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Sammanfattning
Detta projekt har under våren 2015 genomförts som examensarbete för
högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, naturoch teknikvetenskap på Karlstads universitet. Merparten av arbetet har utförts på Valmets
konstruktionsavdelning för den våta änden av pappersmaskinen på Lamberget. Där har
intervjuer och observationer gjorts för att kunna utveckla ett digitalt stödverktyg och en
kravspecifikationsmall i Excel.
För att kunna utveckla ett verkyg och en mall anpassat efter Valmets verksamhet har en
kravspecifikation för en komponent i pappersmaskinen tagits fram. En omfattande förstudie
har gjorts med kunden i fokus för att ta fram en fungerande kravspecfikation enligt teorin i
projektets teoretiska referensram. I förstudien har bland annat intervjuer och observationer
gjorts på Valmet och på tre olika pappersbruk i Sverige. Intervjuerna på pappersbruk har
gjorts för att få förstahandsinformation från de verkliga användarna som är operatörerna.
I förstudien ingår informationssökning, kartläggning av intressenter, intervjuer och
observationer. All information från förstudien sammanställdes i en funktionsanalys och QFDanalys som slutligen mynnade ut i en kravspecifikation för komponenten. En
produktspecifikation med komponentens faktiska egenskaper togs också fram. Utifrån detta
material utvecklades ett digitalt stödverktyg i Excel som ska underlätta användningen av de
metoder som valts. Stödverktyget översätter identifierade kundbehov från förstudien till
mätbara kundkrav. De mätbara kundkraven kan sedan sammanställas i en
kravspecifikationsmall i Excel som också utvecklats.
Genom testning och förbättring tillsammans med personal på Valmet har verktyget och
mallen anpassats efter företagets verksamhet. Användningen av detta material ska
underlätta arbetet med att ta fram kravspecifikationer för en effektiv och mer
kundcentrerad produktutveckling.

Abstract
The project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and
Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad in the
spring of 2015. Most of the work has been performed on Valmet's engineering department
for the wet end at Lamberget where interviews and observations have been made in order
to develop a digital support tool and a requirement specification template in Excel.
A requirement specification for one of Valmet’s components in the paper machine has been
made in order to develop a tool and a template adapted for Valmet. An extensive feasibility
study has been done with customer focus to develop a functional requirement specification
according to the theory of the project's theoretical framework. The feasibility study includes
interviews and observations made at Valmet and at three paper mills in Sweden. The
interviews at the paper mills have been made to get first hand information from the real
users, which are the operators.
The feasibility study consists of information retrieval, mapping of stakeholders, interviews
and observations. All the information from the feasibility study was compiled in a function
analysis and a QFD-analysis which finally resulted in a requirement specification. A
techniqual product specification for the component’s actual qualities was also produced.
Based on this material a digital support tool in Excel was developed that will facilitate the
use of the methods chosen. The support tool translates the identified customer needs from
the feasibility study into measurable customer requirements. The measurable customer
requirements can be compiled in the requirement specification template in Excel which has
also been developed.
The tool and template is adapted to Valmet through testing and improvement together with
staff at the company. The use of this material will facilitate the process of making
specifications for a more efficient and user-centered product development.
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1 Inledning
Projektet startades som examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationstekik och
design vid Karlstads universitet och omfattar 22,5 hp. Arbetet har genomförts i samarbete
med Valmet på Lamberget i Karlstad och omnämns i rapporten som uppdragsgivaren.
Andreas Lind Rantala har varit handledare på Valmet och omnämns som handledare i
rapporten. Merparten av arbetet har utförts på Valmet på Lambergets
konstruktionsavdelning för våtänden.
Detta kapitel inleds med en bakgrund som leder fram till projektets syfte. Kapitlet behandlar
också frågeställningar, mål med projektet, gränssnitt, avgränsningar och avslutas med en
ordlista med förklaringar.

1.1 Bakgrund
När en produkt ska utvecklas hjälper en kravspecifikation till att upprätta en gemensam
målbild genom att fånga in och beskriva kriterier som är relevanta enligt Johannesson et. al
(2013). Det är kriterier som är givna från början samt kriterier som framkommer genom
undersökningar och analyser i förstudien.
Enligt Christiansson och Christiansson (2006) kan en kravspecifikation betraktas som ett
kontrakt genom att fungera som en länk mellan kund och leverantör. Kravspecifikationen
anger krav som ställs på en acceptabel lösning samtidigt som den definierar leverantörens
åtaganden och skyldigheter. Detta gör kravspecifikationen till ett bra utgångsdokument
mellan två parter och därför menar Löfgren (2002) att specifikationen också kan fungera
som ett beställningsunderlag när en order görs.
Det finns olika metoder som kan tillämpas för att ta fram en kravspecifikation. Exempel på
metoder enligt Johannessons et. al (2013) underlag är Olssons kriteriematris,
funktionsanalys och QFD-analys. För att samla in relevanta kundbehov som kan användas i
metoderna är det enligt Bergman och Klefsjö (2012) viktigt att ta hänsyn till brukaren som är
den egentliga kunden. Detta för att enligt Gustafsson (1998) mentalt kunna sätta sig in i
brukarnas situation och på så sätt samla in relevanta kundbehov som bidrar till en
kravspecifikation.
Upprättas en genomarbetad kravspecifikation menar Gustafsson (1998) att företaget får
något att sträva mot för att hela tiden ge kunderna vad de önskar och därmed erbjuda god
kvalitet. Det kan argumenteras om att kravställning tar tid enligt Augustsson och Siverbo
(2012) men i ett övergripande projektperspektivt är det lönsamt att arbeta med
kravspecifikationer. Detta på grund av att det finns stor frihet att göra ändringar till små
kostnader i början av projektet. Finns det ingen kravsammanställning menar Johannesson et.
al (2013) att det är lätt att sent i ett projekt upptäcka misstag som kan leda till kostsamma
och tidskrävande korrigeringar i slutet av processen.
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1.2 Valmet
Valmet i Skandinavien består av bolaget Valmet AB med ett dotterbolag i Köpenhamn och
ingår i den finska Valmet-koncernen. Företaget levererar anläggningar, utrustning,
processlösningar samt service och experthjälp till mjukpapperstillverkare, kemiska och
mekaniska massabruk samt fiberboard- och energiindustrin över hela världen. Valmet har en
industrihistoria som sträcker sig över 200 år tillbaka i tiden och nyskapades då verksamheten
för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i
december 2013. I Sverige är det idag över 1 500 anställda som arbetar nära kunderna över
hela världen för att förbättra deras resultat.
På Valmet i Lamberget är det cirka 570 anställda med olika kompetenser som utvecklar,
konstruerar, testar och levererar mjukpappersmaskiner till kunder runt om i världen. Det är
maskiner som tillverkar mjukpapper som bland annat näsdukar, servetter, toalett- och
hushållspapper. På Lamberget finns även en forskning- och utvecklingsenhet där nya
koncept utvecklas samt en pilotanläggning som används för att testköra olika
maskinkonfigurationer och processer.
På konstruktionsavdelningen driver konstruktörerna utvecklingsprojekt genom visualisering i
CAD utan att utgå från någon specifik kravsammanställning. Företaget har också problem
med att skilja på sina egna och kundernas krav då det finns svårigheter kring hur kraven ska
prioriteras. Valmet vill nu bedriva en mer effektiv och kundcentrerad produktutveckling
genom att utgå från fungerande kravspecifikationer med hjälp av ett utvecklat stödverktyg
och en kravspecifikationsmall. Detta ska underlätta kravställningen och framtagning av
kravspecifikationer för komponenter, vilket har utgjort grundförutsättningen för detta
projekt.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet var att ge Valmet en ökad förståelse av att använda kravspecifikationer
vid produktutveckling samt att hitta lämpliga metoder för att kunna ta fram ett stödverktyg
och en kravspecifikationsmall anpassad efter Valmets verksamhet. Syftet var också att
självständigt kunna driva ett projekt och tillämpa ingenjörsmässiga arbetssätt och kunskaper
som erhållts under utbildningen.
De frågeställningar som undersökts i projektet var:




Varför används kravspecifikationer vid produktutveckling?
Vilka metoder är lämpliga för Valmet vid framtagning av kravspecfikationer?
Hur ska stödverktyget respektive kravspecifikationsmallen se ut för att vara anpassat
för utveckling av komponenter på Valmet?

1.4 Mål
Målet var att välja ut metoder som är lämpliga för att ta fram kravspecifikationer vid
produktutveckling på Valmet. Målet med uppdraget var också att utveckla ett stödverktyg
som ska underlätta användningen av de metoder som valts ut samt en
kravspecifikationsmall.
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Andra mål i projektet har varit att både muntligt och skriftligt presentera arbetet i en
presentation respektive en rapport.

1.5 Uppdragsspecifikation
Uppdraget från Valmet var att ta fram en kravspecifikation för en komponent i
pappersmaskinen som heter TailCutter. Baserat på detta underlag ska ett verktyg och en
mall utvecklas för att underlätta framtagningen av kravpecifikationer för komponenter på
konstruktionsavdelningen.

1.6 Gränssnitt och avgränsningar

Gränssnitt1 A-A till B-B i figur 1 illustrerar produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen som
projektet kretsar kring.Fokus har varit på de två inledande stegen i utvecklingsprocessen,
vilket är förstuiden och specifikationsfasen.

Figur 1. Illustrerande bild över gränssnittet A till B i produkt- och tjänstedesignprocessen.

De avgränsningar som har gjorts i projektet är att inte inkludera steg innan gränssnitt A-A
eller efter gränssnitt B-B, vilket är innan uppdragsspecifikationen och efter
kravspecifikationen.
För att ta fram en kravspecifikation i projektet har metoderna funktionsanalys och QFD valts
ut baserat på litteratur och tillgänglig forskning, vilket presenteras i den teoretiska
referensramen.

1

Muntlig källa, Johan Eileryd 2015.
Design Methods: www.johaneileryd.com/designmethods
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1.7 Ordförklaring
Produktägare – produktägare på våtänden och inloppslådan för samtliga maskinvariantera
TailCutter – Pappersskärande komponent i pappersmaskinen som också kallas för
spetsskärare
Kravspecifikation – Framtaget dokument med krav på en produkt som ska utvecklas. I denna
rapport är motsvarigheten på engelska requirement specification
Produktspecifikation – Framtaget dokument med specifikationer på en befintlig produkt. I
denna rapport är motsvarigheten på engelska techniqual product specification
Komponentansvarig – Konstruktör som ansvarar över komponenten
Informant – Intervjuad person
Intressent – Person som på något sätt kommer i kontakt med komponenten
WBS-schema (Work breakdown structure) – Metod för att bryta ner ett projekt i arbetspaket
PERT (Program Evaluation and Review Technique) – Metod som kartlägger i vilken ordning
arbetet måste genomföras
GANTT-schema – Illustrerar arbetsmomenten i ett schema med en tidsaxel.
DCT-maskin (Dry Crepe Tissue) – En av de vanligaste maskintyperna
Dysa – Ett mekaniskt don konstruerat för att kontrollera en fluids flöde. I denna rapport
handlar det om att kontrollera och styra ett vattenflöde. Donet kallas också för munstycke
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2 Teoretisk referensram
Kapitlet presenterar den teoretiska bakgrund som ligger till grund för projektet. I den
teoretiska referensramen ingår varför och hur kundönskemål kan samlas in, fakta om de
metoder som valts, för- och nackdelar med respektive metod samt kravspecifikationens
betydelse, svårigheter och när i utvecklingsprocessen den upprättas. För att tydliggöra och
underlätta för läsaren illustreras innehållet i kapitlet i figur 2 nedan.

2.1 Insamling av kundönskemål
•Varför kundönskemål samlas in
•Vem den egentliga kunden är
•Hur kundönskemål samlas in på bästa sätt
2.2 Funktionsanalys
•Vad en funktionsanalys är och varför den upprättas.
•Hur en funktionsanalys upprättas
•Nedbrytning av funktioner i funktionsträd
2.3 QFD-metoden
•Vad QFD-metoden är, varför den används och vad som fås ut
•QFD i Sverige
•För- och nackdelar med metoden
2.4 Kravspecifikation
•Vad en kravspecifikation är och när i processen den upprättas
•Kravspecfikationens betydelse i produktutvecklingen
•Vikten av att upprätta kravspecifikationer
•Svårigheter och problem

Figur 2. Figuren visar dispositionen av projektets teoretiska referensram.

2.1 Insamling av kundönskemål
Bergman och Klefsjö (2012) definierar kunden som den som en verksamhet vill skapa värde
för. I deras litteratur behandlas hela kvalitetsutvecklingskedjan från identifiering av
kundbehov till mätning av kundtillfredsställelse och återkoppling för att skapa förbättring.
De menar precis som Österlin (2007) att varken designern eller uppdragsgivaren i regel är
användaren, därför måste hänsyn tas till brukaren som är den egentliga kunden vid
produktutveckling.
Gustafsson (1998) anser att konstruktörer är en yrkesgrupp som sällan kommer i kontakt
med kunder eller användare. Han menar att det är motsägelsefullt då det är användarna
som i slutändan ska använda produkten och inte konstruktörerna. I Gustafssons (1998)
litteratur QFD: vägen till nöjdare kunder i teori och praktik tas Gemba2 upp, vilket innebär
insamling av kundönskemål genom att själv använda eller studera den direkta användningen

2

”Gemba” betyder verkligheten på japanska
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av produkten. Syftet är att förstå hur produkten används eller inte används för att mentalt
kunna sätta sig in i brukarnas situation och på så sätt samla in relevanta kundbehov.
Exempel på informationskällor kan vara kvalitativa undersökningar genom intervjuer,
observation av brukaren i verklig miljö, kundklagomål och tidigare reklamationer. Gustafsson
(1998) påpekar dock att försiktighet bör tas när det kommer till företagets egna kunskaper
om kundernas uppfattning.
För att se till så att all information når konstruktörerna bör informationen inte vara filtrerad,
det vill säga att arbetet sker direkt mot kunden för att samla in bästa möjliga data.
Andersson (1991) som har skrivit litteratur om QFD för effektivare produktutveckling menar
till exempel att inget projekt borde tillåtas innan relevant kunddata finns. Författaren
påpekar vidare att det är alldeles för många projekt som snabbt skyndat förbi detta viktiga
steg och har då lett till att förstudien och analysen blivit meningslös.
Gustafsson (1998) menar precis som Andersson (1991) att det kan finnas en risk med att
samla in data från företaget eftersom kundönskemålen som fås in handlar om redan
befintliga produkter. De menar att ibland saknas förmågan att förstå och samla in kundens
framtida behov, exempelvis som när en säljare är fokuserad på redan befintliga produkter
och inte vad som skulle kunna utvecklas i framtiden.

