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Sammanfattning 
Det behövs nya jobb för att ersätta basindustrins rationaliseringar. En ny struktur måste 
skapas för att kunna ta hand om de nya förutsättningarna för svenska företag. De stora 
utmaningarna för stålindustrin generellt är att fortsätta utveckla sina nischstrategier och 
även fortsatta FoU-satsningar för att stimulera kunskapsutveckling och nya 
innovationer som gör det möjligt att fortsätta utveckla kundanpassade produkter med 
högt förädlingsvärde. Detta innebär att de stora företagen måste samarbeta med de små 
och medelstora företagen för att överföra sin kunskap om sina material till de små och 
medelstora företagen som de i sin tur förädlar, vilket i förlängningen ger de stora 
företagen fler kunder. 
 
Syftet med denna studie är att använda det höghållfasta stålet, tillverkat av SSAB, som 
ett exempel på en materialutveckling och undersöka vilka konsekvenser det 
höghållfasta stålet har gett på förädlande företags produktionsprocesser, deras 
produkters tekniska egenskaper, designen på produkten, tillverkningskostnad och 
miljöaspekter och även undersöka om det finns några hinder för att skapa nya produkter 
med höghållfast stål och hur SSAB ska få ut det höghållfasta stålet i större utsträckning 
till de små och medelstora företagen. 
 
Fallstudier har använts som undersökningsmetod och tre företag, Dellner Couplers AB, 
Hydroform Design Light AB och ME Racing Service AB har intervjuats. 
 
Slutsatsen är att det inte finns några större problem att uppgradera material till 
höghållfast stål och att det inte påverkar företaget nämnvärt mer än att det kan krävas 
lite mer presskraft i maskinparken för att bearbeta det höghållfasta stålet. Det finns inga 
problem med materialet i sig som en anledning till varför det inte används i större skala. 
Problemet för det höghållfasta stålet är att det inte lyckats nå ut tillräckligt till 
potentiella kunder.  
Tre hinder identifierades som begränsar innovationsprocessen. Det första hindret var att 
det är svårt att få tillgång till inköp av material i små volymer ifall ett företag bara vill 
testa att använda höghållfast stål i en produkt och inte har möjligheten att köpa in 
flertalet ton höghållfast stål utan enbart är intresserade av några hundra kg. Det skulle 
kunna lösas genom att SSAB utvecklar en sälj-per-meter avdelning och börjar sälja 
höghållfast stål likt en tygaffär säljer tyg för att förenkla tillgången på material och 
därmed göra det enklare för företag att prova det höghållfasta stålet. Det andra hindret 
är att det är svårt att få tillgång till riskkapital för att utveckla nya idéer. Den mest 
konkreta lösningen på det problemet är att kontakta Triple Steelix, som är en regional 
utvecklingssatsning, som kan bidra med kapital och kunskap och ifall de inte kan det i 
just det fallet kan de hjälpa företaget vidare för att få mer passande hjälp. Ett tredje 
hinder är att det är svårt för de förädlande företagen att få tillgång till kunskap om det 
höghållfasta stålet. Det skulle kunna lösas genom att starta upp ett nätverk som bygger 
på att medlemmarna arbetar tillsammans för att utveckla och berika en enskilds 
medlems idé för att sedan turas om. Det skulle kunna vidga idébredden hos alla 
deltagare och göra att SSAB hade en chans att sprida sina materialutvecklingar och 
samtidigt få en närmare kontakt och mer informell feedback av medlemmarna. 
 
Nyckelord: materialutveckling, höghållfast stål, kunskapsöverföring 



Abstract 

New jobs are needed to replace the primary industry rationalization. A new structure 
must be created to cope with the new conditions for Swedish companies. The major 
challenges for the steel industry generally is to continue to develop its niche strategies 
and also continuing R&D efforts to stimulate knowledge development and new 
innovations that make it possible to continue to develop customized products with high 
added value. This means that large companies must cooperate with the small and 
medium-sized companies to transfer their knowledge of their materials to the small and 
medium-sized enterprises which in turn processes, which ultimately gives the majors in 
more business.  

The purpose of this study is to use the high strength steel produced by SSAB, as an 
example of a material development and review the effect of the high-strength steel has 
the ennobling company's production processes, their products, technical characteristics, 
design of product, cost of production and environmental aspects and also examine if 
there are any obstacles to create new products with high strength steel and how SSAB 
should reach the small and medium-sized businesses with their high strength steel.  
 
Case studies were used as research method and the three companies, Dellner Couplers 
AB, Hydro Form Design Light AB and ME Racing Service AB has been interviewed.  
 
The conclusion is that there are no major problems to upgrade to high strength steel 
material and does not affect the company significantly more than it can be a bit more 
pressure force of the machinery to process the high strength steel. There are no 
problems with the material itself as one reason why it is not used on a larger scale. The 
problem of the high strength steel is that it failed to adequately reach out to potential 
customers.  

Three barriers were identified that restrict the innovation process. The first obstacle was 
the difficulty of access to a smaller proportion of materials if a company only wants to 
try to use high-strength steel in a product and not have the option to purchase the 
majority tonne high strength steel but is only interested in a few hundred pounds. It 
could be solved by SSAB develop a sales-per-meter title and start selling high-strength 
steel, like a fabric store sells fabric to simplify access to materials, thus making it easier 
for companies to test the high-strength steel. The second obstacle is the difficulty of 
access to venture capital to develop new ideas. The most practical way to do that is to 
contact Triple Steelix, which is a regional development initiative, which can provide 
capital and knowledge and if they can not be there in that particular case, they can help 
the company further to get more appropriate help. A third obstacle is the difficulty of 
the ennobling enterprises to access knowledge about the high-strength steel. It could be 
solved by starting up a network based on the members work together to develop and 
enrich an individual member's idea and then take turns. It could widen idébredden of all 
the participants and do that SSAB had a chance to disseminate their material 
development and also gain a closer contact and more informal feedback of the members 

Keywords: materials development, high-strength steel, knowledge transfer 



Förord 
Denna uppsats är resultatet av ett kandidatarbete i Industriell Ekonomi inom 
inriktningen integrerad produktion. Den har gjorts i syftet att undersöka hur förädlande 
företag påverkas av materialutvecklingar. 
 
Jag vill tacka de tre intervjupersonerna Peter Alm på Hydroform Design Light, Anders 
Rönning på Dellner Couplers och Mats Eriksson på ME Racing Service för bra och 
informativa intervjuer och som gjorde denna studie genomförbar. Vill även tacka 
Joachim Larsson på SSAB som ställt upp på intervju med mycket bra information. Ett 
ytterliggare tack till Maria Engholm på Triple Steelix för smarta synpunkter. 
 
Jag vill även tacka min handledare Jan-Olof Svebéus för bra feedback och hjälp under 
skrivandets gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 3 maj 2010 
 
Ida Pettersson 
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1. Inledning 
______________________________________________________________________ 
 
I denna del beskrivs bakgrunden till varför uppsatsen har skrivits och problemformuleringen som 
mynnar ut i syftet med studien och även dess frågeställningar. Studiens avgränsningar, metod och 
källkritik presenteras. 
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Industriklimatet förändras. De stora företagen satsar i större utsträckning på 
kärnverksamhet och outsourcing för att klara av de större kraven som ställs i och med 
en alltmer globaliserad marknad. Det behövs nya jobb för att ersätta basindustrins 
rationaliseringar (VINNOVA Nytt, 2007) En ny struktur måste skapas för att kunna ta 
hand om de nya förutsättningarna för svenska företag. De stora utmaningarna för 
stålindustrin är att fortsätta utveckla sina nischstrategier och även fortsätta FoU-
satsningarna för att stimulera kunskapsutveckling och nya innovationer som gör det 
möjligt att fortsätta utveckla kundanpassade produkter med högt förädlingsvärde 
(Blomgren, 2008). Detta innebär att de stora företagen måste samarbeta med de små 
och medelstora företagen för att överföra sin kunskap om sina material till de små och 
medelstora företagen som de i sin tur förädlar, vilket i förlängningen ger de stora 
företagen fler kunder.  

1.2 Problemformulering 
Problemet är ofta att de stora företagens materialutvecklingar inte förs ut på marknaden 
och att de förädlande företagen inte lyckas bli medvetna om de materialutvecklingar 
som sker. Ofta är okunskap om materialet en anledning till att inte byta till ett förbättrat 
material. Frågan är då hur dessa materialutvecklingar påverkar de förädlande företagen? 
Finns det något i en utvecklingsprocess som hindrar eller försvårar att använda ett 
förbättrat material? 

1.3 Syfte 
Att i uppsatsen använda det höghållfasta stålet som ett exempel på en 
materialutveckling och undersöka vilka konsekvenser det höghållfasta stålet har gett på 
förädlande företags produktionsprocesser, deras produkters tekniska egenskaper, 
designen på produkten, tillverkningskostnad och miljöaspekter. I studien undersöks 
även om det finns några hinder för att skapa nya produkter med höghållfast stål och hur 
SSAB, som tillverkar höghållfast stål, ska få ut det höghållfasta stålet i större 
utsträckning till de små och medelstora företagen. Sedan är fortsättningsvis syftet att 
presentera förslag på lösningar till de hinder som identifieras. 

1.4 Frågeställningar 
− Vilka konsekvenser har det höghållfasta stålet gett på förädlande företags 

tillverkningsprocesser, utrustning, deras produkters tekniska egenskaper, 
designen på produkten, tillverkningskostnad och miljöaspekter? 

− Vilka hinder finns det i innovationsprocessen för att skapa nya produkter med 
höghållfast stål? 
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− Hur ska de stora företagen få ut sina materialutvecklingar i större utsträckning 
till de små och medelstora företagen? 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie handlar om materialutvecklingar men den behandlar inga andra material 
än höghållfast stål utan fokuserar sig på det. I studien behandlas miljömässiga effekter 
av byte till höghållfast stål men ingen fördjupning ges i miljöfrågan och stålbranschen. 
 
Studien tar enbart upp bearbetningsmetoder och tillverkningsprocesser för företagen 
som faller under syftet. Den har inte syftet att utvärdera dessa på detaljnivå. 

