Outsourca tryckning 
+ Går att få bra noggrannhet 
+ Går att få olika mönster 
- Tidskrävande 
- Extra kostnad 
- Svårt att preparera externa “färdiga” pappersprodukter 

 
4. Metoder för att geometriskt anpassa en provbit: 

4.1. Använda BillerudKorsnäs egna skärutrustning 
+ Enkel förberedelse 
+ Kräver ingen extra utrustning 
- Risk för att bigen inte efterliknar en gjord i en fabrik  

 
4.2. Konstruera en matris för ändamålet 

+ Enkelt att få bigen rätt 
+ Kan samkonstrueras med testutrustningen 
- Kräver merarbete 
- Kräver ny utrustning 

 
5. Metod för att bedöma när kritisk sprickstorlek har uppnåtts: 

5.1. När sprickan kan upptäckas i mikroskop 
+ Långt innan sprickan blir synlig för blotta ögat 
- Sprickor som inte påverkar produktens desig upptäcks 

 
5.2. Nar sprickan kan upptäckas med blotta ögat 

+ Man vet med hög säkerhet att en kritisk spricka har uppkommit. 
- Är egentligen för sent 

 
5.3. Inför ett standardvärde för sprickans storlek 

5.3.1. Längd på spricka 
+ Mätning i en dimension 
- Sprickor kan vara långa, men fortfarande inte synas med ögat 

 
5.3.2. Area på spricka 

+ Två dimensioner gör att sprickan är mer bedömningsbar 
 

5.3.3. Ett maximalt minimimått på en spricka i någon dimension 
+ Två dimensioner gör att sprickan är mer bedömningsbar 
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Konceptval 
Totalt av alla delkoncepten har det tagits fram 864 unika lösningar, av dessa är 24 kopplat till 
koncept för signering. Utifrån dessa koncepten har det tagits fram helhetskoncept efter 
diskussioner som är lämpliga för fortsatt arbete. 
 
Helhetskoncept på metoder för testning av provbitar: 

1. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och mikroskop (1.2) 
2. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och lupp med skala (1.7) 
3. Mekanisk extern konstruktion (2.1) och kamera med skala (1.8) 
4. Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och lupp med skala (1.7) 
5. Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och kamera med skala (1.8) 

 
De koncepten som inte har kommit med på listan har sorterats bort av anledningen att de 
inte  är genomförbara inom projektets ramar eller att kombinationen inte är möjlig. Dessa 
koncept är 2.3, 1.1, 1.3-1.6 och 1.2 i kombination med 2.2. 
 
På de helhetskoncepten har konceptvalsanalys gjorts och återfinns i bilaga 5, 
Konceptvalsanalys på testning av provbitar. Utifrån konceptvalsanalysen rangordnas 
koncepten och återfinns i tabell 1: 
 

# Koncept Poäng 

1 Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och kamera med skala (1.7) 140 

2 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och lupp med skala (1.7) 130 

3 Konstruktion för anpassning i intern testutrustning (2.2) och lupp med skala (1.7) 127 

4 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och kamera med skala (1.8) 120 

5 Mekanisk extern konstruktion (2.1) och mikroskop (1.2) 119 

Tabell 1, Rangordning av koncept 
 
Poäng är hämtat från konceptvalsanalysen (bilaga 5). 
Slutpoängen mellan position två och fyra skiljer sig inte nämnvärt, dessa koncept kommer att 
få vara kvar om förstavalet inte går att genomföra. Fokus kommer därmed ligga på koncept 
5, en konstruktion som kan användas i den interna testutrustningen och en högupplöst 
kamera som kopplas in i datorn för analys under testets gång.  
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Signering 
Härmed intygas att båda parter har tagit del av informationen i det här dokumentet 
samt godkänner det för fortsatt arbete i processen. Ändringar och uppdateringar i det 
här dokumentet skall meddelas till båda parterna och en ny signatur ska upprättas 
för att det nya dokumentet ska gälla. 

Dokument och bilagor 
# Dokumenttyp Titel Sidantal 

H Huvuddokument Konceptval 7 

1 Bilaga Konceptvalsanalys på testning av provbitar 2 

Signatur 

Uppdragstagare  Uppdragsgivare 

   

Datum / Ort  Datum / Ort 

   

Alexander Torstensson  Magnus Björklund 

Student, uppdragstagare  Uppdragsgivare 

Titel  Titel 
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Bilaga 5 - Konceptvalsanalys på 

testning av provbitar 

Bilaga till konceptval 

Appendix 5 - Analysis of Concepts for testing of samples 

Appendix to specification 

Torstensson Alexander 
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