2.2 Funktionsanalys
Enligt Johannessons et. al (2013) grundläggande litteratur om produktutveckling innebär en
analys av funktioner en fördjupning i produktens bakgrund, nuvarande läge och framtida
situation med syfte att ta fram funktioner som den tänkta lösningen ska uppnå.
Funktionsanalysen är enligt Landqvist (2001) en metod som systematiskt analyserar samtliga
krav och önskemål som ställs på en produkt. På så sätt kan anlysen användas för att
säkerhetsställa att informationen från förstudien uppfattats rätt och att inget viktigt glömts
bort.
Funktioner som identifierats från förstudien kan sammanställas i tabellform, se exemplet
som visas i tabell 1 för en kaffekopp. Ulrich och Eppinger (2014) påpekar att det är viktigt att
uttrycka funktioner utan att innefatta något fysiskt lösningskoncept, vilket hjälper till att
fokusera på funktionen och inte på eventuella lösningar. Anledningen till varför
funktionsanalysen upprättas i tabellform är enligt Landqvist (2001) för att den ska vara så
kortfattad som möjligt men samtidigt kunna lista ner allt som produkten ska eller bör
uppfylla på ett begripligt sätt.
Tabell 1. Exempel på en funktionsanalys i tabellform för en kaffekopp enligt underlag från Landqvist (2001).

Funktion
Medge lyft
Passa hand
Underlätta grepp
Undvika obehag

FUNKTIONSANALYS
HF/DF/ST
Viktning (1-5)
Huvudfunktion
5
Delfunktion
3
Delfunktion
3
Stödfunktion
1
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Kommentar

Tabellen kan ställas upp med följande rubriker enligt Landqvists (2001) underlag: funktion,
klassificiering, viktning och kommentar. Funktionen bör bestå av ett verb och ett substativ
för att uttryckas så tydligt som möjligt, till exempel ”medge lyft”. Klassificieringen kan delas
in i huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen svarar på varför en
specifik produkt ska utvecklas, medan delfunktionerna hjälper till att uppfylla
huvudfunktionen. Utöver huvudfunktion och delfunktioner finns även stödfunktioner.
Stödfunktioner stödjer enligt Ulrich och Eppinger (2014) en överordnad funktion men är inte
nödvändiga för att uppfylla den.
Efter att en funktionstabell med klassificering upprättats kan en nedbrytning göras.
Nedbrytningen av produktens huvudfunktion till mindre delfunktioner visar enligt Ulrich och
Eppinger (2014) hur de funktionella elementen bidrar för att åstadkomma produktens
övergripande funktion. Delfunktionerna kan i sin tur brytas ner och nedbrytningsprocessen
fortsätter tills varje delfunktion anses vara tillräckligt enkel att arbeta med.
Eftersom att huvudfunktionen inte kan uppfyllas utan delfunktionerna och tvärt om, bildar
funktionerna enligt Österlin (2007) en hierarkisk trädstruktur med olika nivåer.
Funktionsträdet byggs oftast uppifrån och ner utifrån huvudfunktionen där frågan ”hur”
ställs hela tiden. Rör man sig istället uppåt mot huvudfunktionen i funktionsträdet får man
svar på frågan ”Varför?” enligt exemplet i figur 3.

Nivå 1

Nivå 3

Delfunktion

Delfunktion

Delfunktion

Stödfunktion

Varför?

Nivå 2

Hur?

Huvudfunktion

Delfunktion

Figur 3. Exempel över ett träddiagram med huvudfunktion och del- och stödfunktioner. Stödfuntionen har en sträckad linje
då den inte bidrar till att uppfylla dess överordnade funktion. Rörelse nedåt i trädet svarar på frågan ”Hur?” medan uppåt i
trädet svarar på ”Varför?”.

Johannesson et al. (2013) menar att uppdelningens syfte är att dela upp det komplexa totala
konstruktionsproblemet i mindre delproblem för att göra problemlösningen enklare. Enligt
Gustafsson (1998) är det viktigt att se till att funktionerna i en QFD-analys befinner sig på en
och samma nivå för att undvika att viktningen av kundönskemålen blir skev. Det går till
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exempel inte att jämföra huvudfunktionen med en delfunktion i QFD-analysen, därför är det
också mycket viktigt att upprätta ett funktionsträd.
Ulrich och Eppinger (2014) menar att det är viktigt att förstå att det finns mer än ett rätt sätt
när man skapar en funktionsträd och att det finns mer än en funktionell nedbrytning som är
rätt. Därför är det lämpligt att skapa flera utkast för att sedan sammanställa till ett slutgilitgt
nedbrytningsträd som alla inblandade är överens om.

2.3 QFD-metoden
För att göra om funktionerna i funktionsanalysen till tekniska krav och specifikationer på
produkten kan QFD-metoden tillämpas. Andersson (1991) beskriver QFD som en metod för
att effektivisera produktutvecklingsprocessen och få nöjdare kunder, kortare
utvecklingstider och högre produktivitet. QFD är en förkortning av ”Quality Function
Deployment” och är en metod som tillämpats vid olika japanska företag sedan början av
sjuttiotalet och har visat sig vara mycket effektiv, bland annat vid Toyota. Gustafsson (1998)
menar dock att även om det finns många bra exempel på företag som lyckats, så är det
viktigt att i första hand se QFD som ett hjälpmedel och ett system för att höja
kundtillfredsställelsen.
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Principen för QFD är enligt Gustafsson (1998) att försöka omvandla något subjektivt och icke
mätbart till något som är mätbart och förståeligt, det vill säga en översättning från kundens
röst till företagets egna språk. Genom denna kundfokusering skapas förutsättningar för ett
effektivt förbättringsarbete och bidrar till att kunna göra om ett kvalitativt informationsflöde
till mätbara mål och konkreta förbättringsmål. I figur 4 visas det så kallade ”House of
Quality” som är metodens grundläggande verktyg (Andersson 1991).

Figur 4. QFD-metodens grundläggande verktyg enligt Andersson (1991), det så kallade "House of Quality". Med hjälp av
matrisen översätts uttryckta kundbehov till tekniska krav och specifikationer på produkten.

Delarna i matrisen kan upprättas enligt Österlins (2007) underlag: Kundkrav som svarar på
vad som ska uppnås, vilket Gustafsson (1998) menar är funktionerna från den valda nivån i
funktionsträdet. Kundkraven viktas utifrån en skala från 1-5. Produktegenskaper längst upp i
matrisen svarar på hur kundkraven ska åstadkommas. Sambanden mellan vad och hur, hur
starkt samband kundbehoven och produktegenskaperna har med varandra, anges med
antingen 0, 1, 3 eller 9 poäng i sambandsmatrsen. Efter att en konkurrentjämförelse och
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analys gjorts kan produktegenskapernas målvärden anges, det vill säga det som måste
uppfyllas för att nå kundkraven.
Enligt Gustafsson (1998) mynnas resultatet av ”House of Quality” ut i en kravspecifikation för
att utveckla en produkt som ska uppfylla kundönskemålen. Detta genom att sammanställa
samtliga produktegenskaper och målvärden i en kravspecifikation.
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2.3.1 QFD i Sverige
Gustafsson (1998) menar att den stora globala industrin innebär att konkurrensen om
kunderna hela tiden ökar. Det tvingar företag att bli mer kundfokuserade, vilket medför en
större strävan att utveckla produkter som är anpassade efter kundernas behov. Därför har
företag implementerat QFD vilket hjälper till att fokusera på samma saker som deras kunder.
Metoden fick sina första svenska användare 1988. Gustafsson (1998) har sammanfattat de
första nio åren av QFD i Sverige i en studie gjord 1995 där 31 svenska företag med över 1000
anställda deltog.
Studien visar att det varit framgångsrika företag så som Electrolux, Ericsson och Volvo
Personvagnar som använt QFD i planeringsfasen allra mest under de första åren. Det är
också de företag som är mest utsatta för hård konkurrens. Eftersom att samtliga företag är
stora innebär att de har större möjligheter att investera resurser på en metod som QFD som
kanske inte ger utdelning förrän på längre sikt.
Vidare visar studien att det finns ett tydligt samband mellan inverkan av metoden i projekten
och i vilken omfattning användningen av QFD ses som en framgång. Detta förutsätter dock
enligt Gustafssons (1998) studie att medarbetarna finner metoden meningsfull genom att
QFD upplevs som rätt metod för projekten.
Gustafsson (1998) tar upp Whirlpool i Sverige som ett exempel och är ett företag som
använder QFD i mindre utvecklingsprojekt med tydliga gränssnitt och avgränsningar.
Företaget ser den strukturerade och systematiska produktutvecklingen som den främsta och
viktigaste fördelen med QFD. Användningen av metoden har medfört dokumentation för
utvecklingsarbeten, så som till exempel kravspecifikationer. Detta är till stor hjälp för att tala
om hur det går med ett projekt och vilka mål som eftersträvas. Dokumentationen kan
dessutom användas på nytt då nya projekt startas igång.
Ett annat exempel som nämns är Saab som använde QFD-metoden när en ny bilmodell skulle
tas fram till år 1997 (Gustafsson 1998). Det krävde förändringar i de flesta delsystemen till
bilen, bland annat på klimatsystemet. Ett nyare koncept för ett klimatsystem samt befintlig
kunskap om klimatsystem till en äldre modell användes som bas för utveckling av det nya i
en QFD. Eftersom klimatsystemet tillverkas av underleverantörer blev slutresultatet en
kravspecifikation till leverantören, vilket tyder på att QFD är en metod som kan leverera ett
tydligt och rakt beställningsunderlag.

2.3.2 För- och nackdelar med QFD
De största fördelarna med QFD-metoden menar Gustafsson (1998) är att den stärker
förståelsen och bidrar med kunskap för vem kunden är och vilka behov och krav som ställs,
vilket görs genom en systematisk dokumentation. Förarbetet som QFD-metoden innebär kan
dock upplevas som komplext, tidskrävande och kostsamt.
Gustafssons (1998) studie om tillämpning av metoden visar vidare att den mest
förekommande svårigheten är bristande stöd från ledningen, vilket kan leda till konflikter
och bristande intresse inom gruppen som är andra vanliga problem. Andersson (1991)
påpekar att det inte räcker med en presentation av metoden och säga att den är viktig, utan
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att ledningen aktivt måste visa att de stödjer införandet genom att till exempel själva delta
på vissa möten.
Gustafsson (1998) menar att metoden fungerar bäst om det finns kunskap om vem
produkten är avsedd för. Finns det god kunskap om detta kan informationen från tidigare
projekt utnyttjas vilket sparar både tid och resurser.

2.4 Kravspecifikation
När en produkt ska utvecklas kan enligt Johannesson et. al (2013) en kravspecifikation hjälpa
till att upprätta en gemensam målbild genom att fånga in och beskriva kriterier som är
relevanta. Det är kriterier som är givna från början samt kriterier som framkommer genom
undersökningar och analyser i förstudien. Enligt Löfgren (2002) kan kravspecifikationen
liknas vid en beställning från uppdragsgivaren.
Ulrich & Eppinger (2014) menar att kundbehov som till exempel ”fjädringen ska inte
påverkas av smuts” är subjektiva uttryck som inte ger någon specifik vägledning för hur
produkten ska utvecklas. Därför har kravpecifikationer upprättats där det detaljerat redogörs
vad en produkt ska uträtta. Även om det inte i en kravspecifikation står hur kundbehoven
ska uppfyllas, anges det tydligt genom mätbara mål vad som ska försöka uppnås för att
tillfredsställa kundbehoven.
Själva termen kravspecifikation menas den exakta beskrivningen av vad produkten ska göra
(Ulrich & Eppinger 2014) och en specifikation består av en mätbar egenskap och ett värde.
Med mätbar menas att egenskapen uttrycks i kvantitativa termer och med egenskap menas
en kvalitet hos produkten. Ulrich och Eppinger (2014) ger ett exempel på ”genomsnittstid
för att montera” som mätbar egenskap, medan ”mindre än 75 sek” anger målvärdet på
produktegenskapen.
Fokus bör enligt Christiansson och Christiansson (2006) ligga på de funktionella kraven. De
bör också kunna kommuniceras, förstås och entydigt tolkas mellan de olika intressenterna.
Det är också bra om de är så kortfattade som möjligt och på ett tillförlitligt sätt är
realiserbara.
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2.4.1 När upprättas kravspecifikationen?
Enligt Ulrich och Eppinger (2014) hade det idealiska varit att endast upprätta en
kravspecifikation tidigt i produktutvecklingsprocessen och sedan fortsätta med att utveckla
produkten för att uppnå egenskaperna i specifikationen. För tekniskt avancerade produkter
är detta sällan möjligt, det behövs upprättas specifikationer minst två gånger. Figur 5
illustrerar två stadier i produktutvecklingsprocessen där specifikationer upprättas enligt
Ulrich och Eppingers (2014) underlag:

Identifiera
kundbehov

Upprätta
kravspecifikation

Generera
produktkoncept

Välja
produktkoncept

Testa
koncept

Upprätta
produktspecifika
tion

Figur 5. Konceptutvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger (2014) där det illustreras vart i processen som det är
optimalt att upprätta en kravspecifikation respektive en produktspecifikation.