1.6 Metod 
Jag har valt att använda fallstudier som undersökningsmetod. Detta eftersom syftet med 
studien är att undersöka hur förädlande företag påverkas av materialutvecklingar och 
vilka hinder som finns i innovationsprocessen. Det är en kvalitativ studie och till denna 
studie anser jag att det passar bra att utföra fallstudier. En annan anledning till valet av 
fallstudie som undersökningsmetod är den knappa information som finns om detta 
ämne i litteratur vilket gjorde det naturligt att välja fallstudier som 
undersökningsmetod.  
 
I fallstudien gjordes två telefonintervjuer med Anders Rönning på Dellner Couplers AB 
(DC) respektive Mats Eriksson på ME Racing Service AB (ME) och ett studiebesök 
och fysisk intervju med Peter Alm vid Hydroform Design Light (HDL) i Vansbro.  
 
De tre företagen i fallstudien valdes ut på olika kriterier med avseende på tidsaspekten. 
Projektet som undersöks på DC genomfördes 2004, projektet på HDL genomfördes 
2009 och produkten har nyligen kommit ut på marknaden och projektet som genomförs 
på ME är relativt nystartat och innehar provserier men inga produkter på marknaden 
ännu. Det gemensamma med alla projekten är att de har omkonstruerat en produkt och 
bytt material till höghållfast stål.  
 
Insamlingen av material till studien har gjorts genom att hämta material från företagens 
hemsidor, litteratur, rapporter, avhandlingar, andra Internetsidor och muntliga källor. 
Ytterliggare två intervjuer genomfördes med Joachim Larsson, SSAB och med Maria 
Engholm, Triple Steelix. 
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2. Höghållfasta stål  
______________________________________________________________________ 
 
Denna del beskriver det höghållfasta stålets tillverkare, egenskaper, teoretiska begrepp, fördelar och 
nackdelar med materialet, hur stål bli höghållfast och Triple Steelix som är en organisation som varit 
involverade i många projekt med höghållfast stål. Denna teoretiska del kopplas samman med 
fallstudierna som presenteras i nästa del. 
______________________________________________________________________ 

2.1 Tillverkare 
SSAB är ledande tillverkare av höghållfasta stål (ssab.com, om SSAB). De höghållfasta 
stålen tillverkas i både Sverige och USA och säljs globalt. De använder omkring 500 
olika ”recept” då de tillverkar stålet. 2009 omsatte koncernen 29,8 miljarder kronor. De 
har 8700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och 
USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic sedan 1989.   
Deras vision är ”En starkare, lättare och mer hållbar värld”.  
SSAB har tre huvudmål i sin strategiska handlingsplan; 

− Förstärka organisationen 
− Öka lönsamheten i nuvarande anläggningar 
− Accelerera tillväxten inom nischprodukterna, vilken berör de höghållfasta 

stålen. Detta mål innebär att öka tillväxten inom de höghållfasta stålen genom 
en rad marknadsstrategiska åtgärder. SSAB driver ett omfattande arbete inom 
produkt- och serviceerbjudanden för segment där företaget kan utveckla, 
bibehålla och stärka sin ledande position. 

2.2 Sträckgräns, brottgräns och förlängning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När stålet utsätts för yttre krafter kommer dess form att förändras och storleken av 
denna deformation är beroende av materialegenskaperna och kraftens storlek, se bild 1. 
Deformationen kan vara elastisk eller plastisk. Vid en elastisk deformation återfår stålet 
sin ursprungliga form när kraften avlägsnas. Men vid en plastisk deformation kvarstår 
deformationen då kraften avlägsnas. Då sambandet mellan kraft och deformation 
fastställs används en dragprovsmaskin som mäter dragkraft relativt längdförändring.  

Bild 1. Kurva som visar sträckgräns, brottgräns, 
brottförlängning och töjning (ne.se, dragprovning) 
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Vid dragprovning utsätts en provstav för en spänning som anges i kraft per ytenhet och 
betecknas N/mm2 eller MPa. De egenskaper som utvärderas vid en dragprovning är 
sträckgräns, brottgräns och brottförläning. I vardagligt tal används ofta begreppet 
”hållfasthet” för att sammantaget beskriva dessa saker. 

2.2.1 Sträckgräns  
Sträckgräns är den spänning som ett metalliskt material har då det börjar deformeras 
plastiskt, det vill säga normalt sett den högsta spänningen som ett material klarar (ne.se, 
sträckgräns). Denna bestäms med hjälp av ett dragprov och är det viktigaste måttet på 
hållfastheten i ett material.  

2.2.2 Brottgräns  
Brottgräns är den maximala spänningen som kan uppnås vid dragprovning. Den fås 
genom att dividera maximal last med provstavens tvärsnittsarea (ne.se, brottgräns). 

2.2.3 Brottförlängning 
Brottförlängning anger den procentuella töjningen som fås över ett specifikt mätområde 
på ett provstycke som dragbelastats till brott. (www.alutrade.se, brottförlängning) 

2.3 Egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns ingen enhetlig definition av höghållfast stål, och inte heller någon europeisk 
norm (ssabdirekt.com, vad är höghållfast stål). 
Det är därför upp till varje företag som tillverkar det höghållfasta stålet att definiera de 
olika hållfasthetsgrupperna. SSAB definierar höghållfast stål med sträckgränsen (Re) 
som kriterium, som bild 2 visar. 
 

Stål definieras genom en beskrivning av stålsortens mekaniska egenskaper och den 
kemiska analysen. Sträckgräns är en mekanisk egenskap och används som en 
avgränsare mellan mjuka stål och sedan olika nivåer av höghållfast. (tibnor.se, 
Mekaniska egenskaper) 
 

Bild 2. SSABs olika hållfasthetsgrupper 
(ssabdirekt.com, Vad är höghållfast stål) 
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De stål som har en sträckgräns över 450 MPa, det vill säga de extra höghållfasta och 
ultra höghållfasta stålen kallas för avancerade höghållfasta stål som heter advanced 
high strength steel på engelska och förkortas AHSS. Denna förkortning kommer att 
användas senare i rapporten. 
Stålen kan indelas i varmvalsade och kallvalsade stål. 

2.3.1 Varmvalsat stål 
Varmvalsat stål kan göras i tjockleken 2-16 mm (Joachim Larsson). De avancerade 
höghållfasta stålen finns från sträckgränsen 450 MPa och upp till 960 MPa. 
De varmvalsade avancerade höghållfasta stålen kan indelas i mikrolegerade stål och 
bainitiska stål. Ett martensitiskt stål som har sträckgränsen (Re) upp till 1200 MPa är 
under utveckling (Toolings solution for advanced steels). 
 
Mikrolegerade stål 
Mikrolegerade stål får sin hårdhet genom att addera små kvantiteter av mikrolegerande 
ämnen som niobium och titan. Dessa stålsorter har utsetts i enlighet med den lägsta 
garanterade sträckgränsen. Skillnaden mellan deras sträckgräns och draghållfasthet är 
liten. Dessa stålsorter har en bra bockbarhet och pressformning i förhållande till sin 
sträckgräns. Svetsbarheten är också bra. 
 
Bainitiska stål  
Bainitiska stål är termomekaniskt valsade. Bainitiska stål får därmed en högre 
hållfasthet. Bainit uppstår genom att stålet efter austenitisering kyls ned till en 
temperatur mellan perlit- och martensitområdet. (ne.se, bainit) 

2.3.2 Kallvalsade stål 
Kallvalsat stål kan göras i tjockleken 0,5-3 mm. De kallvalsade stålen kan indelas i tre 
typer; mikrolegerade stål, Double Phase (DP) tvåfasstål, martensitiska stål. De 
avancerade höghållfasta stålen klarar sträckgränser upp till 1500 MPa (Joachim 
Larsson). 
 
Mikrolegerade stål  
Se mer under Varmvalsade stål – mikrolegerade stål 
 
Tvåfasstål 
Tvåfasstål har en mikrostruktur som består av två faser, ferrit och martensit. Ferrit är 
mjukt och bidrar med bra formbarhet. Martensit är hårt och bidrar med hög hållfasthet. 
Hållfastheten ökar med ökade proportioner av den martensitiska fasen. Beroende på 
sammansättningen går det att få tvåfasstål med olika hållfasthetsförhållanden. 
Tvåfasstål är enkla att skära och forma och kan svetsas med konventionella 
svetsmetoder. 
 
Martensitiska stål  
Martensitiska stål består till 100% av martensit. Martensit är en metastabil fas som 
består av ferrit som genom kol och andra legeringsämnen samt en komplex 
mikrostruktur fått en exceptionellt hög hårdhet. (ne.se, martensit)  
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På molekylärnivå kan det beskrivas genom att från utgångsstrukturen austenit hinner 
inte kolatomen vid snabb nedkylning diffundera genom järnkuben (austenit har en 
ytcentrerad kubisk kristallstruktur FCC) och järnatomerna tvingas kvar i järnkuben och 
det bildas martensit. Martensitiska stål karaktäriseras av en väldigt hög sträckgräns och 
draghållfasthet.   

2.4 Hur blir stål höghållfast? 
Stålets hållfasthet påverkas av vilka legeringselement som tillsätts under 
ståltillverkningen och i vilken grad (tibnor.se, Hur blir plåt höghållfast) Dessa 
legeringselement tillsätts ofta i kombination med varandra. Exempel på 
legeringselement är kisel, krom, aluminium, niob, titan, vanadin, bor eller mangan. 
Stålets temperatur under valsningen och typen av efterföljande värmebehandling är 
också faktorer som påverkar hållfastheten. 
 
I början av 1980-talet pågick intensiv forskning och utveckling av mikrolegerade stål. 
Då användes små tillsatser av aluminium, niob, vanadin och titan. Dessa 
mikrolegeringar i kombination med sänkt slutvalsningstemperatur, från ca 1050 grader 
till ca 880 grader, resulterade i ett stål med högre hållfasthet och samtidigt bra seghet. 
Detta valsningsförfarande kallas för kontrollerad valsning. Forskningsprojektet 
resulterade i moderna konstruktionsstål som exempelvis SSABs Domex 240YP vilket 
idag betraktas som standardstål. YP står för yield point som är den engelska 
benämningen för sträckgräns (tibnor.se, Hur blir plåt höghållfast).  
 