När kundbehoven har identifierats är det viktigt att upprätta en kravspecifikation innan
produktkonceptet utvecklats. Kravspecifikation kan enligt Johannesson et. al (2013)
användas både som utgångspunkt vid det senare sökandet efter konstruktionslösningar och
som referens vid utvärdering av dessa lösningar och den slutgiltiga produktlösningen.
En kravspecifikation speglar enligt Ulrich och Eppinger (2014) förväntningar och ambitioner
för en icke existerande produkt och upprättas innan produktens begränsningar känns till. Det
är därför som det även upprättas en produktspecifikation med produktens faktiska
egenskaper i slutet av produktutvecklingsprocessen. Kravspecifikationen består endast av
preliminär mål som bekriver en produkt som teamet tror kommer vara framgångsrik på
marknaden.
Beroende på vilket produktkoncept som väljs, kan vissa krav misslyckas att uppnås medan
andra överträffas. Därför måste kravspecifikationen enligt Ulrich & Eppinger (2014)
uppdateras till en produktspecifikation utifrån begränsningarna i det produktkoncept som
har valts.

18

2.4.2 Kravspecifikationens betydelse och konsekvenser av en bristfällig
kravspecifikation
Christiansson och Christianssons (2006) tar i deras doktorsavhandling upp ett verkligt
scenario där ett nytt datasystem har försökts implementeras i Akadium AB’s verksamhet.
Medarbetarna ifrågasätter vem systemet är byggt för eftersom de har svårigheter att förstå
varför och hur det ska användas. För att utveckla ett anpassat informationssystem menar
Christiansson och Christiansson (2006) att leverantören behöver vara nog medveten om
kundens krav att systemet de utvecklar och levererar uppfyller dessa i en tillräcklig
omfattning. Dessa krav samlas i en kravspecifikation enligt figur 6 och fungerar som en länk
mellan kund och leverantör. Det är vanligt att kravspecifikationen ses som ett kontrakt
mellan uppdragsgivare och leverantör eftersom att den definierar uppdragsgivarens krav och
leverantörens åtaganden och skyldigheter.

Figur 6. Figuren illustrerar hur kravspecifikationen fungerar som en länk mellan kund och leverantör. I kravspecifikationen
förmedlar kunden sina krav till leverantören samtidigt som leverantörens åtaganden och skyldigheter förmedlas.

Länken mellan kund och leverantör gör kvalitetn på kraven helt avgörande för hur
framgångsrik produktutvecklingen kommer att vara. Christiansson & Christiansson (2006)
menar att om kraven är felaktiga, otydliga eller missvisande kan inte leverantören utveckla
det som kunden förväntar sig. En upphandlare av tjänster inom bygg i Västra länets landsting
berättar att de haft erfarenhet av att fel krav har ställts eller att krav saknats och
upphandlingschefen i Södra kommunen upptäcker ibland i efterhand att kraven borde ha
formulerats annorlunda vid offentlig tjänsteupphandling.
Augustsson och Siverbo (2012) säger i sin studie att båda organisationerna anser att det blir
tidskrävande och kostsamt att ändra kraven eller avtalet i efterhand. Om kravspecifikationen
inte anses vara fullständig uppnås inte det som förväntats och leder till en dyrare
slutprodukt. I Västra länets landsting ligger kravspecifikationen också till grund för
uppföljning av en tjänst, vilket gör att en bristfällig kravspecifikation leder till en svårare och
mer komplex uppföljning. Södra kommunen anser därför på att det är viktigt att ställa rätt
krav för att undvika att det blir fel hela vägen.

2.4.3 Fördelar med att upprätta en kravspecifikation
Augustsson & Siverbo (2012) påpekar i deras arbete, precis som Christiansson &
Christiansson (2006), att en bra kravställning tar tid oavsett om specifikationen är detaljerad
eller inte. Samtidigt kan det argumenteras om att tiden är nödvändig och om resurserna inte
läggs ner på kravspecifikationen kan det leda till att kraven i ett senare skede måste ändras
vilket medför höga kostnader.
I ett övergripande projektperspektiv är tanken enligt Johannesson et. al (2013) att arbete i
tidiga faser i produktutvecklingsprocessen ska betala sig väl i form av färre sent upptäckta
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misstag som kan leda till kostsamma och tidskrävande korrigeringar i slutet av processen. I
början av ett projekt finns stor frihet att göra ändringar till små kostnader. Sent i projektet är
det dock tvärt om vilket illustreras i figur 7 enligt Johannesson et al. (2013). Det är med
andra ord resurser som bör läggas ner i förebyggande syfte för att undvika de stora
kostnaderna som en bristfällig kravspecifikation kan leda till längre fram i projektet.

Figur 7. Diagrammet enligt Johannesson et al. (2013) underlag illustrerar hur ändringsmöjligheterna påverkas av
projekttiden. I början av projektet finns störst frihet till att göra ändringar samtidigt som kostnaden är lägst. I slutet av
projekttiden råder det motsatta förhållandet.

2.4.4 Svårigheter och problem med en kravspecifikation
Att ta fram krav kan vara ett kostsamt och svårt arbete eftersom det oftast involverar många
människor med olika expertis menar Christiansson och Christiansson (2006). I en användbar
kravspecifikation krävs att hänsyn tas till flera synvinlar från olika befattningar, vilket innebär
stor arbetsinsats som ofta tar lång tid.
Johannesson et. al (2013) tar upp för- och nackdelar med en systematisk konstruktion som
innefattar upprättande av kravspecifikationer. De menar precis som Christiansson och
Christiansson (2006) att en ökad dokumentation och administration leder till att mer tid
behöver läggas på förberedande moment som kravinsamling och specifiering. En konstruktör
som är van vid att arbeta lösningsfokuserat och inte problemfokuserat ser merarbetet som
en nackdel eftersom konstruktören själv inte har så stor nytta av detta i det egna pågående
konstruktörsarbetet. Medan den som kommer in senare i processen eller tar över arbetet
kan basera sitt arbete på en tidigare väl utförd dokumentation och ser istället det tidigare
merarbetet som en fördel.
Kravspecifikationen kan i vissa fall tendera att bli mycket omfattande och blir då ett
komplext dokument som är svårt att förstå, uppdatera och kontrollera riktigheten i. Detta är
enligt Johannesson et al. (2013) vanligt för komplexa systemprodukter, vilket kan leda till att
produktens behov tappas bort i det komplicerade arbetet. Christiansson och Christiansson
(2006) menar också att hänsyn bör tas till att en verksamhet ständigt förändras vilket leder
till att det tillkommer nya krav samtidigt som de gamla behövs förnyas eller tas bort.
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En svårighet med att upprätta en kravspecifikation enligt Christiansson & Christiansson
(2006) är att krav ställs på något som ännu inte finns i verkligheten. Kunderna måste förstå
produkten och vad den kan göra för att kunna ställa realistiska krav. De menar att en
komplett kravbild uppstår först vid användning och kan inte alltid tas fram i förhand.
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3 Metod
Detta kapitel beskriver vilka metoder som har använts i projektet och varför. Figur 8
illustrerar de olika faserna i metoden.

3.1 Projektplanering

3.2 Uppdragsspecifikation

3.3 Förstudie

3.4 Specifikationsprocessen

3.3.1
Litteratursökning

3.4.1 Funktionsanalys

3.3.2 Övrig
informationssökning

3.4.2 QFD-analys

2.3.3 Kartläggning av
intressenter

3.4.3
Kravspecifikation

2.3.4
Intervjuundersökning
och observation

3.4.4 Utvärdering

3.5 Stödverktyg och
kravspecifikationsmall

2.5.1 Utvärdering

Figur 8. Översikt av metodkapitlet i rapporten.

3.1 Projektplanering
En projektplanering gjordes för att åstadkomma en projektplan som enligt Johannesson et.
al (2013) kan fungera som en kartläggning av projektet och som en överenskommelse mellan
projekttagare och uppdragsgivare.
I projektplanen finns rubriker som bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, eventuella risker och
tidsplan och har skapats enligt Johannessons et. al (2013) underlagsbeskrivning. Avsikten
med bakgrundsavsnittet är att beskriva på vilket sätt projektet fyller en funktion med hjälp
av ett tydligt syfte där det framgår vad som legat till grund för projektet. Frågeställningar
togs fram i början av projektet, vilket Johannesson et. al (2013) menar kan tydliggöra och
konkretisera vad som ska lösas. Därefter togs mätbara delmål fram för att bibehålla
ambitionsnivån under projektets gång.
Tillsammans med uppdragsgivare och handledare definierades avgränsningar och gränssnitt
för att undvika tidsbrist och eventuella oklarheter kring projektet. Avgränsningarna har
justerats och arbetats fram under projektets gång. För att undvika fördröjningar i projektet
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identifierades risker tillsammans med ett riskvärde och möjliga åtgärder genom
minimimetoden utifrån Eriksson och Lillieskölds (2004) samt Skårbratts (2009) material.
Arbetet delades in arbetspaket med hjälp av ett WBS-schema för att därefter kartlägga vilka
aktiviteter som samverkar med varandra i ett PERT-schema. Slutligen kunde ett GANTTschema göras för att kartlägga hela projektet med en enkelt tidsuppskattning för att ha
något att förhålla sig till under arbetets gång. Även om planen inte varit definitiv kan det
enligt Eriksson och Lilliesköld (2004) ge en bra grund att stå på och ett underlag för
diskussion om vad en förändring kan innebära.

3.2 Utvecklad uppdragsspecifikation
För att kunna ta fram en kravspecifikation, som senare utvecklades till en mall med
tillhörande stödverktyg, definierades ett uppdrag med avgränsingar tillsammans med
uppdragsgivare och handledare. Uppdraget gick ut på att ta fram en kravspecifikation för en
komponent i pappersmaskinen som kallas för TailCutter eller spetsskärare. I denna rapport
används ordet komponenten eller TailCutter för att undvika missförstånd.
Syftet är att komponenten ska passa den vanligaste typen av pappersmaskin som kallas för
DCT-maskin och den kravspecifikation som togs fram var avgränsad till en vattenskärande
konstruktion med dysa.
För att identifiera kundbehov intervjuades pappersbruk i Sverige, vilket också har varit en
avgränsning då behoven kan se annorlunda ut i andra länder. Antalet pappersbruk som
intervjuats har avgränsats till tre.

3.3 Förstudie
Eftersom författaren till den här rapporten innan projektets start inte hade några
förkunskaper om komponenten kunde en objektiv och okritisk problemanalys göras genom
en förstudie, vilket Johannesson et. al (2013) menar är viktigt. Detta för att få fram
bakgrundsmaterial vad gäller komponentens nuvarande teknik, design, konstruktion och
användning.
En förstudie gjordes också för att undersöka projektets frågeställningar och för att undvika
att starta igång ett resurskrävande arbete på felaktiga grunder, vilket Johannesson et al.
(2013) också påpekar. Avsikten med en förstudie menar Eriksson & Lilliesköld (2004) är att få
ökad förståelse och kunskap om produkten, vilket Johannesson et. al (2013) anser krävs för
att kunna mynna ut i en kravspecifikation där det fastställts vad produkten ska uträtta.
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3.3.1 Teoretisk referensram
Enligt Lundequist (1995) kan en litteratursökning göras för att få en översikt av tillgängligt
vetande därför har en teoretisk referensram sammanställts inom ämnet. Material som
använts i rapporten är litteratur från Karlstads universitets bibliotek och vetenskapliga
artiklar från Google’s databas Scholar:







Allmänt om kravspecifikationen
Vikten av genomarbetade kravspecifikation i olika verksamheter
Svårigheter med att arbeta med kravpecifikationer
Metoder som kan användas för att ta fram innehållet i en kravspecifikation
För- och nackdelar med metoderna
Exempel på företag som använder sig av olika metoder

3.3.2 Övrig informationsinsamling
I projektet har också information hämtats från Valmets intranät, offentliga hemsida och
interna dokument, vilket har använts för att kunna beskriva företaget och komponenten i
resultatet.

3.3.3 Kartläggning av intressenter
Enligt Österlin (2007) är det är alltid bäst att utgå från brukarens perspektiv och hålla sig till
fakta eftersom det är den enda som egentligen har rätt att tycka, trots att uppdragsivaren
har sista ordet. För att skapa ett högkvalitativit informationsflöde gjordes därför en
kartläggning av de som använder, kontrollerar och kommer i kontakt med komponenten.
Intressenter har identifierats löpande under projektets gång, därför gjordes kartläggningen
klart i slutet av förstudien.

3.3.4 Intervjuundersökning och observationer
För att få information om företaget Valmet och komponenten intervjuades först personal
med olika befattningar enligt kartläggningen av intressenter (se intervjufrågor i bilaga 1 och
2). Löpande under projektets gång gjordes obeservationer på konstruktörernas
arbetsprocess och det gavs också möjlighet till besök i montagehallen där komponenten
visades upp.
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuer som har förberetts leder till högre kvalitet
på den kunskap som fås genom intervjun och då blir efterbehandlingen av intervjumaterialet
bättre. Därför har intervjuundersökningen planerats och gjorts i följande steg enligt figur 9:

Figur 9. Schematisk bild över intervjuundersökningens process.

Första stadiet i intervjuprocessen var att fundera och bestämma undersökningens ämne och
syfte. Undersökningens varför och vad kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) klargöras
genom att skaffa förkunskap om ämnet, vilket gjordes med hjälp av en litteratursökning och
diskussioner med handledare. Därefter påbörjades en mer omfattande litteratursökning för
att få ytterligare kunskap kring de berörda områdena och för att slutligen kunna ta fram en
problemformulering, vilket Dalen (2015) menar synliggör bearbetade teman. Kvale och
Brinkmann (2014) anser att ny kunskap alstras i ett samspel mellan intervjuare och
informant under intervjun, men de påpekar också att kunskap om ämnet krävs för att snabbt
kunna följa upp informantens svar med andrafrågor.
När problemformulering och tema tagits fram valdes informanter ut på Valmet.
Informanterna var bland annat konstruktörer, säljare och start-up ingenjörer.
Interjvumaterialet som samlades in måste enligt Dalen (2015) vara av sådan kvalitet att de
utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys, därför valdes informanter med olika
befattningar ut.
Efter intervjuerna på Valmet utfördes studiebesök på tre olika pappersbruk inom
mjukpapperstillverkning i Sverige. Enligt Gustafsson (1998) är det viktigt att sätta sig in i
brukarnas situation för att samla in relevanta kundbehov, därför gjordes intervjuer och
observationer på pappersbruken i Mariestad, Bengtsfors och Lilla Edet i det här projektet.
Genom intervjuer med operatörer, processingenjörer och underhållsansvariga enligt
kartläggningen av intressenter kunde värdefulla behov identifieras (se intervjufrågor i bilaga
3).
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Under studiebesöken gjordes en benchmarking för att kunna göra en översiktlig jämförelse
mellan Valmets komponent och liknande produkter i pappersmaskiner tillverkade av andra
företag som enligt Bergman & Klefsjö (2012) är viktigt för att kunna dra nytta av
jämförelserna. Benchmarkingen gjordes genom intervjuer och egna observationer.
På pappersbruken i Mariestad och Bengtsfors var det även tillåtet att fotografera, vilket
gjordes under dessa studiebesök.
De intervjuer som genomfördes på Valmet och pappersbruken kallas för halvstrukturerade
intervjuer enligt Lundequist (1995), vilket innebär att frågor ställdes från en intervjuguide
och följdes upp av uppföljningsfrågor. Frågorna har ställts på ett sådant sätt att
informanterna har uppmuntrats att med egna ord berätta fritt om sina upplevelser.
Jacobsen (1993) påpekar att det är viktigt att inte ställa ledande frågor för att göra det
möjligt för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns gång.
Som figur 9 visar bearbetades och analyserades materialet parallellt med insamling av
kompletterande data och nya intervjuer. Det har varit nödvändigt att gå tillbaka och
intervjua fler informanter för att få tillräckligt med information för att kunna gå vidare i
processen, precis som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar.

3.4 Specifikationsprocessen
Med hjälp av förstudiens data och behovinsamling kunde en produkt- och kravspecifikation
tas fram. Metoderna som användes i denna rapport för att ta fram kriterier utifrån datan i
förstudien illustreras i figur 10 och förklaras vidare i detta kapitel.

NUVARANDE LÖSNING
PRODUKTSPECIFIKATION
Med faktiska egenskaper

FÖRSTUDIE

2.3.1 Funktionsanalys
2.3.2 QFD-analys
KRAVSPECIFIKATION
HUR uppnås kundbehoven?

ÖNSKAT BETEENDE
VAD ska uppnås?
Figur 10. Översikt över rapportens specifikationsprocess

3.4.1 Funktionsanalys
I det här projektet har en funktionsanalys gjorts för att få en bättre förståelse för
komponenten funktioner, problem och behov. All data och samtliga kundbehov från
förstudien har sammanställts i funktionsanalysen. Enligt Landqvist (2001) är det viktigt att
analysen är så kortfattad och tydlig som möjligt, därför har allt som komponenten ska eller
bör uppfylla sammanställts i tabellform. För att upprätta ett mer logiskt och metodiskt
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dokument delades funktionerna in i olika kategorier. Detta eftersom Landqvist (2001) menar
att det underlättar arbetet samtidigt som det blir tydligare för andra att läsa.
Enligt Löfgren (2002) säkerhetsställer metoden att inga viktiga funktioner glömts bort, därför
diskuterades funktionsanalysen tillsammans med komponentansvarig för produkten,
produkt- och konceptägare innan nästa steg i specifikationsprocessen kunde påbörjas.
Efter att funktionsanalysen i tabellform godkänts upprättades ett funktionsträd då samtliga
funktioner enligt Österlin (2007) bildar en hierarki med olika nivåer. Gustafsson (1998)
påpekar att det är viktigt att se till att funktionerna i en QFD-analys, som är nästa steg i
processen, befinner sig på en och samma nivå för att undvika att viktningen av
kundönskemålen blir skev. Därför gjordes en QFD-analys utifrån en nivå i funktionsträdet
som komponentansvarig valde ut, vilket förklaras vidare i det nya avsnittet nedan.

3.4.2 QFD-metoden
För att göra om de kartlagda behoven till tekniska krav och specifikationer på produkten
tillämpades QFD-metoden. Enligt Gustafsson (1998) är ett av de viktigaste momenten i QFDmetoden att erhålla relevant kunddata, därför har en omfattande förstudie gjorts för att
kunna använda datan från funktionsanalysen i en QFD. Funktionerna från den valda nivån i
funktionsträdet användes i QFD-analysen. Matrisen gjordes med komponentansvarig på
företaget genom att tillsammans brainstorma fram produktegenskaper, ta fram en
sambandsviktning och mätvärden på nuvarande lösning.
Målvärdena för produktegenskaperna bestämdes av produktägare på Valmet. Målbilden
stämde överens med de separata diskussioner som utfördes på olika avdelningar med
konceptägare, en start up- och processingenjör, drift- och underhållsansvarg för
pilotmaskinen och en reference ingenjör.

3.4.3 Specifikationer
För att dokumentera en sammanställning av nuvarande konstruktionslösning samt vad den
framtida produkten förväntas uträttas har två specifikationer har upprättats utifrån QFDanalysen. En produktspecifikation och en kravspecifikation, vilket Johannesson et. al (2013)
menar är till för att stödja produktutvecklingen.
Först gjordes en produktspecifikation som anger produktegenskaperna för dagens
komponentlösning, vilket konkretiserar arbetet och ger kunskap och utgör ett underlag för
komponentens intressenter på Valmet. Därefter gjordes en kravspecifikation som enligt
Johannesson et. al (2013) kan fungera som utgångspunkt vid utveckling av nya lösningar och
som referens vid utvärdering av lösningar och den slutgiltiga produkten. Enligt Jacobsson3
upprättas kravspecifikationer för att få en samsyn gällande målen genom att ta hänsyn till de
instressenter som är berörda i utvecklingsprocessen.

3

Föreläsning 2014-09-10 med Lars Jacobsson i kursen Integrerad Produktutveckling MSGC21
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Specifikationerna är ett resultat av förstudien, funktionsanalysen och QFD-analysen där
intervjuer med Valmet och pappersbruken ingår. Kundbehoven har översatts till mätbara
produktegenskaper i QFD-analysen för att redogöra vad produkten ska uträtta för att
uppfylla kundbehoven. Detta har sammanställts i en kravspecifikation som svarar på vad den
framtida produkten förväntas uträtta och vad som ska uppnås som ett resultat av
produktframtagningsprocessen. Produktspecifikationen är en sammanställning av dagens
konstruktionslösning.

3.4.4 Utvärdering
De utvärderingar som utfördes i specifikationsprocessen var på innehållet i
funktionsanalysen, QFD-matrisen och i produkt- och kravspecifikationen. Löfgren (2002)
menar att genom att sätta ihop en referensgrupp fås viktiga synpunkter som kan förbättra
arbetet ytterligare, vilket gjordes löpande efter att färdiga material upprättats. Syftet är
enligt Österlin (2007) att genom rådfrågning och gemensam analys fånga upp och justera fel
innan den slutgiltiga kravspecifikationen ansågs vara helt färdig.
Komponentansvarig, en konstruktör och produktägare utvärderade innehållet i
funktionsanalysen. Komponentansvarig och produktägare har gjort en grundligare
utvärdering av QFD-matrisen, medan övrig personal som har kunskap om komponenten har
fått komma med förbättringsförslag och åsikter.

3.5 Stödverktyg och kravspecifikationsmall
Komponentens funktionstabell, funktionsträd och QFD-analys användes som underlag när
ett stödvertyg anpassat för Valmet togs fram. Stödverktyget gjordes för att underlätta
användningen av de metoder som valts för att ta fram en kravspecifikation.
Komponentens krav- och produktspecifikation användes som underlag vid utveckling av
mallen. Layouten anpassades också efter kravspecifikationer och en funktionsbeskrivning
som upprättats vid större projekt på Valmets utvecklingsenhet.
Verktyget och mallen har utvecklats från grunden med rubiker anpassade för Valmets olika
komponenter.
Verktyget lämnades in för kodning i Microsoft Excel 4 för att göra mallarna till ett
användarvänligt program. Funktioner som kodades var att kunna lägga till rader, kolumner,
kategorier och överföring av funktioner till QFD-analysen. Funktionsanalysen,
funktionsträdet och en QFD-matris lades in i samma arbetsbok med korta instruktioner för
att göra verktygsprogrammet enkelt och tydligt. Kravspecifikationsmallen finns som separat
mall i en egen arbetsbok i Excel.

4

Beräkningsingenjör Joakim Norrman, Valmet
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3.6 Utvärdering
Verktyget och mallen är ungefärliga modellhypoteser som har testats av komponentansvarig
och författaren av den här uppsatsen, vilket har lett fram till vissa korrigeringar. Modifiering
har skett tills verktyget och mallen blivit tillsvidare accepterad av komponentansvarig.
Genom testning och förbättring har ett godtagbart resultat av stödverktyget och
kravspecifikationsmallen utvecklats. Modellkonstruktionen illustreras enligt Gustafssons et
al. (1982) underlag i figur 11.

Figur 11. Gustafsson et al (1982) modellkonstruktion för att med hjälp av testing uppnå ett godtagbart resultat.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras ett resultat av projektets planering, allmän information om
företaget Valmet och en beskrivning av komponenten som använts i projektet. Beskrivningen
av komponenten har sammanställts av intervjudata och information från intranätet. I
kapitlet presenteras också en kartläggning av intressenter och en sammanställning av
intervjuer och observationer. Informationen har sedan använts i funktionsanalys och QFD för
att mynnas ut i komponentens produkt- och kravspecifikation samt resultatet av projektets
slutgiltiga verktyg och kravspecifikationsmall (se figur 12).

4.1
Projektplanering

4.2 Utökad
genomlysning av
Valmet
4.2.1 Intervjuer
och observation
på företaget

4.3 TailCutter

4.3.1
Kartläggning av
intressenter
4.3.2 Intervjuer
och
observationer på
Valmet
4.3.3 Intervjuer
och
observationer på
pappersbruken

4.3.4
Funktionsanalys

4.3.5 QFD

4.3.6 Produktspecifikation

4.3.7
Kravspecifikation

Figur 12. Förtydligande illustration över resultatets disposition.
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4.4 Stödverktyg

4.5
Kravspecifikationsmall

4.1 Projektplanering
Projektplanen (bilaga 4) har använts för att kontinuerligt stämma av arbetet och undvika
tidsbrist. Det största riskmomentet i detta projekt enligt minimiriskmetoden har varit att
projektet tagit fel riktning vilket hade kunnat påverka resultatet av verktyget och mallen. En
noggrann planering med hjälp av WBS-, PERT- och GANT-schema har gjorts i detta projekt.
Detta har också följts upp kontinuerligt under arbetets gång, vilket har minskat risken för
tidsbrist.

4.2 Utökad genomlysning av Valmet
Valmet har en mycket bredare kundkrets än tidigare vilket framkommer under intervjuer på
företaget. De får ordrar både från företag som har teknisk kunskap och från företag som inte
ställer specifierade krav då de inte har den tekniska kompetensen. Beställarna litar på
Valmet och att de får en pappersmaskin som tillverkar papper av bra kvalitet. Företaget har
idag alltså ett mycket bredare spektra av kunder, men utgår trots detta från befintliga
specifikationer som egentligen inte har någon grund. Från början levererade företaget
pappersmaskiner till mycket kunniga kunder främst i Nordamerika. Kundernas beställning
bestod av en detaljerad kravspecifikation som Valmet utgick efter, vilket ocskå har framgått
under intervjuer med personalen. Det leder till diffusa och otydliga krav vars ursprung kan
vara svårt att identifiera.
Ett annat problem som personalen tog upp är att det ibland är svårt att skilja på företagets
egna krav och kundens då det även finns svårigheter kring hur kraven prioriteras.
Kombinerat med ett oklart ursprung kan det leda till osäkerheter kring vad som får ändras i
konstruktionen eller inte, vilket framkom under de observationer som gjordes på Valmet.
Konstruktörerna har inte heller alltid möjlighet att se komponenterna i deras verkliga miljö i
produktion och får därför ingen speciell kontakt med operatörerna, vilket är de primära
kunderna.
På konstruktionsavdelningen driver varje komponentansvarig och konstruktör egna
utvecklingsprojekt för kommersiell produktframtagning. Genom intervjuer och
observationer framkom det att företaget utgår från tidigare konstruktioner och gör
justeringar och förbättringar i CAD efter önskemål och tidigare kundklagomål. Ingen eller
väldigt lite dokumentation förs och om problem eller funderingar skulle uppstå ”springer
man runt” och letar efter svar enligt en konstruktör på Valmet, vilket också kunde
observeras under projektets gång. Det finns helt enkelt inga riktlinjer för hur
produktutvecklingen ska drivas och kraven som finns existerar endast i huvudet.
Under intervjuer framkommer det också att det har varit svårt att införa förändringar, men
att en yngre generation är på väg in i ledningen som har har lett till en del positiva
omställningar. Företaget har till exempel börjat arbeta mer processinriktat istället för
projektinriktat, vilket har betytt mycket för utvecklingsprocessen. Enligt de intervjuade finns
det fortfarande förbättringsområden som bland annat involvera fler avdelningar vid
kundbesök och införa ett tydligt arbetssätt för att förhindra improvisation och ”gör om gör
rätt” metodiken.

31

På forskning- och utvecklingsenheten används en utvecklingsprocess som kallas för MIPprocessen och har sitt ursprung i Finland, vilket framkom under intervjuerna. Detta tillämpas
dock på väldigt stora utvecklingsprojekt och inte på kommersiell komponentnivå som på
konstruktionsavdelningen. Det framkom även att det finns en önskan hos personal att
använda vissa delar av processen även på konstruktionsavdelningen för kommersiell
produktutveckling.

4.3 TailCutter
I tissue-maskinerna finns en skärande konstruktion som heter TailCutter, men som också
kallas för spetsskärare, TailSquirt, gusk eller guskknekt. Komponenten visas genom 3D-vyer i
CAD nedan (figur 13 och 14).

Figur 13. Bild på TailCutter’n med täckande pressening som skyddar mot bland annat fiberuppbyggnad. Dysan står under ett
plåttak som förhindrar att smuts kommer in i dysan och vattenslangen.