Genom kontrollerad valsning möjliggjordes elimination av normalisering som tidigare 
var ett nödvändigt processteg för tjockt material när det finns krav på 
slagseghetsprovning vid minus 20 och ibland minus 40 grader. Under denna period 
försvann även götgjutning som ersattes med stränggjutning. Alla dessa förändringar 
innebar stora fördelar för både kund och tillverkare (tibnor.se, Hur blir plåt höghållfast).  
 
Samtidigt arbetade teknikerna i stålverken med att sänka svavelhalten som gav slagger i 
form av mangansulfider. Mangansulfiden ställde till problem i material som skulle Z-
provas, vilket innebär att stålets mekaniska egenskaper kontrolleras i 
tjockleksriktningen. Genom att kisel och kalcium tillsattes kunde även svavelhalten 
sänkas. Idag tas för givet att den är låg (< 0,005%). Det förbättrade bockbarheten både 
längs och tvärs i valsningsriktningen (tibnor.se, Hur blir plåt höghållfast).  
 
Nästa del som utvecklades i valsprocessen var att sänka temperaturen med ytterliggare 
150-200 grader. Dagens EHS-stål (extrahöghållfasta) är resultatet av detta förfarande 
som kallas för termomekanisk valsning. Då stålet vattenkyls efter varmvalsningen ökar 
hållfastheten ytterligare och resulterar i UHS-stål (ultrahöghållfasta) (tibnor.se, Hur blir 
plåt höghållfast). 
 
Det finns även en annan metod för att tillverka UHS-stål. Den innefattar 
värmebehandling, härdning (snabb nedkylning) och ibland även anlöpning 
(återuppvärming). Kombinationen av härdning och anlöpning benämns seghärdning 
(tibnor.se, Hur blir plåt höghållfast). 
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2.5 Kundfördelar med höghållfast stål 
De främsta fördelarna med att byta till höghållfast stål från konventionellt stål är 
(tibnor.se, kundfördelar): 

− Minskad egenvikt på produkten 
− Lättare transporter till lägre kostnader 
− Produkt med högre hållfasthet och ökad livslängd 
− Eliminering av processteg i tillverkningen 
− Hushållning med råvaror och energi 

 
Inom bilbranschen används höghållfast stål främst för att dämpa viktökningstakten. En 
SAAB årsmodell 1980 vägde ca 1100 kg jämfört med en SAAB 9-5 som väger ca 1600 
kg. Med konventionella stål i säkerhetsdetaljer hade SAAB 9-5 vägt uppemot 1800 kg. 
I detta fall gav uppgraderingen till höghållfast stål att bränsleförbrukningen kunde 
hållas nere utan att göra avkall på säkerheten. Genom att använda sig av höghållfasta 
stål ger det möjlighet att utveckla lättare och därmed bränslesnålare bilar. Det är även 
möjligt att utveckla säkrare bilar men med bibehållen bränsleförbrukning (tibnor.se, 
kundfördelar). 
 
Genom att byta material till höghållfast stål i containrar kunde dödvikten för containern 
sänkas med 760 kg i en 40 fots container. Då dessa containrar fraktades på fartyg kunde 
fartyget lastas med 4-5% mer last vid varje resa. Om företaget istället valde att inte 
frakta mera, minskade deras förbrukning av råolja vilket gav miljömässiga vinster då 
utsläppen minskade. För en av företagets givna rutter, Hamburg-Shanghai, beräknades 
att var 20-25e resa kunde sparas in, vilket motsvarar en minskad förbrukning på 3 800 
ton råolja och minskade utsläpp på 12 000 ton koldioxid (tibnor.se, kundfördelar). 
 
Det höghållfasta stålet har gett fördelar för krantillverkare. Genom ett byte av stål 
ökade kranens räckvidd och maskinen kunde utnyttjas mer effektivt. Enligt en 
tillverkare skulle en kran med samma räckvidd, men tillverkad i samma material som 
användes för 10 år sedan inte ens klara av att lyfta sin egen vikt. Det höghållfasta stålet 
har bättre utmattningsegenskaper vilket ökar kranens livslängd och minskar de totala 
underhållskostnaderna. En ökad räckvidd innebär även mindre förflyttningar av 
kranbilen vilket i förlängningen ger en minskad bränsleförbrukning (tibnor.se, 
kundfördelar). 
 
Ett företag som tillverkar skridskoskenor tillverkade tidigare skenan i ett varmvalsat 
stål ST 52.3 som efter kallvalsning sändes till Korea för formning och sätthärdning, 
vilket ökar kolhalten i ytan. Genom att öka kolhalten gavs visserligen en starkare 
produkt men i gengäld ökade svetskostnaderna. Nu har företaget bytt till ett kallvalsat 
ultrahöghållfast stål som rullformas i Holland. Det höghållfasta stålet har gett 
skridskoskenan den hållfasthet som krävs, men har sänkt tillverkningskostnaden genom 
att skridskoskenan tillverkas i färre steg och att transporterna förkortats och även 
svetskostnaderna (tibnor.se, kundfördelar). 
 
Ett hypotetiskt exempel som SSAB står för är ifall Eiffeltornet skulle ha tillverkats i 
höghållfast stål istället för smidesjärn som det tillverkades i 1889.  
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Eiffeltornet byggdes till världsutställningen i Paris som hölls 1889 för att bevisa att det 
gick att konstruera och bygga med stål. Ifall Eiffeltornet hade byggts i höghållfast stål 
skulle tornet ha vägt en tredjedel av nuvarande vikt. Energiåtgången för att tillverka 
stålet skulle också ha blivit mindre, eftersom energiåtgången för att framställa 
höghållfasta stål och normala stål är densamma. Eiffeltornet krävde 6300 ton 
smidesjärn. Om istället EHS och UHS använts hade det räckt med ungefär 2000 ton 
(tibnor.se, kundfördelar). 
 
Green steel är ett sammanfattande begrepp för de höghållfasta stålens förmåga att 
minska miljöbelastning. (greensteel.org) Genom att mäta koldioxidutsläppen under 
råmaterialproduktion går det att se att konventionella stål och höghållfasta stål släpper 
ut 5-20 gånger mindre växthusgas, se bild 3, (GHG = green house gas i tabellen) 
jämfört andra alternativa material. Höghållfast stål är även mer miljövänligt jämfört 
med aluminium genom att det släpper ut mindre växthusgaser vid såkallad ”Second 
Production” det vill säga processen då materialet återvinns och omvandlas till nya 
produkter vilket går att se i bild 4.  
 

 
En fördel med det höghållfasta stålet är att då höghållfast stål används kan tjockleken 
reduceras. Generellt sett minskas svetskostnaderna då plåten är tunnare (tibnor.se, 
kundfördelar). 

2.6 Problem som kan uppstå då höghållfasta stål används 
Ett höghållfast stål har vissa särskiljande egenskaper kontra mjuka stål som 
produktutvecklaren bör ha kunskap om för att undvika problem (tibnor.se, Vad kan gå 
snett). 

Bild 3 och bild 4. Dessa bilder illustrerar skillnaden mellan stål (steel), avancerade 
höghållfasta stål (AHSS) och andra alternativa material angående 
växthusgasutsläpp(greensteel.org). 
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2.6.1 Formbarhet 
Formbarheten i höghållfasta stål är begränsad jämfört med mjuka stål. Det är svårare att 
ta ut svängarna designmässigt och vissa former bör tänkas över (Peter Alm). Det är 
viktigt att utvärdera en ändring av konstruktionen eller förändrad formningsmetod. 

2.6.2 Återfjädring 
Återfjädringen i materialet ökar med sträckgränsen. För att åtgärda detta kan bland 
annat överbockning användas. En tumregel som finns är att en ökning av sträckgränsen 
med 100 MPa ökar behovet av överbockning med cirka 1 grad (tibnor.se, Vad kan gå 
snett). 

2.6.3 Planhet 
Ultrahöghållfasta stål har inte samma planhet som mjuka stål. Utvecklingsarbete fortgår 
för att minska denna skillnad men det är viktigt att känna till detta (tibnor.se, Vad kan 
gå snett). 

2.6.4 Kantstandard 
Det är en risk för sämre kanter och högre verktygskostnader på grund av ökat slitage, 
om inte justering sker vid klippning och håltagning i ett höghållfast stål. Vid klippning 
eller slittning (som bland annat används för att göra smala band av plåten) ökas spelet 
mellan saxstålen (tibnor.se, Vad kan gå snett).  

2.6.5 Töjning 
Töjningen är densamma vid konstant last även om materialets sträckgräns ökar. När 
plåttjockleken minskar ökar plåttöjningen/utböjning vid konstant last och därför blir det 
mer töjning i en produkt/komponent om en konstant last påförs och ett mjukt stål bytts 
ut mot ett höghållfast stål på grund av den minskade tjockleken. Ett sätt för att minska 
töjningen är att ändra tvärsnittsgeometrin (tibnor.se, Vad kan gå snett).  