Figur 14. Bild på komponenten utan den skyddande presseningen. Dysan drivs av en motor och en drivrem och rullar på en
släde med fyra styrhjul.
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Komponenten används främst vid om- eller uppstart av pappersmaskinen för att underlätta
upprullning av pappret kring en cylinder men också vid banbrott då snabba pappersbryt
krävs. Med hjälp av vattenskärning skär dysan en smal pappersremsa som gör upprullandet
mer lätthanterligt. När pappersremsan rullats upp och diverse mätningar är gjorda breddas
pappret. Vid breddningen transporteras dysan på en vagn tvärs över maskinen samtidigt
som pappret matas och skär en sned kant som enkelt kan rullas upp runt cylindern. När full
bredd är nådd har TailCutter’n gjort sitt jobb och stannar i garageläge under en skyddsplåt.
Vatten sprutas ut även i viloläge för att undvika igenpluggning av smuts i dysan och slangen.
Placeringen av komponenten varierar från maskin till maskin, men i regel placeras den strax
efter och under en cylinder som visas i figur 15 och 16. Under intervjuerna på Valmet och
pappersbruken har det framkommit att placeringen beror på att de vill utnyttja vakuumet
som suger ut vatten från pappersfilten. Detta eftersom det är viktigt att filten är så torr som
möjligt när det är dags att skära, vilket innebär att pappersfilten kan ta upp skärvattnet utan
att det skvätter och skärningen blir optimal.

Figur 15. Översiktlig sidovy över pappersmaskinen där pappersfilten är fetmarkerad. Rektangeln är ett gränssnitt som
illustrerar vart komponenten oftast sitter i DCT-maskinerna.

Figur 16. Förstorat gränssnitt av hur TailCutter’n är placerad i sidovyn av maskinen.Cirkeln illustrerar vart i maskinen
komponenten sitter, vilket är strax under en vals.
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4.3.1 Kartläggning av intressenter
På Valmet kontaktades och intervjuades komponentansvarig för produkten, en start-up
ingenjör, en global och en intern säljingenjörer, produkt- och konceptansvarig samt
serviceansvarig. På varje pappersbruk i Mariestad, Lilla Edet och Bengtsfors intervjuades en
processingenjör, 3-6 operatörer och 1-2 underhållsansvariga. Kartläggningen illustreras i
figur 17.

Processingenjörer

Start-up
ingenjör

Globala och
interna
säljingenjörer

Komponentansvarig

Valmet
Pappersbruk

Serviceansvarig

Underhållsansvariga

Produkt- och
konceptägare

Operatörer

Figur 17. Kunder som har intervjuats både på Valmet och på pappersbruken i Mariestad, Lilla Edet och i Bengtsfors.

4.3.2 Intervjuer och observationer på Valmet
En global säljingenjör menar att kunden inte ställer krav på komponenten, utan på
pappersmaskinen i sin helhet och på processen. Kunden vill tillföra 99,4% vatten och få ut
papper på andra sidan, allt annat runt om kring ska fungera. Därför anser säljingenjören att
de krav som ställs på TailCutter’n kommer från företaget med syfte att uppnå det
helhetsresultat som kunden efterfrågar.
Från intervjuerna med intressenterna på Valmet framgår det att ett starkt krav är att
komponenten ska vara modulariserad och standardiserad så att den storleksmässigt passar
olika typer av maskiner. De menar att om dessa krav ställs på leverantörerna kan mycket
pengar sparas. Det råder dock delade meningar av de intervjuade på Valmet om dagens
kostnad är rimlig eller ej.
Om något i komponenten skulle sluta fungera är det viktigt att det finns en manuell styrning
som endast behöver hanteras av en person. De intervjuade menar också att det ska vara
enkelt att komma åt och måste kunna utföras på ett säkert sätt.
Intressenterna på Valmet påpekar även att hastigheten är viktig. Det gäller att hitta en
lämplig hastighet som inte får vara så hög att fiberuppbyggnad bildas, det gör att skärningen
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blir rugglig. En start-up ingenjör berättar att hastigheten vid banbryt är snabbare än
hastigheten för spetsskärning och breddning. Detta eftersom mer kontroll ges vid lägre
hastigheter, samtidigt som det inte får gå för långsamt. De intervjuade berättar om
hastighetsspannet och kan ställas in av operatörerna själva. Maxhastigheten är precis vad
motorn klarar av i dagens konstruktion.
Miljön som konstruktionen utsätts för ställer stora krav på materialvalet. Det är viktigt att
konstruktionen står emot fukt, fiber- och smutsuppbyggnad samt kemikalier. Det finns
tillsatta kemikalier i pappret som kan påverka konstruktionen men också starka
rengöringsmedel som lut. Samtliga intervjuade intressenter på Valmet anser att det är
nödvändigt att materialet både är rostfritt och syrafast, precis som materialet som används i
nuvarande konstruktionslösning.
Enligt Valmet behöver dysan och remmar bytas och underhållas. Frekvensen av dysbyten
beror på vilket vatten som används i komponenten, vilket framkommer under intervjuerna.
En start-up ingenjör berättar vad pumpkravet är för dagens konstruktionslösning och att
färskvatten är ett krav för att unvika att slangen pluggas igen av smuts, vilket är ett vanligt
problem om processvatten används.
Genom intervjuerna har det också framgått att komponenten blivit mycket bättre och
säljingenjörerna menar att den nästintill är komplett. Tidigare fanns problem med att
slangen och kedjan var placerad i ett utsatt läge, vilket gjorde att det fastnade smuts och
slutligen ledde till haveri. Konstruktionen är nu tätare med bland annat borstar i öppningar
som håller rent och skyddar mot uppbyggnad av smuts. Det finns även en pressening i plast
som skyddar mot fiber. Borstarna och presseningen kunde observeras vid besöket på
montagehallen. I nuvarande konstruktionslösning finns också möjlighet att ställa in tryck
med hjälp av en tryckreducerare samt möjlighet att ställa in olika vinklar i skäret.
Tidigare förekom också förslitningsproblem vilket gjorde att delar i konstruktionen ofta
behövdes bytas ut. En tidigare konstruktör för komponenten berättar att slädhjulen bland
annat var tillverkade i brons och drivlinan i stål vilket orsakade mycket problem. Därför är
det viktigt att välja rätt material till de olika delarna.
Det framkommer i intervjuerna att allt fler krav ställs på säkerheten. Det är viktigt att
operatörerna hela tiden skyddas mot vattenstrålen med högt tryck, därför finns det på
dagens konstruktion bland annat plåttak. Det är också viktigt att underhåll så som till
exempel dysbyten kan göras säkert under maskindrift.
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4.3.3 Intervjuer och observationer på pappersbruken
Det gjordes tre besök på de svenska pappersbruken Skåpafors, Katrinefors och SCA. En
sammanställning visas i figur 18.

Skåpafors
Katrinefors
SCA
Maskiner
PM1 och PM2
PM35 och PM36
PM7, PM8 och PM5
TailCutter
Senaste modellen från Äldre modell från -97 Enkel
variant
2011 (Valmet)
(Valmet)
(motsvarar
Valmets
budgetvariant)
Produkter
Färgade servetter
Torkpapper
Toalettpapper
Pappers kvaliteter
Ytviktspann
15-38 45 olika kvaliteter
60 olika kvaliteter
g/m2
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Kommunalt vatten
Renat processvatten
Sjövatten
Vattentryck
Runt 7 bar
4-6 bar
Runt 4 bar
Dysstorlek
0,4 mm
0,7 mm
0,25 – 1 mm
Dysbyte/dysunderhåll Rengöring 6-8 gånger Byte 24 gånger om Byte 12 gånger om
om året
året
året
Avspolning
med Ytterst sällan
En gång varje skift
Varannan vecka vid
vatten
maskinstopp
Figur 18. Sammanställning av intervjuerna på pappersbruken Skåpafors, Katrinefors och SCA.

Resultatet av intervjuerna och de observationer som gjordes samt fotografier från
pappersbruken presenteras nedan.
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Pappersbruket Skåpafors i Bengtsfors
Skåpafors har två mjukpappersmaskiner där det görs färgade servetter med ett ytviktsspann
mellan 15-38 g/m2. Maskinerna är i grunden tillverkade av företaget Beloit som köptes upp
av Valmet år 2000. Maskinen PM2 har Valmets TailCutter av nyare modell (figur 19) som
installerades 2011. Processingenjören i Bengtsfors berättar att de tidigare har skurit med
luft, vilket har ställt mycket underhållskrav på deras komponent. Därför byttes den ut till
Valmets TailCutter som skär med filtrerat sjövatten och ett tryck på cirka 7 bar.

Figur 19. Bild på TailCutter’n i Bengtsfors som idag ligger nästan precis under valsen.

Pappersremsor behövs skäras för att kunna ta prover, därför har fler styrsystem än vanligt
integrerats. Det innebär att fler rörelser än grundrörelsen behöver utföras, vilket har ställt
till med kommunikationsproblem. Under intervjuer med underhållsansvarig kommer det
fram att det också funnits problem med remspänningen, detta pågrund av dåligt underhåll.
Operatörerna berättar att de är väldigt nöjda med konstruktionen men menar att
placeringen är fel. Idag ligger TailCutter’n nästan precis under valsen och skulle behöva
flyttas en decimeter för att istället skära på utgången där filten släpper. De har istället för att
flytta komponenten infört vinkeländringar på dysan som visas i figur 20. De intervjuade
operatörerna menar att det innebär att komponenten ligger i ett utsatt läge i
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pappersmaskinen och vinklarna i dysan är svårinställda, vilket kunde observeras under
studiebesöket.

Figur 20. Bild på dysan med vinkelrör som lagts till i efterhand för att komma längre bort från valsen.

De intervjuade operatörerna berättar också att det sällan görs justeringar på inställningar
trots att ytviktsspannet är brett. Om TailCutter’n flyttas blir det dock lättare att komma åt
för att byta dysstorlek. Operatörerna menar att det behövs en dysa på 0,4 mm för att skära
genom en pappers kvalitet med ytvikt på 38 g/m2. Hade det funnits möjlighet att byta
dysstorlek till ytvikten 15 g/m2 hade det blivit en mycket bättre skärning. De inställningar
som kan göras är ändringar på vattentryck och spetsbredd men de intervjuade menar att det
sällan görs.
Operatörerna nämner också att de upplever att TailCutter’n håller sig ren eftersom de inte
har problem med uppbyggnad av smuts och damm, vilket också iakttogs vid besöket. Ibland
görs förebyggande underhåll på dysan som rengörs, avspolning av komponenten med vatten
och spänning av drivremmen.
Det enda som processingenjören påpekar är att de skulle vilja se över hastighetsrörelsen.
Idag är hastigheten konstant men de skulle istället vilja ha en långsammare
hastighetsövergång eftersom den första sträckan är väldigt kritisk. Processingenjören på
Skåpafors tycker också att det är väldigt viktigt att kunna ställa in en vinkel mot filten och
även in mot maskinen, vilket upplevs svårt pågrund av den felaktiga placeringen som
uppmärksammades under studiebesöket.
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Pappersbruket Katrinefors i Mariestad
Katrinefors har två pappersmaskiner från Valmet där främst toalettpapper tillverkas. I PM35
som köptes 1965 finns det i pappersmaskinen en tidig variant av Valmets TailCutter från
1997, se figur 21 och 22. I maskinen görs det 45 olika pappers kvaliteter, vilket innebär att
operatörerna behöver justera vattentryck, hastighet och vinkel på dysan efter pappers
kvalitet.

Figur 21. Bild tagen under pappersfilten. TailCutter’n som ligger längst golvet syns längst bort i bilden.

Figur 22. TailCutter från 1997.
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Figur 23. Bild på skruvratten till hastighetsändringen på spetsskäraren som i bilden kallas för "guskknekt".