2.7 Triple Steelix 
Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra stål- och 
verkstadsindustrin i Bergslagen ännu starkare (triplesteelix.se). För att uppnå detta 
jobbar de genom att få näringsliv, kommuner och högskolor i regionen att samarbeta. 
Triple Steelix är ett av 12 innovationsprogram i Sverige (Maria Engholm). Det 
viktigaste Triple Steelix bidrar med är nya mötesplatser och för samman nya 
kompetenser, men de kan även bidra med kapital. Maria Engholm pratar om en faktor 
100 mellan kunskap och pengar och påpekar hur viktigt nätverket är för 
kunskapsöverföringen som blir då människor med samma incitament förs samman. De 
förmedlar kontakter mellan de stora företagen och de små och medelstora. För de små 
och medelstora företagen i Bergslagen hjälper Triple Steelix till med att ge dem tillgång 
till kunskap om stål och stålförädling, tillgång till ett kontaktnät, möjlighet att låta idéer 
testas av forskare och hjälp att utveckla affärsstrategi, produktion och marknadsföring. 
Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålbranschens 
branschorganisation. Triple Steelix har tilldelats pengar i anslag fördelat på tio år av 
VINNOVA som är en myndighet som stöder innovationer och teknikutveckling i 
Sverige. Triple Steelix har även tilldelats stöd från EU.  
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3. Fallstudier om det höghållfasta stålets inverkan på 
förädlande företag 
______________________________________________________________________ 
 
I denna del beskrivs fallstudien av de tre företagen. Fallstudiens syfte är att undersöka hur det 
höghållfasta stålet inverkat på de tre deltagande företagen med avseende på tillverkningsprocess, 
utrustning, tekniska egenskaper, designförändringar, tillverkningskostnad och miljömässiga aspekter. 
Varje företag presenteras och följs av materialet från intervjun i varsin del i detta kapitel. I bilaga 1 
presenteras underlaget för intervjun. 
______________________________________________________________________ 
 
Jag har använt mig av fallstudier som undersökningsmetod. De tre deltagande företagen 
är Dellner Couplers AB (DC), Hydroform Design Light AB (HDL) och ME Racing 
Service AB (ME).  
 
Då begreppen design och konstruktion används i fallstudien förtydligas här skillnaden 
mellan dessa begrepp (Svengren, 1995).  
Eftersom det engelska begreppet design är mycket mer omfattande än den motsvarande 
översättningen formgivning introducerades design i den svenska vokabulären i mitten 
av 1940-talet. Därmed importerades även det engelska språkets många tolkningar av 
design. I denna uppsats handlar det om design av industriellt tillverkade produkter och 
industridesign är ett begrepp som kan användas synonymt med det. Med ordet 
industridesign var önskan att närma sig konstruktionsbegreppet. Skillnaden mellan 
dessa begrepp är att konstruktion bygger på tekniska principer medan industridesign/ 
design av industriellt tillverkade produkter strävar efter att åstadkomma en visuell 
harmoni enligt estetiska och emotionella kriterier. Även om det i konstruktionsarbetet 
tas hänsyn till estetik och ergonomi, liksom det i industridesign tas hänsyn till 
funktionella egenskaper och tekniska specifikationer är skillnaden den att konstruktion 
betonar analys av de ingående delarna och deras funktion, medan industridesign betonar 
syntetisering av delarna och intuition om vad som känns rätt. I fortsättningen kommer 
ordet design användas och det syftar på design av industriellt tillverkade produkter som 
även kallas industridesign.  
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3.1 Dellner Couplers AB 
Dellner Couplers AB (DC) tillhör Dellner Invest AB och har sitt huvudkontor i Falun 
och har ett globalt nätverk med dotterbolag och agenter (dellner.se). Företaget har en 
omsättning på cirka 50 miljoner euro. DC har en avancerad konstruktionsavdelning för 
att hålla sig i framkant och ha ledande produkter gällande den tekniska profilen. De 
profilerar sig som ett globalt high-tech företag. Deras mission är att erbjuda säkra, 
effektiva och flexibla transportlösningar. De arbetar från början till slut och 
verksamheten börjar med koncept för att fortsätta genom konstruktion, produktion, 
slutmontering och test, leverans och fortlöpande kundkontakter och uppföljning och 
stöd. 
Idag ligger företagets huvudsakliga fokus på säkerhet, kvalitet, design och utveckling. 
Produkterna tillverkas och anpassas efter kundernas individuella behov och krav. 

3.1.1 Telefonintervju med Dellner Couplers 
Intervju genomfördes med Anders Rönning på Dellner Couplers angående deras 
adaptrar för tåg i höghållfast stål och följande information baseras på informationen 
från intervjun. 

3.1.2 Produkten 
En tågadapter är en sorts anordning som används för att kunna koppla ihop tågvagnar 
med olika kopplingssystem. På den engelska marknaden florerar en stor uppsättning av 
olika tågkopplingsanordningar och då används en tågadapter (se bild 5) för att koppla 
ihop dessa och överbrygga de olika geometrierna som de olika tågkopplen har. Då 
behovet att koppla ihop två olika tågkoppel finns måste tågadaptern hängas på tåget 
manuellt. Det finns en lag som säger att varje tåg ska ha en sådan adapter på respektive 
tåg eller väldigt nära tillgängligt eftersom de ibland behövs för att snabbt bogsera undan 
ett tåg som står på bangården eller dylika situationer.  
 

 
 

Bild 5. Tågadapter som används för att överbrygga geometrier (Anna Tervo, Dellner) 

3.1.3 Initiativ och marknad 
Initiativet kom från kunder i England efter att de engelska myndigheterna ställt krav på 
att en tågadapter ska kunna hanteras av en person. De adaptrar som fanns på marknaden 
tidigare vägde så pass mycket att de enligt engelska arbetsskyddsregler behövde minst 
två personer för att bäras.  
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För att adaptern skulle kunna bäras av vilken medarbetare som helst, med lägsta 
möjliga lyftkapacitet, fanns kravet att adaptern inte skulle få väga mer än 10 kg. Både 
Dellner och kunden märkte i ett tidigt skede att detta var ett omöjligt krav med 
avseende på de hållfasthetskrav som samtidigt ställdes.  
 
Projektet utfördes 2004 till Englandsmarknaden och har fått många efterföljare sedan 
dess. Denna typ av konstruktion genomsyrar numera marknaden för tågadaptrar. Dock 
togs aldrig något patent på konstruktionen eftersom kunden var med och finansierade 
projektet. De hade ett gemensamt avtal för hur båda parterna skulle gå till väga ifall 
någon av dem ville sälja produkten vidare. Initialordern var endast 50 adaptrar men 
sedan växte intresset. 

3.1.4 Tillverkningsprocess 
Nuvarande 
DC började med att sätta upp ett projekt för att tillverka en produkt som klarar de 
ställda kraven på hanterbarhet. Det innovativa med den nya modellen var att den nu 
tillverkades i flera delar. Totalvikten har ingen större betydelse utan det är vikten per 
komponent som är det viktiga. Tidigare var det färre komponenter och där den tyngsta 
delen vägde kring 40 kg. Nu väger ingen komponent mer än 20 kg. Eftersom adaptrarna 
ska klara 30 tons statisk last är det viktigt att använda väldigt höghållfasta material. Då 
DC gjort ett liknande projekt tidigare hade de redan idéer om hur denna produkt skulle 
utformas och det höghållfasta stålet var ett relativt naturligt val.  
 
Problemet under tillverkningsprocessen var att materialet var relativt begränsat. De 
använde sig av spillplåtar från SSAB eftersom de inte hade behov av en hel rulle med 
stål som säljs i storleken 10-15 ton utan de behövde endast några hundra kg stål. Detta 
gjorde att de var styrda av vilka spillplåtar de fick tillgång till och produkten består då 
av en kompromiss av deras krav och av vad de kunde skaffa fram för material.  
Det viktigaste med denna produkt var konstruktionsförbättringen, viktminskningen och 
att få ett bra kraftflöde och till detta utnyttjades FEM-analyser. Dellner laborerade 
väldigt mycket med olika typer av geometrier för att få fram en optimal konstruktion 
och ha så lite ”dött material” som möjligt. 
 
Tillverkningsprocessen är inte speciellt avancerad utan det är materialet och 
konstruktionen som är det innovativa med produkten. Desto bättre de utnyttjar plåten 
genom exempelvis bockning och rullformning, desto mindre svetsfogar blir det, och 
andra moment förenklas som gör tillverkningsprocessen effektivare. Att svetsa är 
skadligt för stålet och det är därmed bättre ju färre svetsfogar som behövs. Det 
användes nya rullformningsmetoder och bockningsmetoder hos entreprenören de inte 
använt tidigare på DCs produkter.  
 
Tidigare 
Rent svetstekniskt är det ingen större skillnad mellan den nuvarande och tidigare 
tillverkningsprocessen. Skillnaden i tillverkningsprocessen är att de försökt förenkla 
hela framtagningsprocessen genom att konstruera om adapterns utformning för att i 
förlängning få en enklare tillverkning.  
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Den tidigare modellen hade inga krav på vare sig design eller att den skulle tillverkas 
rationellt. Den förra konstruktionen skapades genom att sätta ihop raka plåtar och hade 
inga bockningsmoment.  

3.1.5 Utrustning 
Nuvarande 
DC har inte själva en tillräcklig maskinpark för plåtbearbetning utan de separata delarna 
tillverkar underleverantörer åt DC. De kan sedan svetsa ihop dessa delar själva. De 
använder konventionell svetsning för att svetsa ihop komponenterna. 
 
Tidigare 
De hade ingen annan utrustning än konventionella svetsar då den förra adaptern 
tillverkades. 

3.1.6 Tekniska egenskaper 
Nuvarande 
Den nya adaptern tillverkas i flera komponenter än tidigare och monteras ihop som en 
byggsats. Den tillverkas i flera delar för att det skulle vara omöjligt att uppfylla 
hållfasthetskraven och viktkravet samtidigt. I varje komponent har vikten reducerats till 
minst hälften. Den tyngsta komponenten väger nu strax under 20 kg och de flesta väger 
mellan 15-20 kg. 
 
Tidigare 
Tidigare vägde varje komponent av tågadaptern kring 40 kg och eftersom den var 
tillverkad av kantiga bitar var den svårare att hantera och otympligare.  

3.1.7 Designförändringar 
På den nya konstruktionen finns en större ambition att integrera design i större 
utsträckning. Målet var att med den nya konstruktionen få ett jämt kraftflöde med lägsta 
möjliga vikt. Det var nödvändigt att förändra konstruktionen för att överhuvudtaget 
lyckas nå den önskade viktminskningen. Geometrin och enkelheten i strukturen är 
minst lika viktig som materialet i sig. Det estetiska fick företaget på köpet genom att 
konstruera produkten mer strömlinjeformad. Den uppfattas därmed som en mer 
attraktiv produkt och den nya adaptern är även lättare att hantera och har exempelvis 
mjuka bärhandtag till skillnad från den gamla konstruktionen.  

3.1.8 Tillverkningskostnad 
Den nya adaptern blev inte dyrare att tillverka eftersom vikten reducerades till nästan 
hälften. Kostnaden för råmaterialanskaffning blev lägre eftersom det krävdes mindre 
råmaterial och prisskillnaden mellan höghållfast stål och konventionellt stål är 
försumbar. Genom att tjockleken minskas då höghållfast stål används resulterade det i 
mindre antal svetssträngar genom att fogvolymen minskade och genom det svetstiden 
och kostnaden.  
 
Det primära målet med konstruktionsändringen var viktminskning men DC hade även 
målet att eventuellt sänka tillverkningskostnaden i samband med detta. 
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3.1.9 Miljömässiga aspekter 
Den miljömässiga vinsten ligger mestadels i bytet till höghållfast stål. Bytet till 
höghållfast stål gör att mindre råmaterial per enhet används vilket leder till lättare frakt 
och mindre växthusgasutsläpp. Genom att svetsa i höghållfast stål blir svetsfogen 
mindre och sparar därmed in på den miljöpåfrestning som svetsning ger. I övrigt skiljer 
sig inte tillverkningsprocessen för den nya konstruktionen från den gamla och den i sig 
har inte förbättrats miljömässigt.  

3.1.10 Hinder i innovationsprocessen för framtagning av nya produkter i höghållfast 
stål 
Hinder som finns i innovationsprocessen är den begränsade tillgången på inköp av 
material i små volymer. DC använde sig av spillplåtar av det materialet som var 
tillgängligt och inte det material de helst önskade. SSAB säljer rullar med höghållfast 
stål i storleksordningen 10-15 ton och det vore önskvärt om det fanns mindre 
kvantiteter att tillgå.  
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3.2 Hydroform Design Light AB 
Hydroform Design Light AB (HDL) är ett företag som ingår i Hydroscand Group. HDL 
ligger i Vansbro som profilerat sig som en bygd med tradition av verkstadsindustri med 
hög kompetens och tekniknivå (designlight.se). HDLs affärsidé är att erbjuda kunden 
optimala formlösningar för plåt och rördetaljer. Företaget behärskar hydroformning, 
djupdragning och pressning och kan därmed erbjuda optimala formningsmetoder för 
varje detalj. HDL har en egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning och även 
kapacitet att producera egna rörämnen. Detta är för att kunna erbjuda korta 
leveranstider och ett optimalt materialutnyttjande. Företagets ambition är att alltid ligga 
i teknikens framkant och för att lyckas med detta driver de utvecklingsprojekt i 
samverkan med Högskolan Dalarna och flera större företag. Produktionen sker löpande 
till stora företag i Europa. 

3.2.1 Intervju och studiebesök på Hydroform Design Light 
Intervju och studiebesök genomfördes med Peter Alm på Hydroform Design Light 
angående deras rullskida som tillverkats i höghållfast stål och följande information 
baseras på informationen från intervjun.  

3.2.2 Produkten 
PRO-SKI Flex (se bild 6) är en nyutvecklad rullskida som har fått en ny konstruktion 
och tillverkas i SSABs ultrahöghållfasta tvåfasstål Docol 1000 för att ge de önskade 
egenskaperna (pressmeddelande SSAB). Det som skiljer denna rullskida mot andra 
rullskidor är att den tillverkats i ett ultrahöghållfast stål jämfört med tidigare modeller 
som tillverkats i aluminium. Tidigare var skidan mer stum och fjädrade mindre. Idén 
bakom designen och konstruktionen kommer från fordonsvärlden och företaget har 
använt sin erfarenhet från deras tillverkning av krockskyddsbalkar i avancerat 
höghållfast stål. Materialet ger de återfjädrande egenskaper som efterfrågats och ger en 
åkkänsla liknande den med vanliga längdskidor på snö.  
 

 
Bild 6. Konstruktionen av rullskidan i höghållfast stål visandes hjulhållare och huvuddel överst i bilden, 

under dessa visas fjädern för att sedan visa det sista steget innan färdigmonterad produkt.  (Lena 
Norrström, Triple Steelix) 
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3.2.3 Initiativ och marknad 
Initiativet kom från Sterners Specialfabriker som tillverkar och marknadsför PRO-SKI 
Rullskidor eftersom de började tappa marknadsandelar inom rullskidsbranschen. Det 
hade kommit konkurrenter som börjat tillverka rullskidor i trä med syftet att skapa en 
mer sviktande skida för att efterlikna känslan av att åka på riktiga längdskidor. Efter 
konkurrentanalyser insåg de att de behövde utveckla sin rullskida och kontaktade då 
Hydroform Design Light. Sterners specialfabriker säljer och marknadsför produkten 
medan HDL står för utveckling och tillverkning.  
Skidan har fått positiv respons från skidåkare och Thobias Fredriksson, VM-guld i 
individuell sprint och OS-guld i team sprint säger: 
”Nya PRO-SKI Flex C2 är den bästa bästa klassiska rullskida jag åkt på. Den 
kännetecknas av stabilitet och är mycket enkel att hantera, och det är just de 
egenskaperna som är viktiga när du ska köra sprintträning på rullskidor.” 
Skidan nominerades även till Swedish Steel Prize 2009. 

3.2.4 Tillverkningsprocess 
Nuvarande 
När HDL först fick uppdraget från Sterners Specialfabriker visste de inte hur skidan 
skulle tillverkas eller ens vilket lastfall som gällde för skidan. Detta gjorde att HDL 
allra först började räkna på tvärsnitt med kravet att skidan skulle kunna fjädra 10 mm 
utan att plasticeras. Problemet med det okända lastfallet för skidan gjorde att de 
provade sig fram. PRO-SKI önskade en skida som gav en viss vridstyvhet och för att 
lösa detta lade HDL till pressade räfflor på ovansidan. Därefter undersökte de vilket 
material som skulle kunna klara av alla dessa krav. De kom fram till att SSABs Docol 
1000 klarar av denna bockning utan att spricka. Konstruktionen på skidan avgör kraften 
som behövs för att pressa den. Första tanken var att använda hydroformning men 
eftersom de valde att ge skidan en öppen profil kunde hydroformning inte användas och 
de använde sig av hydraulpressning istället med 200 tons presskraft och stela verktyg. 
Hydraulpressen skapar mönstret och bockningen. Därefter används lasersvetsning för 
att skapa en profil. Skillnaden i tillverkningsprocessen med att använda höghållfast stål 
istället för konventionellt stål är att det krävs mer kraft för att forma det som man vill. I 
detta fall hade HDL tillräckligt med presskraft i maskinerna.  
 
Tidigare 
Tidigare var skidan tillverkad i aluminium. Tillverkningen av själva huvuddelen av 
skidan var en billigare tillverkningsprocess än huvuddelen av skidan i höghållfast stål 
eftersom den bestod av extruderad aluminium som sedan maskinbearbetades med 
fräsning och var en mindre krävande process. Dock var hjulhållaren krävande och dyr 
att tillverka eftersom det var mycket borrning och fräsning. 

3.2.5 Utrustning 
Nuvarande 
Utrustningen som används för att tillverka rullskidan är lasersvetsning och 
hydraulpress. Lasersvetsning är snabbare och bättre än konventionell svetsning men 
kräver ett mycket mindre spel mellan bitarna, det vill säga ett mycket mindre fel. 
Lasersvets klarar enbart av 0,1 mm fel medan en konventionell svets har mycket större 
feltolerans.  
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Andra fördelar som bidrog till valet av lasersvets är att i och med att det går snabbare 
att lasersvetsa än att använda konventionell svetsning blir det mindre värmeutveckling i 
stålet och mindre area som påverkas av värmen som utvecklas av svetsningen. 
Sedan används en hydraulpress som är press där kraften som används är konstant under 
bearbetningsprocessen (ne.se, hydraulpress). Därefter pulverlackeras skidan och till sist 
monteras fjädern. 
 
Tidigare 
Utrustningen som användes för att tillverka den tidigare modellen var fräs- och 
borrverktyg och en press för att extrudera aluminium.  

3.2.6 Tekniska egenskaper 
Nuvarande 
Det höghållfasta stålet har gett skidan bättre svikt vilket var något som efterfrågades av 
kunderna. Rullskidan tillverkas i SSABs ultrahöghållfasta tvåfasstål Docol 1000 vilket 
är ett stål som har de efterfrågade egenskaperna. De efterfrågade egenskaperna var att 
skapa en skida med återfjädrande egenskaper för att efterlikna en känsla av att åka 
skidor på snö. Det innovativa med den nya modellen är att det sitter en fjäder i en öppen 
profil med en viss förspänning. Det gör att skidan kan svikta 10 mm och klarare det 
elastiska området utan att plasticeras. För att uppnå en viss vridstyvhet finns det 
pressade räfflor på ovansidan. Vikten är jämförbar med tidigare modeller eftersom det 
höghållfasta stålet tillåter tunnare materialval (pressmeddelande SSAB).  
 
Tidigare 
De tidigare rullskidorna som tillverkades i aluminium fjädrade mindre.  

3.2.7 Designförändringar 
HDL passade på att ändra designen eftersom konstruktionen ändrades. Men att ändra 
designen i sig var aldrig någon aspekt som togs hänsyn till i utvecklingsfasen. Designen 
ansågs som något sekundärt som de passade på att passa in i den nya konstruktionen. 
Det var mer att de passade på att införa något estetiskt där konstruktionen ändrades än 
att konstruktionen ändrades för att införa något estetiskt. Peter Alm påpekade att 
fallgropar med höghållfast stål är att det är möjligt att tro att det går att designa med 
estetiskt syfte i större utsträckning än vad som är möjligt. Det är relativt svårt att ta ut 
svängarna och vissa former bör ses upp med. För mer läsning se kapitel 2.6, Problem 
som kan uppstå då höghållfasta stål används. 