Processingenjören berättar under intervjun att om det skiljer sig mycket i ytvikt ändras
hastigheten med hjälp av en vridratt i maskinrummet, se vridratten i figur 23. Under
intervjuerna med operatörerna framkom det att det endast finns en graderad
hastighetsskala och att det finns önskemål om att kunna se hastigheten i meter per sekund.
Detta för att få en bättre uppfattning om hastigheten och för att lättare kunna göra
inställningsändringar.
Processingenjören på Katrinefors berättar att skärningen sker med renat processvatten och
ett tryck på cirka 4-6 bar. Bruket använder sig av en dysstorlek på 0,7 mm som har fungerat
bäst för dem efter att ha provat rekommenderade dysstorlekar som ligger mellan 0,5-0,6
mm.
Det som processingenjören menar saknas är något slags riktmått på dysans vinkel eftersom
operatörerna går på känn och inte har något att referera till. Ett riktmått skulle innebära att
ändringen av inställningar skulle underlättas.
På Katrinefors har de försökt att hitta en optimal inställning som ska fungera till de flesta
pappers kvaliteter. Därför behövs det i dagsläget endast ändra inställningarna var fjortonde
dag. Det är viktigt att hitta en optimal hastighet för att undvika frånslag och förhindra att det
skvätter över menar processingenjören. Det framkommer också att Katrinefors har
experiminterat mycket med placeringen av TailCutter’n i båda maskinerna eftersom de vill
placera den där det är störst vakuum och minst vatten i filten.
Operatörerna berättar att rengöring i form av vattenavspolning görs en gång varje skift
eftersom det snabbt samlas smuts och damm. Under studiebesöket observerades att det
fanns både smuts, damm och fiber samlat på konstruktionen. För att undvika att dysan
pluggas igen av smuts som de tidigare haft problem med har bruket infört ett vattenfilter. De
använder dock fortfarande renat processvatten vid skärning.
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Dysan byts ut vid varje rengöringsstopp vilket är var fjortonde dag, vilket processingenjören
menar förmodligen är för ofta men det görs för att vara på den säkra sidan. Styrhjulen och
vattenslangen byts ut en gång om året.
Pappersbruket SCA i Lilla Edet
Processingenjören berättar att pappersbruket i Lilla Edet har tre pappersmaskiner som heter
PM5 med sugbröstvals, PM7 med dubbelvira och PM8 med cresentformer. Maskinerna är
tillverkade av företaget Beloit som köptes upp av Valmet år 2000. Det som främst görs är
toalettpapper och sammanlagt tillverkas cirka 60 olika pappers kvaliteter. Processingenjören
på bruket berättar att ungefär 90 procent av alla pappersrullsbyten sker utan banbryt och
samtliga maskiner körs dygnet runt med undantag på ett par timmar under julafton.
De iakttagelser som gjordes under studiebesöket var att TailCutter’n i PM5 och PM7 liknar
Valmets budgetvariant där konstruktionen är enklare. Lilla Edets PM8 skär mot pressvalsen
istället för enbart på filten, pappersmaskinen har därför en större och mer påkostad variant
av TailCutter som liknar Valmets dyrare modell.
Skärningen sker med kommunalt vatten med ett tryck på cirka 4 bar i samtliga maskiner. De
intervjuade operatörerna berättar att de inställningar som ändras beroende på ytvikt och
pappers kvalitet är vinkel mellan filt och dysa, vattentryck och spetsspredd.
Enligt operatörerna har de tidigare haft problem med att det lossnat saker från
konstruktionen då det är samma snabba rörelser. Det har även förekommit att den slagit i
änden på tillbakavägen i PM7 vilket löstes genom att införa en dämpning.
På grund av striktare säkerhetskrav som innebär att varningsstaket inte får beträdas när
pappersmaskinen är igång kommer deras TailCutters göras längre för att de ska sticka ut från
staketen. På så sätt kan underhållsarbete utföras medan pappersmaskinen är igång menar
operatörerna. De berättar också att de kommer införa ett stopp med klossar för att kunna
ändra spetssbredden.
Brukets TailCutters spolas rent med vatten ungefär varannan vecka vid maskinstopp.
Dysbyten sker oftast i PM8 med cresentformer, vilket görs en gång per månad. Dysstorleken
varierar från 0,25 till 1 mm.
Det som önskas av operatörerna är en mjukare hastighetsövergång, även när hastigheten
justeras vid drift.
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4.3.4 Funktionsanalys
Utifrån förstudien sammanställdes behoven i funktionsanalysen (figur 24) och sorterades i
kategorierna funktionella kriterier, konstruktion, underhåll, vid normal operation och vid
haveri. Funktionerna viktades enligt skalan från 1-5, där 1 är ett svagt önskemål, 3 är ett
medelstarkt kundkrav men inget krav och 5 är ett mycket starkt kundkrav. Poängen avgör
alltså om kundbehovet är ett krav eller önskemål.
Funktionsanalysen visar på att de generella funktionerna, exempelvis underlättning av
pappershantering, är starka kundkrav. Samtidigt visar anlaysen att stödfunktioner,
exempelvis lågt pris och använding av standardkomponenter, är svaga kundbehov eftersom
de inte krävs för att uppfylla huvudfunktionen.

Figur 24. Funktionsanalys för komponenten
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Funktionsträdet för komponenten består av fem olika nivåer enligt figur 25 där första nivån
består av huvudfunktionen. Nivå tre ansågs vara en lämplig nivå och valdes tillsammans med
komponentansvarig ut att användas i QFD-analysen för att viktningen skulle bli korrekt.
Nivån består bland annat består av lång livslängd, klara av påfrestande miljö och stabil
breddning av papper. Se förstorad bild över hela funktionsträdet med text i bilaga 5.

Help/ease the sheet
management

Nivå 3

Figur 25. Förenklat träddiagram som illustrerar strukturen av funktioner för komponenten. Sammanlagt finns det fem nivåer
och nivå tre har valts ut av komponentansvarig att göra en QFD-analys på.
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4.3.5 QFD
Efter att de viktade funktionerna från funktionsanalysen i nivå tre valts ut tillsammans med
komponentansvarig, fördes de över till QFD-analysen och visas under Customer demands i
figur 26. Under Product requirements listas brainstormade produktegenskaper som till
exempel vikt, kostnad och material. Sambanden mellan Customer demands och Product
requirements har graderats i mitten av matrisen med hjälp av tre olika symboler som står för
faktor 1, 3 och 9. 1 står för ett svagt samband medan 9 står för ett starkt samband.
Sambandsfaktorn har multiplicerats med viktningen och sedan har totala summan i varje
kolumn skrivits ut under Weight / importance. Värden på produktegenskaper för Valmets
nuvarande konstruktionslösning har skrivits ut i Current solution, vilket inte visas i rapporten.
Pilarna i Directions of improvement visar i vilken riktning produktägaren vill förändra
nuvarande värden. I Target or limit value presenteras målvärdena som också fastställts av
produktägare, vilket stämmer överens med vad tillfrågad personal anser är realistiska
målvärden att arbeta efter (se bilaga 6).

Figur 26. Bild över QFD-analysen med kundbehov, produktegenskaper, målvärden, riktning av förbättring och nuvarande
lösning.Värden på nuvarande lösning visas inte i rapporten.

Innan information hämtats från pappersbruken för QFD-analysen gjorde komponentansvarig
och konstruktör på Valmet antaganden om vilka produktegenskaper för komponenten
kunderna skulle anse vara viktigast. De antog att processkrav som exempelvis stabil
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vattenstråle och skärhastighet skulle anses vara de viktigaste produktegenskaperna. QFDvisar däremot att de starkaste produktegenskaperna är att komponenten sällan ska behöva
göras rent och att underhåll kan ske på ett säkert sätt under maskindrift, vilket kan ses på
den höga poängen under Weight / importance i figur 26.
För att göra kunderna nöjdare vid utveckling av ny TailCutter har nya målvärden för
produktegenskaperna tagits fram. Konstruktionslösningen som Valmet har i dagsläget
behövs göras rent två gånger i månaden och det nya målvärdet är satt till 1-2 gånger i
månaden. Även om säkerhetsskrav och underhållssätt varierar på olika bruk är samtliga
tillfrågade överens om att en säkrare underhållslösning vid maskindrift behövs tas fram.
Därför är säkert underhåll vid drift ett målvärde.
Analysen visar också att komponeten endast har behov av fem målvärden för att göra
kunderna nöjdare, vilket gjorde komponentansvarig mer medveten om hur väl
komponenten uppfyller kundbehov.
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4.3.6 Produktspecifikation
Produktegenskaperna har sammanställts i en produktspecifikation där nuvarande värden
inte visas, se figur 27.

Figur 27. Teknisk produktspecifikation för komponenten som beskriver dess faktiskta egenskaper. Målvärden visas ej.
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4.3.7 Kravspecifikation
QFD-analysen har sammanställts i en slutlig kravspecifikation (figur 28) som tar upp framtida
värden på produktegenskaperna.

Figur 28. Kravspecifikation för komponenten. Specifikationen består av målvärden som ska uppnås vid vidareutveckling.

Layouten på de båda specifikationerna ser i princip likadana ut med grundkategorierna:
funktionella krav, konstruktion, under normal operation och vid underhåll och rengöring.
Kraven har numrerats och finns i kolumnen Requirements. Attribut anges i en egen kolumn
så som distans, pris, hastighet och rengöringsintervall. Till attributen finns ett mätvärde och
enhet i egna kolumner. Det finns också en kolumn för övriga kommentarer till varje krav.
Det enda som skiljer sig mellan produkt- och kravspecifikationen är kolumnen för
mätvärden. I produktspecifikationen heter den Value som står för verkligt mätvärde. I
kravspecifikationen heter kolumnen målvärde vilket representerar det värde som ska strävas
att uppnås vid vidareutveckling.

47

4.4 Stödverktyg
Utifrån komponentens funktionstabell, funktionsträd och QFD gjordes tre tomma mallar i en
och samma arbetsbok i Excel. Efter hjälp med kodning blev de sammankopplade för att göra
ett så enkelt verktyg som möjligt för användaren. Resultatet blev ett stödverktyg som kan
användas av Valmets konstruktionsavdelning vid produktutveckling. Verktyget hjälper
företaget att bearbeta data från förstudien genom att översätta identifierade kundbehov för
en viss komponent till mätbara krav. Se ifyllda exempel för TailCutter’n i figur 24-28.
Funktionsanalysen är första steget i verktyget och består av fem olika grundkategorier som
ska passa för samtliga komponenter på konstruktionsavdelningen: generella funktioner,
konstruktion, vid normal operation, underhåll och haveri. Stödverktyget är på så sätt
anpassat att användas till olika komponenter på Valmet.
Nedan beskrivs arbetsgången steg för steg för varje blad i stödverktyget:
Steg 1 – Sammanställ interna och externa kundbehov från förstudien i funktionsanalysen i
blad 1 genom att sortera funktionerna i de fem grundkategorierna. Lägg till ny kategori om
det är nödvändigt genom att trycka på New category. Det finns också möjlighet att lägga till
fler respektive ta bort funktioner i varje kategori genom att trycka på New/Delete function.
Steg 2 – Vikta varje funktion enligt skalan i verktyget från 1-5. 1 är ett svagt önskemål, 3 är
ett medelstarkt kundkrav men inget krav och 5 är ett mycket starkt kundkrav.
Steg 3 – Öppna funktionsträdet i blad 2 och börja nedbrytningen av huvudfunktionen. Dela
in funktionerna i en huvudfunktion och delfunktioner i olika nivåer. Huvudfunktionen svarar
på varför en specifik produkt ska utvecklas, medan delfunktionerna hjälper till att uppfylla
huvudfunktionen och överordnade funktioner. Stödfunktioner är inte nödvändiga för att
uppfylla en överodnat funktion och tas därför inte med i funktionsträdet. Detta kan vara
svårt och tar tid men är nödvändigt för att kunna gå vidare till nästa steg.
Steg 4 – Välj en lämplig nivå och för över samtliga funktioner till QFD-analysen genom
funktionsanalysen. Genom knappen Transfer to HOQ kan funktionerna från vald nivå i
funktionsanalysen väljas att föra över.
Steg 5 – Funktionerna finns nu i Customer demands i QFD-analysen i blad 3 tillsammans med
given viktning. Brainstorma fram produktegenskaper som har minst ett starkt samband med
funktionerna i Customer demands, gärna med fler personer.
Steg 6 – Poängsätt varje samband mellan funktion och produktegenskap i dropdown-menyn
i varje ruta med antingen Θ = 9 = starkt samband, Ο = 3 = måttligt samband och ▲ = 1 =
svagt samband. Lämna blankt om inget samband finns. När poängsättningen är klar har en
viktning automatiskt gjorts och resultatet visas under Weight / importance.
Steg 7 – Fyll i värdena på produktegenskaperna för nuvarande konstruktionslösning. Dessa
värden ska användas som utgångspunkt vid framtagning av målvärden.
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Steg 8 – Utifrån värdena på dagens konstruktionslösning ska Directions of improvements
sättas. Välj en pil i dropdown-menyn och lämna tomt om värdet inte kan ändras. Pil upp
innebär att värdet ska höjas, pil nedåt innebär att värdet ska minska och pil åt sidan innebär
att värdet inte ska ändras. Använd förstudien för komponenten och Weight / Importance för
att sätta pilarna rätt.
Steg 9 – Ta fram målvärden utifrån Directions of improvement.
Steg 10 – Sammanställ QFD-analysen i en kravspecifikation genom att plocka ut
produktegenskaperna och målvärden och sätt i mallen.
Om en produktspecifikation ska göras plockas produktegenskaperna samt värden på
nuvarande lösning ut.

4.5 Kravspecifikationsmall
Utifrån TailCuttern’s kravspecifikation gjordes en tom mall, ett ifyllt exempel kan ses i figur
28.
Resultatet blev en kravspecifikationsmall med fem olika grundkategorier enligt exemplet
som fylls i med produktegenskaper och målvärden från QFD-analysen. Det går att ta bort och
ändra kategorier, vilket gör mallen anpassad för olika komponenter på företaget. Övriga
kolumner som finns i mallen är krav, attribut, målvärde, enhet och kommentar. De mätbara
kraven som tagits fram med hjälp av stödverktyget sammanställs i denna
kravspecifikationsmal. Det ger ett enkelt och överskådligt dokument för samtliga berörda på
företaget att arbeta utifrån, vilket är särskilt viktigt vid vidareutveckling.
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5 Diskussion
I det här projektet har intervjuundersökningar på pappersbruk med intressenter genomförts
eftersom att det varken är designern eller uppdragsgivaren som i regel är användaren och
hänsyn måste tas till brukaren som är den egentliga kunden vid produktutveckling (Österlin
2007). Därför har inte detta projekt begränsats till att endast intervjua Valmet, utan också
operatörer och processingenjörer på pappersbruken.
De operatörer och underhållsansvariga som intervjuades på pappersbruken valdes ut av
företagen själva, vilket kan ha påverkat resultatet av intervjuundersökningen. Samtliga
intervjuade har exempelvis lång erfarenhet av arbetet och om hur pappersmaskinen
fungerar. Någon med mindre arbetslivserfarenheter på pappersbruk hade kunnat svara
annorlunda, vilket skulle kunna ha påverkat det slutliga resultatet av kravspecifikationen för
komponenten.
Intervjuerna med pappersbruken har gett kunskap om kunderna, vilket har legat till grund
för komponentens kravspecifikation. Enligt Gustafsson (1998) är det vanligt att konstruktörer
inte kommer i kontakt med sina kunder, vilket är motsägelsefullt då det är användarna och
inte konstruktörerna som i slutändan ska använda produkterna. Han menar att det är viktigt
att ha kunskap om vem produkten är avsedd för om en fungerande QFD-analys och
kravspecifikation kan upprättas. Intervjuerna bör därför ha gett rätt förutsättningar till en
fungerande kravspecifikation som kan användas vid produktutveckling då kunskap om
kunderna har inhämtats.
Projektets stödverktyg och kravspecifikationsmall ska underlätta arbetet att ta fram
kravspecifikationer och leda till en mer kundcentrerad produktutveckling. En orsak till varför
det var viktigt att undersöka kundbehov och inte enbart göra antaganden är att Valmets
kundkrets är bredare jämfört med tidigare, vilket framkommit under förstudien genom
intervjuer och egna observationer på företaget.
En okritisk och förutsättningslös förstudie har gjorts i det här projekt för att inte låta
antaganden påverka resultatet. Det har varit möjligt att inte göra antaganden eftersom
författaren av rapporten inte har några förkunskaper om varken komponenten eller
pappersindustrin sedan tidigare. Genom att i förstudien undersöka kundbehov har Valmet
behövt se över sina antaganden om vad kunden värdesätter mest. En del antaganden
stämde inte överens med vad rapportens förstudie och QFD-analys visade. Personal på
Valmet gjorde exempelvis antaganden om vilka produktegenskaper för komponenten
kunderna skulle anse vara viktigast. Det visade sig i analysen att processkraven inte var lika
viktiga som att underhåll ska kunna ske snabbt och på ett säkert sätt under maskindrift.
Detta tros bero på att processkrav är något som kunderna tar för givet, medan ett säkert och
snabbt underhåll kan ge ett mervärde för kunden.
Förstudien har också lett till att nya kundbehov har identifierats och ny information kommit
Valmet till känna. Ett kundbehov som kunde verifieras när TailCuttern’s funktionsanalys
visades upp för personal på Valmet var repeterbara inställningar. Det framkom också ett nytt
kundbehov på repeterbara vinkeländringar som inte finns idag. Den nya informationen som
framkommit har bland annat varit olika teorier kring placeringen av komponenten och hur
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många olika pappers kvaliteter som körs i en och samma maskin. Den nya datan betyder
mycket för Valmets produktutveckling och kan ge mer fokus på kundbehoven.
Enligt QFD-analysen för TailCutter’n är det inte mycket som behövs ändras i konstruktionen
för att uppnå kundbehoven. Detta stämmer överens med de intervjuer och observationer
som gjorts på både Valmet och pappersbruken. Intrycket har under arbetets gång varit att
komponenten nästintill är komplett i jämförelse med hur det sett ut för tio år sedan.
Däremot finns det många önskemål som skulle kunna ge komponenten ett mervärde.
Den teoretiska referensramen som är ett resultat av informationsinsamlingen har utgjort en
relevant grund för arbetet genom att belysa det tillgängliga vetande för de valda metoderna.
Referensramen har prövats praktiskt i detta arbete genom att ta fram en kravspecifikation
för TailCutter’n utifrån teorin. Med hjälp av den informationsinsamling som genomfördes
upprättades även en produktspecifikation för TailCutter’n eftersom Ulrich och Eppinger
(2014) menar att det behövs upprättas specifikationer minst två gånger under
produktutvecklingsprocessen för tekniskt avancerade produkter. I projektet ansågs det vara
nödvändigt att upprätta två specifikationer eftersom det är svårt att upprätta endast en
specifikation på något som ännu inte finns i verkligheten.
Vissa ändringar och justeringar har gjorts för att anpassa mallarna efter Valmets verksamhet.
Korrigeringar har till exempel gjorts på House of Quality matrisen i QFD-analysen som enligt
Österlins (2007) består av tio omfattande delar, vilket Gustafsson (1998) menar lätt kan
upplevas som komplext och tidskrävande. Matrisen i stödverktyget anpassat till
konstruktionsavdelningen på Valmet består därför av sju delar för att göra den enklare och
mer användarvänlig. Konkurrensrelaterade delar har tagits bort eftersom det är svårt att
göra djupa jämförelser av komponenter i papperstillverkningsindustrin. Istället har en rad för
mätvärden på nuvarande lösning lagts till för att jämföra och kunna sätta målvärden för en
framtida konstruktionslösning.
Mer litteratur och vetenskapliga artiklar i arbetet hade kunnat leda till mer kunskap inom
områdena för att få teorin mer tillförlitlig. Om fler metoder och praktikfall letats upp och
använts i detta arbete kan detta ha påverkat resultatet.
En utvecklad uppdragsspecifikation kunde inte göras förrän förstudien påbörjats eftersom
vissa avgränsningar var nödvändiga att ta fram, vilket har varit viktigt för projektet och
resultatet av kravspecifikationen. Om uppdraget varit för stort hade det i värsta fall kunnat
leda till att varken ett stödverktyg eller kravspecifikationsmall kunnat utvecklas i tid. Det har
varit viktigt att den nya uppdragsspecifikationen blivit klar under första delen av förstudien
så att tillräckligt med kunskap om komponenten erhållts. På så sätt kunde en rimlig
uppdragsspecifikation med tydliga avgränsningar upprättas innan fortsatt arbete, vilket har
sparat mycket tid.
Arbetet med kravspecifikationer kan leda till en effektivare produktutvecklingen med
kundfokus.Trots att Christiansson och Christiansson (2006) menar att kravspecifikationer
innebär ett tidskrävande och kostsamt förarbete, kan en fungerande kravspecifikation enligt
Johannesson et al (2013) förhindra kostsamma korrigeringar i slutet av ett projekt. Han
menar att det i början av ett projekt finns störst frihet att göra ändringar till små kostnader
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och att den som kommer in senare i processen ser det tidskrävande förarbetet med en
utförlig dokumentation som en klar fördel.
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6 Slutsats
Målet med projektet var att välja ut metoder som är lämpliga för att ta fram
kravspecifikationer på Valmet och att utveckla ett stödverktyg som ska underlätta
användningen av metoderna samt en kravspecifikationsmall. Då både ett stödverktyg och
mall har utvecklats på konstruktionsavdelningen, anpassat efter Valmets verksamhet, anses
samtliga mål vara uppnådda.
Tillsammans med rapportens teoretiska referensram och arbetet i sin helhet har det lett till
en ökad förståelse för de valda metoderna och användning av kravspecifikationer i
produktutveckling, vilket varit en stor del av projektets syfte.
Projektets kravspecifikation för TailCutter’n har skapat en länk mellan Valmet och
pappersbruken och bidrar på så sätt till en fungerande kravspecifikation med hög kvalitet,
vilket kan bidra till en framgångsrik och effektiv produktutveckling med kundfokus. Ett
stödverktyg och en kravspecifikationsmall har utvecklats i detta arbete för att underlätta
dokumentationsarbetet för framtida projekt, vilket kan spara tid och resurser.
En slutsats som kan göras är hur viktigt det är att ta reda på kundernas verkliga behov och
önskemål och inte endast göra antaganden, vilket visades tydligt i QFD-analysen. I värsta fall
kan det leda till att beslut baseras på fel fakta, vilket kostar både tid och pengar att rätta till.
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7 Rekommendationer för vidare utveckling
De tester och förbättringar som har genomförts i projektet på verktyget och mallen är i ett
tidigt stadie med få testpersoner. Därför bör verktyget och mallen testas på fler användare
under en längre tid, detta för att nå ett resultat bättre anpassat för Valmets verksamhet på
konstruktionsavdelningen.
De som ska fortsätta utveckla materialet bör också bör tänka på är att hur bra ett
stödverktyg eller mall är kanske inte spelar så stor roll om medarbetarna inte finner
metoden meningsfull för utvecklingsarbetet. Det är viktigt att Valmet involverar
medarbetarna i tidiga stadier i utvecklingen av stödverktyget och mallen för att få en
förståelse för dem. Detta för att minska risken att verktyget och mallen inte används på rätt
sätt, eller i värsta fall inte alls.
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Bilaga 1

Sida 1 av 1

Bilaga 1: Intervjufrågor om företaget Valmet till personal med olika befattningar


Allmänt om företaget Valmet



Företagets bakgrund



Hur ser Valmet produktutvecklingsprocess ut?



Hur har den tidigare sett ut?



Vad finns det för dokumentationsmaterial idag? Vad dokumenteras respektive vad
dokumenteras inte?



Används den dokumentation som ska föras på ett bra sätt? Stödjer det
produktutvecklingen? Varför/varför inte?



Dokumenteras krav som ställs på produkter och komponenter?



De krav som finns, vart kommer de ifrån? Vilka på företaget ställer krav?



Prioriteras de krav som finns på något sätt

Bilaga 2

Sida 1 av 2

Bilaga 2: Intervjufrågor om TailCutter’n på Valmet

Intervjufrågor om TailCuttern
Intervjufrågor till komponentansvarig


Hur många varianter/modeller finns? Vad kallas dem och vad skiljer dem åt? Skär alla med
vatten?



Vart i maskinen sitter den vanligtvis? Visa på ritning.



Vad är det som innefattas i benämningen TailCutter? Är det även den traverserande balken?



Förklara grundfunktionen samt komponentens funktion och syfte.



Finns det något produktblad som förklarar komponenten?



Finns det någon video som visar vad som händer när produkten är igång?



Vad upplever man är problemet/problemen med produkten idag?



Vilka personer på företaget kommer i fysisk kontakt med produkten och kan svara på fler
frågor om produkten? Tex processkrav, underhållsfrågor, rengöring osv



Används standardkomponenter vid tillverkning? Är det en modul till viss del?



Finns det tillverkningskrav som måste tas hänsyn till? Hur tillverkas den? Av Valmet eller en
underleverantör?

Intervjufrågor till komponentansvarig som tillkommit efter mer informationssökning och intervjuer


Vart görs vinkeländringarna i komponenten?



Hur görs de? I vilka riktningar?



Kolla upp vinklar i CAD tillsammans



Hur skyddar själva konstruktionen mot fukt, damm och fiber?



Vad behövs ändras i komponenten när den tillverkas till en ny maskin? Respektive vad är
standardiserad/modulariserat? Vad händer med bredden då maskinbredderna skiljer sig åt?



Hur ändrar operatörerna spetssbredden i dagens konstruktion? Sker den mekaniskt eller via
ett styrsystem?



Hur ser lyfthålen ut? Visa i CAD

Intervjufrågor till övriga intressenter på Valmet


Hur kommer du i kontakt/har kommit i kontakt med TailCutter’n?



Vad tycker bruken om komponenten?
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Vilka för- och nackdelar har du upplevt med dagens konstruktionslösning?



Har du något minne av hur den såg ut förr? Vad har ändrats och vilka problem har lösts?



Finns det problem med dagens lösning? Förbättringsförslag?



Vad anser du är viktigast för att komponenten ska kunna utföra grundfunktionen?



Vilka krav finns på komponenten?



Vad är viktigt att tänka på vid uppstart, körning, stopp, haveri, viloläge och underhåll

Bilaga 3

Sida 1 av 3

Bilaga 3: Intervjufrågor till pappersbruk

Intervjufrågor till processingenjör och operatörer på SCA i Lilla Edet


Vad för typ av guskknektar? Är det samma typ av guskknekt i PM5, PM7 och PM8?



Vilken leverantör/tillverkare på vilka maskiner? Berätta om dem.
Vattenskärning, vattentryck, dysstorlek, tryckspann, justerbar dysa/skär etc..
Vart i maskinen är den placerad? Efter en cylinder så att vakuumet utnyttjas? Efter
en filtsuglåda?



Vad fungerar bra respektive mindre bra?



Är det något som saknas? Som ni önskar var möjligt?
Har ni fått göra egna justeringar/ändringar på guskknektarna?



Vilken slags miljö får en utstå? Temperatur? Smuts?



Skyddad mot smuts? Hur? Hålls den relativt ren?
Problem med smuts som fastar i kedja/slang eller liknande?
Vilket slags vatten kör ni i guskknekten? Renat processvatten?
Används vattenfilter?
Hur rengörs den? Hur ofta? Vad för slags rengöring? Lut? Måste pappersmaskinen
vara avstängd?
Vad för slags diverse underhåll görs? Tex dys- och slangbyte, styrhjul på skenan.
Hur ofta?? Varför?
Är det lätt/smidigt att komma åt? Går det fort?
Måste pappersmaskinen vara avstängd vid dessa byten och diverse underhåll? Är
det en önskan att man ska kunna utföra underhåll när pappersmaskinen är igång?



Upplevt förslitningsproblem eller andra negativa påfrestningar?



Har den slutat fungera någon gång? Orsak?



Finns det då en manuell lösning, som att kunna skjuta manuellt, om det skulle hända
något med guskknekten. Finns det en önskan om detta skulle hända?



Om ni skulle vilja ändra någonting i guskknekten, vad hade det varit?

Bilaga 3
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Vad är viktigast för er? Vad värdesätter ni mest hos en Guskknekt?



Säkerhetsaspekter? Har någon skadats? Vattenstrålen etc?

Intervjufrågor till processingenjör och operatörer på Katrinefors i Mariestad
Maskiner som bruket har enligt Valmets dokumentation:
PM35 – nyare TailCutter från 97, dock inte den allra nyaste.
PM36 – enkel variant av TailCutter som återanvändes 2008 när en omkonstruktion gjordes.


Vad för typ av TailCutter’s har ni idag? Vattenstrålning, skärhastighet, automatik etc.
Valmet levererade en ny TailCutter till PM35 år 97, finns den kvar? Om inte, vad
hände? Vart kommer de ifrån/leverantör?



Vad skiljer dem två modellerna åt? Vilken modell fungerar bäst?
Vad fungerar bra respektive mindre bra?
Går det att göra speciella inställningar som brukar användas?
Tex ändring av spetsbredd, reducering av vattentryck, hastighetsändring,
ställbar/justerbar, dysa och skär (öppnar upp fler skärmöjligheter) etc..
Är det något som saknas? Som ni önskar var möjligt?



Vilken slags miljö får dem utstå? Temperatur? Smuts?



Hur är dem skyddade mot smuts? Pressening?
Hålls den relativt ren? Problem med smuts som fastar i kedja/slang eller liknande?



Hur rengörs den? Vad för slags rengöring? Lut? Hur ofta?



Vad för slags underhåll görs? Tex dysbyte
Är det lätt/smidigt att komma åt? Går det fort?
Måste maskinen vara avstängd vid dessa byten och diverse underhåll? Finns det
önskan om att man ska kunna utföra underhåll vid drift?



Upplevt förslitningsproblem eller andra negativa påfrestningar?



Har den slutat fungera någon gång? Orsak?
Fanns det då en manuell lösning, som att kunna skjuta manuellt? Finns det en
önskan om detta skulle hända?
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Intervjufrågor till processingenjör och operatörer på Skåpafors i Bengtsfors


PM2 fick en ny guskknekt 2011 vid ombyggnad av press och rullstol. Finns den kvar?
Vad hade de för typ av guskknekt innan? Funkar denna bättre?
Vattentryckspann, dysstorlek, justerbar dysa
Vart i maskinen är den placerad? Efter en cylinder så att vakuumet utnyttjas? Efter
en filtsuglåda?