3.2.8 Tillverkningskostnad 
Det var en simplare process tidigare även om hjulhållaren var relativt dyr att tillverka. 
Tillverkningskostnaden ligger dock på ungefär samma nivå som förut trots en mer 
avancerad konstruktion. Förklaringen till detta är att aluminium är dyrare än höghållfast 
stål (pressmeddelande SSAB). 
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3.2.9 Miljömässiga aspekter 
Det finns en miljömässig vinst i att byta till höghållfast stål från aluminium på grund av 
att råmaterialframställningen och återvinningen av höghållfast stål släpper ut mindre 
växthusgaser kontra aluminium (greensteel.org). Växthusgasbesparingen blir ännu 
större i och med att materialåtgången är mindre då höghållfasta stål används.  
 
Skidan väger ungefär lika mycket då det höghållfasta stålet används eftersom 
tjockleken då kan reducera men fortfarande behålla samma styrka. Den oförändrade 
vikten leder till att utebliven viktbesparing inte förbättrar fraktvikten vilket besparar 
bränsleutsläpp hos transportfordonen. Tillverkningsprocessen är en ren process och 
skidan kallformas vilket inte är speciellt energikrävande. 

3.2.10 Hinder i innovationsprocessen för framtagning av nya produkter i höghållfast 
stål 
Peter Alm menar att det är människorna som blir påverkade i realiteten när det sker 
materialutvecklingar. Även om företaget har utrustningen måste de förstå hur den ska 
användas och även förstå materialets egenskaper och begränsningar. 
Peter Alm påpekar att det som behövs utvecklas när det blir materialutvecklingar är 
snarare kunskapen om hur verktygen de använder ska konstrueras för att kunna tillverka 
en produkt som håller. Problemet ligger i att konstruera ett bra verktyg som tillverkar 
en produkt som håller. För det är dyrt att tillverka ett verktyg och därför är det viktigt 
att vara duktig på att simulera och även ha kunskap om materialets egenskaper och hur 
det beter sig. Det är viktigt att veta hur verktygen ska se ut för att behandla höghållfast 
stål och ta hand om återfjädring och höga krafter. Däremot tar det ofta ut sig eftersom 
det höghållfasta stålet kräver mer presskraft för att bearbetas men är däremot tunnare än 
det konventionella stålet så det är inte alltid det behövs tillsättas mer kraft då 
höghållfast stål används. 
 
Han menar att det tar tid för material att implementeras på marknaden och fastän det 
höghållfasta stålet har funnits en längre tid på marknaden är det inte helt känt ännu. Ett 
hinder i innovationsprocessen för framtagning av nya produkter i höghållfast stål är 
bristen på kunskap om materialet. Medarbetarna på företaget går på regelbundna 
kunskapsutbildningar för att motverka detta. Han menar även att kunskap är väldigt 
viktigt eftersom det är kunskap som gör att företag kan producera innovativa produkter. 
Triple Steelix fyller en bra roll eftersom de främjar innovativa idéer.  
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3.3 ME Racing Service AB 
ME Racing Service AB i Borlänge är ett företag som specialiserat sig på chassin och 
skyddsburar av rör i materialet krommolybden. Företaget startades 1 januari 1985. Det 
är ett etablerat och välkänt företag i racingvärlden. De är en ledande tillverkare av 
innovativa chassin och levererar till många inom eliten i rally, drag-, cirkel- och 
banracing. (meracing.com) 

3.3.1 Telefonintervju med Mats Eriksson  
Intervju genomfördes med Mats Eriksson på ME Racing Service AB (ME) angående 
rör i höghållfast stål och följande information baseras på informationen från intervjun. 

3.3.2 Produkten 
ME Racing Service AB deltar i en process där rör i höghållfasta stål utvecklas (se bild 
7). Rören är inte helt ute på marknaden ännu utan projektet är i ett uppstartsskede. ME 
utför i nuläget olika tester som svetsning och bockning på de höghållfasta rören för att 
jämföra med befintliga rör på marknaden. Företaget kommer att fungera som grossist 
och sälja de höghållfasta rören vidare till företag i samma bransch. De kommer även att 
använda de höghållfasta rören i skyddsburar som de tillverkar och som sitter i 
tävlingsbilar istället för de krommolybden rör företaget använt tidigare. I nuläget 
importerar ME krommolybdenrör från USA som är rör bestående av bland annat 
legeringsämnena krom och molybden. Syftet med att framställa rör i höghållfast stål är 
kvalitetshöjning, prissänkning och närmare till råmaterialproducenten som är SSAB. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bild 7. Rullformade rör från Rullformningscenter i Avesta (triplesteelix.com, Rullformningscenter) 

3.3.3 Initiativ och marknad 
Mats Eriksson drev frågan om att tillverka rör i höghållfast stål för ett antal år sedan 
som utmynnade i att han tog kontakt med näringslivschefen i Borlänge. Dåvarande 
näringslivschefen gillade idén och de började planera att starta ett rörverk i Borlänge. 
Detta blev ett projekt hos Triple Steelix och resulterade i att Högskolan Dalarna 
involverades för att ta fram en rullformningsmaskin.  
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SSAB försökte lockas till projektet men har tidigare haft som policy att inte involvera 
sig i förädlingsprojekt och det blev dock inget mer av projektet då.  
 
När Outokumpus rörformningsfabrik i Fagersta varslade om nedläggning för några år 
sedan blev det starten för en verksamhet med Tillväxtgruppen i norra Västmanland, 
kommunens näringslivsenhet och Outokumpu i spetsen. Resultatet av det blev 
Rullformningscenter i Fagersta som delägs av SSAB och Outokumpu med IKEA som 
samarbetspartner. Det invigdes 25 juni 2009.  
Triple Steelix, Tillväxtgruppen i norra Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands 
län är aktörer medverkar genom ett utvecklingsprojekt som ska utveckla små och 
medelstora företag i regionen. Genom detta utvecklingsprojekt får dessa företag 
möjligheten att ta fram prototyper på tunnväggiga höghållfasta rör av olika slag. ME är 
ett av dessa företag.  
 
Mats Eriksson menar att det finns en stor marknad för de höghållfasta rören eftersom de 
kommer att göra otaliga konstruktioner lättare med samma hållfasthet och därigenom 
spara energi. ME tillverkar just nu tågdelar åt ett annat företag. I den produkten 
använder de sig av krommolybdenrör men det skulle ha fungerat lika bra att använda 
sig av de höghållfasta rören ifall de hade funnits att tillgå redan. I takt med tillgång 
kommer efterfrågan att öka tror Mats Eriksson.  

3.3.4 Tillverkningsprocess 
Nuvarande 
Tillverkningsprocessen i Rörformningscentret skiljer sig inte från den tidigare 
tillverkningsprocessen då de tillverkade rör i rostfritt stål. De använder samma 
maskinpark som tidigare. De behövde inte uppgradera maskinparken eftersom de 
befintliga rullformningsmaskinerna även klarar av att tillverka rör i höghållfast stål. 
Alla verktyg de har fungerar för detta material med och Rullformningscentret behövde 
inte investera i någon ny utrustning utan enbart lära sig hur det nya materialet fungerar 
med exempelvis återfjädring och svetsmetoder. SSAB tillhandahåller kunskapen om 
materialet och medarbetarna på Rörformningscentret har kunskap om maskinparken. 
Det tillverkas provserier men dessa rör är inte ute på marknaden ännu. För att tillverka 
röret rullformas en stålremsa och svetsas sedan ihop. Sedan kommer det att gå att 
förädla dessa rör med hydroformning. I MEs fall kallvalsas rören för att sedan användas 
i en störtbåge. IKEA är intressenter för att uppgradera deras rör i sina möbler.  
 
Tidigare 
Rören i rostfritt stål tillverkades på samma sätt, med samma maskiner och ingen 
förändring har skett i tillverkningsprocessen. 

3.3.5 Utrustning 
Nuvarande 
Den utrustning som används är rullformning och konventionell svetsning. Rullformning 
är en typ av omformning av ett plant plåtband till en profil genom en successiv 
profilvikning (ne.se, rullformning).   
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Tidigare 
Den utrustning som användes tidigare var densamma.  

3.3.6 Tekniska egenskaper 
Nuvarande 
Rörens kvalitet har förbättrats genom att de tillverkas av höghållfast stål istället för de 
sömlösa krommolybdenrören. Ett sömlöst rör (specialprofiler.se, sömlösa rör) tillverkas 
genom att materialet pressas mellan ett matrisverktyg och ett dorn (ne.se, dorn) som är 
ett verktyg som används för att vidga rör. Det blir därmed inga synliga sömmar i röret. 
Om rören tillverkas i höghållfast stål blir rörets godstjocklek perfekt. För framtida 
utveckling passar dessa rör även bra att hydroformas, vilket kommer att vara gynnsamt 
för bilindustrin som behöver formade rör.   
 
Tidigare 
Mats Eriksson menar att erfarenhetsmässigt har krommolybdenrören inte lika hög 
precision eftersom det är svårare att göra ett sömlöst rör och få perfekt godstjocklek. 
Speciellt då krommolybdenrören är importerade från USA, där de har större tolerans, 
och det kan därmed skilja en del på väggtjockleken. 

3.3.7 Designförändringar 
Det är en väldigt simpel produkt konstruktionsmässigt och materialbytet förändrade inte 
designen och det togs ej heller initiativ för att förändra designen i samband med byte till 
höghållfast stål. 

3.3.8 Tillverkningskostnad  
Krommolybden är dyra legeringsämnen och är dyrare än de höghållfasta rören. Det blir 
en stor ekonomisk besparing genom att byta material till höghållfast stål 

3.3.9 Miljömässiga aspekter 
Bytet till höghållfast stål har resulterat i att materialåtgången reducerats eftersom 
produkten kunde tillverkas lika hållfast men med mindre material, vilket lett till en 
växthusgasbesparing. Denna besparing ger därmed lättare produkter vilket sparar in 
frakt eller möjlighet att frakta mer vid varje transport vilket ger mindre 
koldioxidutsläpp. Då tillverkningsprocessen är densamma har den inte gjort någon 
miljömässig besparing. 