Vad fungerar bra respektive mindre bra?
Har ni fått göra egna justeringar/ändringar på guskknektarna?



Vilken slags miljö får en utstå? Temperatur? Smuts?



Hålls den relativt ren?
Problem med smuts som fastar i kedja/slang eller liknande?
Vilket slags vatten kör ni i guskknekten? Renat processvatten? Används vattenfilter?
Hur rengörs den? Hur ofta? Vad för slags rengöring? Lut? Måste pappersmaskinen
vara avstängd?



Vad för slags diverse underhåll görs? Tex dys- och slangbyte, styrhjul på skenan.
Hur ofta?? Varför?
Är det lätt/smidigt att komma åt? Går det fort?
Måste pappersmaskinen vara avstängd vid dessa byten och diverse underhåll? Är
det en önskan att man ska kunna utföra underhåll när pappersmaskinen är igång?



Upplevt förslitningsproblem eller andra negativa påfrestningar?



Har den slutat fungera någon gång? Orsak?
Finns det då en manuell lösning, som att kunna skjuta manuellt, om det skulle hända
något med guskknekten. Finns det en önskan om detta skulle hända?



Är det något som saknas? Om ni skulle vilja ändra någonting i guskknekten, vad hade
det varit?



Viktigaste egenskapera för er? Vad värdesätter ni mest hos en Guskknekt?



Säkerhetsaspekter? Har någon skadats? Vattenstråle etc?
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Inledning
Bakgrund
Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik
inom massa-, pappers- och energiindustrin. Idag finns det ingen konkret dokumentation på
hur man definerar och prioriterar krav. Därför arbetar man inte utifrån en kravspecifikation
och det händer att man går för fort in på lösningen och glömmer fokusera på det faktiska
problemet och vilka krav som bör prioriteras. Detta kan i sin tur leda till att man måste gå
tillbaka i utvecklingsprocessen, vilket kostar både tid och pengar. Därför önskar Valmet nu
hjälp med att ta fram en kravspecifikationsmall som de kan enkelt kan implemetera i sin
verksamhet. De önskar också hjälp med metoder som kan användas för att ta fram
innehållet i kravspecifikationen.

Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet var att ge Valmet en ökad förståelse av att använda kravspecifikationer
vid produktutveckling samt att hitta lämpliga metoder för att ta fram en
kravspecifikationsmall anpassad efter Valmets verksamhet.
Syftet är förutom uppdraget att sprida förståelse och intresse för vikten av användning av
kravspecifikationer i produktutvecklingen till andra brancher och företag än Valmet och
författaren av rapporten.
De frågeställningar som undersökts i projektet var:
 Varför används kravspecifikationer vid produktutveckling?
 Vilka metoder är lämpliga för Valmet vid framtagning av kravspecfikationer?

Mål
Projektets målsättning är att leverera en kravspecifikationsmall utifrån tidigare tillämpade
ingenjörsmässiga arbetssätt samt given uppdragsspecifikation. Detta arbete ska i sin tur
sprida kunskap om den metodik som använts och tillämpats i utbildningen och under
projektet. Ett delmål är att ta fram ett verktyg.




Leverera en kravspecifikation utifrån uppdragsspecifikation samt en
kravspecifikationsmall som kan användas som ett verktyg i företagets verksamhet
Muntligt och skriftligt presentera projektet inom utsatt tidsplan
Göra uppdragsgivaren nöjd samt själv vara nöjd med min arbetsinsats och resultat

Gränssnitt
Figur 1 illustrerar gränssnittet AB i produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen som projektet
kretsar kring. Fokus ligger alltså i de två inledande stegen i utvecklingsprocessen.
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Figur 29. Illustrerande bild över gränssnittet AB i produkt- och tjänstedesignprocessen.

Avgränsningar
De avgränsningar som gjorts i gränssnittet AB är
 Att inte gå längre än till kravspecifikationen
 Att inte gå längre bak än den givna uppdragsspecifikationen. Till exempel till
marknadsundersökniningar, strategier och extern order.

Uppdragsspecifikation
För att kunna ta fram en kravspecifikation, som senare utvecklades till en mall med
tillhörande verktyg, definierades ett uppdrag med avgränsingar tillsammans med
uppdragsgivare och handledare. Uppdraget gick ut på att göra en kravspecifikation för en
komponent i pappersmaskinen som vanligtvis kallas för TailCutter eller spetsskärare.
Syftet är att komponenten ska passa den vanligaste typen av pappersmaskin som kallas för
DCT-maskin och den kravspecifikation som ska tas fram ska vara avgränsad till en
vattenskärande komponent med dysa.

Tidsplan
En projektplanering har gjorts för att åstadkomma en projektplan som fungerar som en
kartläggning av projektet, men också som en överenskommelse mellan projekttagare och
uppdragsgivare. Projektplanen innehåller bland annat projektets bakgrund, syfte, mål,
avgränsningar, eventuella risker och tidsplan. (Eriksson & Lilliesköld 2004).
Till projektets olika processfaser defineras ett antal avstämningstillfällen, villket innebär att
man vid en viss tidpinkt skall ha uppnått ett visst resultat. Eriksson & Lilliesköld (2004) delar
in avstämningstillfällena i två olika olika typer, så kallade milstolpar och grindar. Dessa måste
passeras för att projektet ska kunna fortlöpa genom att säkerhetsställa resultat och
prestationer kontinuerligt under arbetets gång.
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Milstolpar
En milstolpe är ett meningsfullt förutbestämt avstämningstillfälle som vanligtvis väljs av
projektdeltagarna själva. För att en milstolpe ska vara meningsfull måste den vara
förknippad med en prestation som enkelt kan mätas, till exempel ett projektdokument som
lämnas in som någon typ av delredovisning. På så sätt säkerhetsställs att resultat uppnås,
men det är också ett kraftfullt verktyg för uppföljning.




Handledarträff på Universitetet för avstämning ca en gång i veckan
Efter avklarad förstudie – Avstämning med Kenneth Mattsson
Färdigskriven kravspecifikation – Respons/feedback av uppdragsgivare

Grindar
Ett projekt har alltid en uppdragsgivare som ofta ställer krav på att få insyn i projektet under
arbetets gång av olika anledningar. Detta kan göras genom så kallade grindhål som fungerar
som uppföljningstillfällen där projektbeställaren har möjlighet att utvärdera projektet. Ofta
är det för att säkerhetsställa att projeketet går åt rätt riktning i form av tid och målsättning.










2/2 – Inlämning och redovisning av projektplan
24/3 – Inlämning av metodtikkapitel senast kl. 17:00
25/3 – delredovisning
21/5 – Inlämning av rapport senast kl. 09:00
22/5 – Genrep av redovisning
25/5 – Slutredovisning och projektutställning
Efter avklarad förstudie – Godkännande av Kenneth Mattsson
Färdigskriven kravspecifikation – Godkännande av uppdragsgivare
Vecka 21 – Redovisning Valmet

WBS-schema
WBS (work breakdown structure), även kallat arbetsnedbrytning, gjordes för att bryta ner
projektet i mindre och mindre hanterbara delar. Detta är ett traditionellt arbetssätt som ger
ökad förståelse för det som ska genomföras. Resultatet åskådliggörs sedan i ett hierarkiskt
träddiagram (bilaga A) för att få en detaljerad helhetsbild av projektet. (Eriksson & Lilliesköld
2004).

PERT-schema
I PERT-schemat (Program Evaluation and Review Technique) beroenden identifierats genom
att kartlägga vilken ordning arbetet måste genomföras. De aktiviteter som beror av varandra
knöts sedan samman och illustreras i ett nätschema, se bilaga B. När aktiviteterna sedan har
identifierats och är relaterade till varandra är det enkelt att göra en bra tidsuppskattning.
Med hjälp av tidsuppskattningen kan man summera tiderna för de olika vägarna i projektet
och i sin tur identifiera den kritiska linjen. Det är den längsta kedjan av beroende aktiviteter,
vilket också är den kortaste tid projektet kan slutföras på. (Eriksson & Lilliesköld 2004).
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GANTT-schema
Ett GANT-schema gjordes för att ge en grafisk bild över hur projektets alla aktiviteter hänger
ihop i förhållande med tiden. Schemat gjordes på Microsoft Excel och vid Y-axeln förtecknas
aktiviteterna och x-axeln representerar tiden. Varje aktivitet motsvarar en horisontell linje
som motsvarar aktivitetens varaktighet. (Johannesson et. al 2013).
Projektet pågår under totalt 17 veckor och sträcker sig från vecka 6-22, se GANTT-schema i
bilaga C. Totalt ska 600 timmar läggas på examensarbetet, varav 200 timmar är avsett för
rapportskrivning. Fram till vecka 13 läses examensarbetet på halvfart, därefter på helfart
fram till kursslut.

Riskbedömning
En riskbedömning gjordes enligt Erikssons & Lillieskölds (2004) minimiriskmetod, se tabell 1.
Alla eventuella risker som skulle kunna påverka projektet identifierades spaltades upp i en
tabell. Alla risker får en uppskattad riskfaktor beroende av sannolikhet för inträffande och
efterföljande konsekvenser. Därefter analyserades resultatet och olika åtgärder planeras för
att eliminera eller åtminstone minimera riskerna. (Eriksson & Lilliesköld 2004).
Tabell 2. Minimiriskmetoden där S = sannolikhet, K = konsekvens och R = riskvärde. S och K graderas från 1-4 där 4 står för
störst sannolikhet och de allvarligaste konsekvenserna. Riskvärdet graderas från 1-16.

Riskbeskrivning
Långvarig frånvaro, tex sjukdom

S
1

K
4

R
4

Långvarig frånvaro (tex sjukdom),
svårigheter med kommunikation,
handledare/uppdragsgivare
Brist på inputinformation/fältdata

2

3

6

2

3

6

Förlorad data

1

4

4

Tidsbrist

1

4

4

Projektet tar fel riktning

2

4

8

Dåligt engangemang av mig själv/
handledare/uppdragsgivare
Kravspecifikationen blir inte godkänd
i tid

1

4

4

1

4

4

Projektplan som inte håller

3

1

3

Åtgärd
Göra så mycket som möjligt hemifrån.
Börja med andra moment som jag kan
göra hemifrån. Inplanera/jobba in extra
tid.
Prata
med
någon
annan
på
Valmet/Universitetet om jag har frågor.
Hitta andra vägar för information
Samla information från så många håll
som möjligt och göra det bästa jag kan
utav den information jag fått.
Använda mig utav Dropbox så att jag
hela tiden sparar dubbelt och har en
back-up.
Noggrann planering och riskbedömning.
Lägga in extra tid på moment som
mycket väl kan komma att ta längre tid
än vad som just nu är uppskattat.
Kontinuerliga avstämningar med alla
inblandade parter
Prata om det, tillrättavisning
Lägga in extra tid så att tid finns att gå
tillbaka i processen och göra om.
Kontinuerliga avstämningar.
Strukturera upp och planera arbetet så
noggrannt som möjligt. Var specifik och
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För ambitiösa projektmål
Parallellt kursschema krockar med
avsedd tid för projekt (pga sena
ändringar)

2
3

2
2

4
6

realistisk. För en tidslogg och
kontrollera kontinuerligt.
Följ upp och stäm av kontinuerligt
Prioritera examenarbetet då det är
enkelt att följa upp det man missat på
föreläsningarna

Dokumenthantering
Alla filer sparas dubbelt på Dropbox. Samtliga gjorda versioner skickas dessutom till Gmail.
Tidrapport görs manuellt i pappersform.

Kontaktuppgifter
Karlstad Universitet
Teresa Johansson Lopez
073-736 36 29
teresa.johansson.lopez@gmail.com
Johan Eileryd, handledare
070-938 71 09
johan.eileryd@gmail.com
Valmet
Andreas Rantala, handledare
054-17 60 36
andreas.rantala@valmet.com
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Bilaga A (C): WBS-schema

Page 8 of 11

Bilaga 4
Bilaga B (C): PERT-schema
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Bilaga C (C): GANTT-schema
Vecka
Förstudie
Informationssökning, ingenjörsmetodik i förstudie
Informationssökning, fältstudie
Informationssökning, benchmarking
Informationssökning, befintlig research. "Best practise"
Sammanställning av information
Intervjuer
Undersökningar
Sammanställning av intervjuer & undersökningar
Avstämning med Kenneth Mattsson
Kravspecifikation
Informationssökning, metodik
QFD
Funktionsanalys
Matriser
Skriva kravspecifikation
Respons och bearbetning av kravspec.
Rapportskrivning
Inlämning metodtikkapitel
Rapportinlämning
Redovisning
Delredovisning
PowerPoints
Genrep
Redovisning Valmet
Redovisning KAU

6

Februari
7
8

9

Mars
10 11 12
13

14

April
15 16

17

Maj
18 19 20

21

22

24-mar
21-maj
25-mar
22-maj
25-maj

Bilaga 4
Milstolpar och grindar
Handledarträffar, KAU
Godkännande av kravspecifikation
Godkännande av förstudie
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Bilaga 5: Funktionsträd

Help/ease the
sheet
management

Sustainable
construction

Safe operation

Safety during
normal
operation

Allow safe
maintenance
during machine
operation

Allow safety
during
monthly/yearly
maintenance

Long life time

Clean design

Reliable
operation

Back-up control

Clean design

Manage
demanding
enviroment

Help/ease
maintenance

Usage of
standard
components

Easy
transportation

Cut off the sheet
when having a
sheet break

Ease tail
threading

Easily accessible

Manage
different paper
qualities

Protection
against water
and dust

Show water
pressure

Repetable
settings

Clean cut
through sheet

Show speed

Show nozzle
angles

Stabile
broadening of
the sheet

Manage
different paper
qualities

Soft speed
transition

Show water
pressure

Fast startup
during sheet
break

Repetable
settings

Clean cut
through sheet

Show speed

Show nozzle
angles
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