3.3.10 Hinder i innovationsprocessen för framtagning av nya produkter i höghållfast 
stål 
Enligt Mats Eriksson är ett av de största hindren för att ta fram nya produkter bristen på 
riskkapital. Det finns många bra idéer men som ett småföretag inte klarar av att omsätta 
i en produkt utan ett visst riskkapital. Ett tidsmässigt kort synsätt på finanser är ett hot 
eftersom de kräver att investeringar ska betala av sig på väldigt kort tid. Det är svårt 
eftersom större projekt eller idéer behöver längre tid på sig att betala av sig.  
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4. Analys av fallstudierna 
______________________________________________________________________ 
 
I denna del beskrivs analysen av fallstudien. De tre företagen analyseras sammanfattningsvis under 
respektive område. Analysen mynnar sedan ut i en slutsats och diskussion som kan läsas i nästa kapitel. 
______________________________________________________________________ 

4.1 Tillverkningsprocess 
Genom att studera de tre olika företagens tillverkningsprocesser går det att se att 
tillverkningsprocessen förändrats om den skett i samband med konstruktionsändring. 
ME som enbart uppgraderade material behövde inte göra någon ändring i sin 
tillverkningsprocess. Både HDL och DC förändrade sin konstruktion med målet att 
förenkla efterföljande tillverkningsprocess. Tekniker anpassade för materialet växer 
fram i samband med materialförbättringar och går oftast hand i hand med 
materialutvecklingen.  
 
Slutsatsen är att enbart ett byte till höghållfast stål inte behöver betyda att företaget 
behöver ändra sin tillverkningsprocess. Det som eventuellt kan behövas ändras är en 
uppgradering av presskraften i företagens maskinparker eftersom höghållfast stål kräver 
mera kraft för att bearbetas. 

4.2 Utrustning 
Utrustningen ändrades ifall produktens konstruktion och tillverkningsprocess ändrades. 
Om endast konstruktionen ändrades behövdes inte nödvändigtvis utrustningen bytas ut. 
Ett byte till höghållfast stål behöver inte betyda att utrustningen måste bytas ut. 
Höghållfast stål är ett material som fungerar att användas med befintlig utrustning ifall 
enbart materialet har bytts ut i tillverkningsprocessen. Däremot kan det krävas mer 
presskraft i maskinparken. I fallstudien hade dock samtliga företag tillräckligt med 
presskraft. Då höghållfast stål används är det vanligt att ifall konstruktionen ändras byts 
även utrustningen ut. Materialutvecklingar och nya bearbetningsmetoder går relativt 
hand i hand och i samband med materialutveckling uppkommer ofta nya metoder att 
använda.  

4.3 Tekniska egenskaper 
För alla företagen har de tekniska egenskaperna förbättrats. En förbättring av de 
tekniska egenskaperna har varit ett incitament i alla fallen för en 
konstruktionsförändring. Det höghållfasta stålet i sig besitter önskvärda förbättrade 
tekniska egenskaper. ME som enbart ändrade material till höghållfast stål och inte 
tillverkningsprocessen har fått förbättrade tekniska egenskaper. I MEs fall förbättrades 
precisionen i godstjockleken samtidigt som det skapades ett lättare rör. DC utnyttjade 
materialet för att förena hög hållfasthet och lättare vikt. HDL utnyttjade det 
höghållfasta stålet för att förena hållfasthet och fjädring. 
 
Vid enklare konstruktioner är det möjligt att få förbättrade tekniska egenskaper genom 
att enbart uppgradera materialet. I lite mer avancerade konstruktioner behövs 
konstruktionen ändras i samband med ett materialbyte för att få förbättrade tekniska 
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egenskaper. Detta kan visas i fallet för HDL som i samband med byte till höghållfast 
stål omkonstruerade skidan och skapade den innovativa fjäderkonstruktionen som i 
samverkan gav förbättrade tekniska egenskaper.  
 
Det höghållfasta stålet ger möjlighet att kombinera egenskaper som normalt står i 
motsatsförhållande, i ett endaste material, som exempelvis hög hållfasthet och låg vikt.   

4.4 Designförändringar 
Design är inget som något av företagen satsade på i större bemärkelse då de utvecklade 
sina produkter. Det företag som hade mest utpräglat fokus på design var DC. Det är 
inget som genomsyrar produkten eller styr konstruktionen av den utan snarare ett mer 
lyckosamt utfall av en genomtänkt konstruktion. Genom att tillverka adaptern mer 
strömlinjeformad för att få ett bättre kraftflöde fick den även en mer attraktiv design. 
Men det var aldrig det omvända, det vill säga att designen prioriterades och gav 
mervärde för produkten. DC fick på köpet en mer användarvänlig produkt genom att 
konstruera den bra. I HDLs fall var det detsamma som för DC. De ändrade produktens 
utseende där konstruktionen tillät dem att göra förändringar. MEs produkt är väldigt 
simpel och ändrade inte designen vid materialbytet.  
 
Ett av problemen med de höghållfasta stålen är att de är mindre formbara än mjuka stål. 
Det är svårare att ta ut svängarna formmässigt och det är viktigt att utvärdera en ändring 
av konstruktionen eller förändrad formningsmetod. Detta kan också vara en anledning 
att företagen inte fokuserade så mycket på design i sina produkter eftersom det kräver 
noggranna utvärderingar även om min uppfattning är att de inte är speciellt intresserade 
av att tillföra designmässiga värden till produkten utan det får vara en positiv biprodukt 
om det blir en lyckad konstruktion.  

4.5 Tillverkningskostnad 
Tillverkningskostnaden är starkare förknippad med konstruktionen än själva materialet. 
Höghållfast är marginellt dyrare än konventionellt stål vilket jämnas ut genom att det 
behövs en mindre mängd. Om ett annat material än stål använts kan företaget spara 
pengar på att byta till höghållfast stål från exempelvis aluminium som fallet var för 
HDL. Aluminium är dyrare än höghållfast stål och HDL sparade in på 
materialkostnaden. Dock var konstruktionen mer avancerad vilket gjorde att 
tillverkningskostnaden blev högre. Men relativt den förra konstruktionen som hade 
svårare moment är tillverkningskostnaden ungefär densamma.  
 
I mer avancerade konstruktioner som i fallet för HDL och DC är tillverkningskostnaden 
relaterad till konstruktionen. 
 
Tillverkningskostnaden har legat på relativt lika nivå i den nya och den gamla 
konstruktionen för både HDL och DC. Även fast konstruktionen blivit mer avancerad 
har tillverkningskostnaden bibehållits på samma nivå och en anledning till det kan vara 
att då båda företagens produkter omkonstruerats har de gjort det med avseende på både 
innovativ konstruktion och konstruktion för förenklad tillverkning.  
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Min reflektion är att det syns tydligast på DCs tågadapter att de tog hänsyn till båda 
dessa aspekter för att skapa en innovativ och även en enklare produkt att tillverka 
eftersom de utöver viktminskningsmålet även hade målet att sänka 
tillverkningskostnaden. I HDLs fall uppfattar jag det som att det var mer fokus på en 
innovativ produkt än att skapa en produkt med förenklad tillverkningsprocess eftersom 
målet med deras produkt var ökat kundvärde. I fallet för ME som enbart bytte material 
och ej konstruktion blev det en ekonomisk besparing eftersom bytet till höghållfast stål 
gjorde att tjockleken blev mindre och därmed mindre materialåtgång. En annan 
anledning till viktminskning är att materialet som användes tidigare, krommolybden, är 
ett dyrare material än höghållfast stål. 
 
Slutsatsen är att tillverkningskostnaden sänks om enbart materialet ändras till 
höghållfast stål i tillverkningsprocessen på grund av minskad materialåtgång eller att 
det höghållfasta stålet är billigare. Om även konstruktionen ändras kan 
tillverkningskostnaden minska eller öka, beroende på syftet med 
konstruktionsändringen.  

4.6 Miljömässiga aspekter 
Alla tre företagen har fått miljömässiga vinster av att byta till höghållfast stål. Både DC 
och ME nämner viktbesparingen vid frakt som en stor miljöbesparing. 
Då energiåtgången och växthusgasutsläppen är densamma för att tillverka samma 
mängd höghållfast stål som konventionella stål minskas energiåtgången och 
växthusgasutsläppen eftersom materialåtgången blir mindre då höghållfast stål används. 
HDL bytte från aluminium till höghållfast stål där aluminium är ett mycket mindre 
miljövänligt material eftersom det släpper ut mer växthusgaser under 
tillverkningsprocessen och även vid återvinning. Höghållfast stål är relativt alternativa 
material med liknande egenskaper för företagens produkter mest miljövänligt med 
avseende på växthusgasutsläpp.  
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5. Diskussion och slutsatser 
______________________________________________________________________ 
 
I denna del beskrivs slutsatser som baseras på teoridelen och analysen av fallstudien. 
Frågeställningarna som ställdes i inledningen besvaras för att följas av förslag på lösningar av de 
hinder som identifierats. Det presenteras även blickar framåt, förslag till framtida forskning, kritisk 
granskning av det egna arbete och en sammanfattande slutsats. 
______________________________________________________________________ 
 
Den första frågeställningen var att undersöka vilka konsekvenser det höghållfasta stålet 
har gett på förädlande företags tillverkningsprocesser, utrustning, deras produkters 
tekniska egenskaper, designen på produkten, tillverkningskostnad och miljöaspekter. 
Respektive område har jag analyserat under 4. Analys av fallstudierna. Men den 
övergripande slutsatsen är att det inte är några större problem att byta material till 
höghållfast stål. Bytet påverkar inte företaget nämnvärt mer än att det krävs lite mer 
presskraft i maskinparken för att bearbeta det höghållfasta stålet. Jag ser inga problem 
med materialet i sig som en anledning till varför det inte används i större skala. Enligt 
mig ligger problemet för det höghållfasta stålet i att det inte lyckats nå ut i tillräcklig 
omfattning till potentiella kunder.  
 
Efter att ha analyserat de tre företagen efter de uppsatta områdena går det att se att 
tillverkningsprocessen påverkas om konstruktionen ändras. Den behöver inte påverkas 
om enbart materialet uppgraderas till höghållfast stål. Detta talar för det höghållfasta 
stålet som material. Om en uppgradering av material skulle innebära för stor 
nyinvestering av maskinpark eller utvald utrustning skulle det bli svårt att få företag att 
implementera det materialet i sina produkter. Det är samma sak med utrustningen. 
Utrustningen måste inte uppdateras nödvändigtvis då materialet uppgraderas. Ifall 
enbart materialet uppgraderas är det däremot inte säkert att utrustningen behöver 
uppdateras. De tekniska egenskaperna förbättras av att byta till höghållfast stål enligt 
studien. Det är ofta ett incitament för att uppgradera material. Designaspekter på 
produkten kan vara svårare att ta hänsyn till ifall höghållfast stål används vilket är en 
nackdel med det höghållfasta stålet. Om produktutvecklaren har kunskap om materialet 
är det möjligt att undvika designfällorna. Ökning eller minskning av 
tillverkningskostnaden beror på syftet med produkten. Om enbart materialet 
uppgraderas till höghållfast stål kan tillverkningskostnaden minska som i fallet för ME 
Racing Service. Det är möjligt att sänka tillverkningskostnaden om produkten samtidigt 
konstrueras om eftersom produkten då kan konstrueras med målet att förenkla stegen i 
tillverkningsprocessen. För miljön är det bra att uppgradera till höghållfast stål eftersom 
materialet spar in mycket växthusgasutsläpp. Så summan är att det är bara fördelaktigt 
att byta material till höghållfast stål såvida det inte är en väldigt avancerad produkt 
estetiskt och designmässigt där materialet är relativt andra material begränsat. 
 
Den andra frågeställningen var vilka hinder det finns i innovationsprocessen för att 
skapa nya produkter med höghållfast stål. Jag har identifierat tre hinder som begränsar 
innovationsprocessen.  
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Det första hindret är att det är svårt att få tillgång till inköp av material i små volymer 
ifall ett företag bara vill testa att använda höghållfast stål i en produkt och inte har 
möjligheten att köpa in flertalet ton höghållfast stål utan enbart är intresserade av några 
hundra kg. Det andra hindret är att det är svårt att få tillgång till riskkapital för att 
utveckla nya idéer. Ett tredje hinder är att det är svårt för de förädlande företagen att få 
tillgång på kunskap om det höghållfasta stålet.  
 
Det första hindret handlar om att det är svårt för företag att få tillgång till en liten andel 
material ifall de enbart vill prova om materialet fungerar för någon idé de har. 
Exempelvis då DC utvecklade sin tågadapter var de tvungna att använda sig av 
spillmaterial från SSAB eftersom de inte hade möjligheten att köpa in en stor rulle på 
10-15 ton. Om de hade haft möjligheten att köpa in mindre material hade de använt ett 
annat höghållfast stål med högre hållfasthet. Detta är ett problem eftersom det hämmar 
möjligheten att prova, vilket i sin tur hämmar hela produktframtagningsprocessen. Jag 
pratade med Joachim Larsson, SSAB, om detta som sa att SSAB har ett 
provmateriallager där det är möjligt att köpa mindre material. Det finns dock inte alla 
typer av material där heller. En möjlighet är att Tibnor som ägs av SSAB skulle kunna 
fungera som någon form av grossist av höghållfast stål i mindre upplagor. Företagen 
som önskar testa material i mindre volymer måste jobba närmare SSABs 
kundservicecentrum för att få hjälp med vad de kan göra och vilket material som finns 
tillgängligt. Alla ovanstående förslag löser ändå inte hela problemet eftersom företagen 
fortfarande inte helt har tillgång till hela SSABs sortiment. Det bästa vore om SSAB 
kunde ha en specialförsäljning av sitt höghållfasta stål parallellt med sin vanliga 
försäljning där de kunde sälja stål per meter likt sättet en kund köper tyg i en tygaffär.  
Kunden tvingas ju aldrig att köpa hela rullen med tyg. Jag tycker att SSAB borde skaffa 
ett mer service- och marknadsinriktat tankesätt och även om det är kostsamt på kort sikt 
att utveckla en sådan typ av försäljningsenhet skulle det kunna löna sig inom en snar 
framtid.  Denna möjlighet skulle enbart finnas till för företag som är i uppstartsfasen 
eller i en idéfas med en innovativ produkt för att inte konkurrera med SSABs 
återförsäljare. Det blir som att SSAB startar upp projekt med företag som har bra idéer 
och låter företagen ta del av SSABs material. Materialet skulle säljas till samma pris 
som SSABs tillverkningskostnad och inte deras vanliga försäljningspris. Detta skulle ge 
möjlighet för flera förädlande företag att utveckla produkter med SSABs höghållfasta 
stål, vilket marknadsför SSABs höghållfasta stål i samband med innovativa produkter. 
Detta ger förhoppningsvis en positiv ringar-på-vattnet effekt. Om produkten lyckas och 
börjas producera i större skala får dessa företag sedan beställa höghållfast stål ur det 
vanliga sortimentet. Detta har då gett SSAB fler kunder och samtidigt bra 
marknadsföring. Sälj-per-meter konceptet kan ses som ett förmånligt erbjudande för 
nya idéer som betalas av för SSABs del på längre sikt. En av stålindustrins stora 
utmaningar är en fortsatt utveckling på nischstrategier (Blomgren H. 2007). I enlighet 
med SSABs strategiska handlingsplan är ett av huvudmålen att accelerera tillväxten 
inom nischprodukterna (ssab.com). En utveckling av en sälj-per-meter enhet på SSAB 
skulle vara i enlighet med både företagets och sektorns mål.  
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Det andra hindret handlar om att det är svårt för företag att få tillgång till riskkapital 
för att utveckla idéer. Utmaningen ligger i att attrahera investeringarna och där spelar 
ägandet en stor roll. Men inte enbart ägarna utan även det politiska systemet, FoU-
systemet och företagen själva måste anstränga sig för att sektorn ska bibehålla och 
utveckla konkurrenskraften (Blomgren H. 2007). Det finns många bra idéer hos 
företagen men som aldrig utvecklas på grund av begränsad tillgång till riskkapital. Det 
är svårt att ändra ett helt system så det mest konkreta ett företag kan göra för att 
eventuellt få tillgång till riskkapital är att kontakta Triple Steelix. Om ett företag har en 
bra idé går det att vända sig till Triple Steelix som kan erbjuda både kunskap och 
kapital om det är en idé som faller inom deras ramar. Om det inte är det, kan de hjälpa 
företaget vidare till inkubatorer eller liknande där de kan få mer passande hjälp 
(Engholm, M. Triple Steelix).  
 
Det tredje hindret i innovationsprocessen för att skapa nya produkter i höghållfast stål 
är att många förädlande företag tycker det är svårt att få kunskap om materialet. Den 
tredje frågeställningen om hur de stora företagen ska få ut sina materialutvecklingar i 
större utsträckning till de små och medelstora företagen handlar om samma problem 
som det tredje hindret i innovationsprocessen, bara att problemet möts från andra sidan. 
Det är egentligen samma problem bara att det är från olika håll. Det förslag till lösning 
som presenteras nedan är tänkt att lösa både dessa aspekter på samma problem.  
 
För att bearbeta det höghållfasta materialet på ett bra sätt behövs kunskap om 
materialet. De företag jag intervjuade hade alla stor kunskap om materialet. Detta 
berodde på närhet till SSAB, medarbetare som arbetat på SSAB eller ett nära samarbete 
med SSAB. Men de företag som inte har dessa förutsättningar är de som inte når 
informationen om materialet. Peter Alm på HDL menar att Triple Steelix fyller en bra 
funktion som för samman olika kompetenser för att sprida kunskap och att det är viktigt 
att satsa på innovation och produkter som kräver kompetens. Jag delar uppfattning med 
Peter Alm och tycker att det höghållfasta stålet är ett material som har bra 
förutsättningar för att kunna skapa innovativa och avancerade produkter av.  
 
Jag frågade Joachim Larsson, SSAB, angående hur de sprider kunskap om sitt material 
som berättade att de bland annat har en säljkår ute bland kunderna för att stämma av 
med kundernas projekt och deltar i forskningsprojekt med kunderna. SSAB bidrar även 
med kunskap och andra synvinklar på kunders problem. Detta är ju väldigt bra, men 
problemet är att det fokuserar på befintliga kunder. Det finns en grupp av förädlande 
företag som aldrig varit i kontakt med detta material men med fördel skulle kunna byta 
till höghållfast stål för att skapa en mer konkurrenskraftig produkt. Det är de företagen 
jag anser SSAB inte når. De stora företagen måste ändra arbetssätt för att nå ut till en 
större andel av de små och medelstora företagen. Höghållfast stål har funnits sedan 80-
talet men de senaste fem åren då Triple Steelix har funnits har kunskapen om materialet 
ökat mycket, relativt tidsperioden. (Engholm M. Triple Steelix).  Men för att 
ytterliggare öka denna kunskapsspridning behövs fler åtgärder vidtas.  
 
Mitt förslag är att skapa ett stort nätverk baserat på ”gnosjöpedagogiken” som innebär 
att varje medlem på ett informellt, kravlöst, självstyrt och aktivt sätt får arbeta med sina 
idéer och nätverk. (Peterson M. & Westlund C. 2007).  
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Det är en naturlig utbildnings- och mötesform där medlemmarna arbetar tillsammans 
för att utveckla och berika en enskilds medlems idé för att sedan turas om. Det blir ett 
nätverk som innebär en win-win situation för alla som deltar aktivt. Till en början är det 
viktigt med fysiska möten och Triple Steelix skulle exempelvis kunna vara med och 
arrangera och vara förtroendebyggare och till en början driva detta nätverk. Nätverket 
skulle kunna ses som ett komplement till Triple Steelix annars projektbaserade 
verksamhet. Eftersom Triple Steelix i praktiken blir en själutplånande organisation om 
de lyckas förmedla all sin kunskap och att implementera ett systematiskt arbetssätt hos 
de företag de hjälper, kommer dessa företag att ha ett utarbetat tillvägagångssätt nästa 
gång de får en ny idé och eventuellt inte behöva hjälp av Triple Steelix. Detta nätverk 
ska istället ses som något som lever kvar utan specificerad tidsram. Nätverket skulle ha 
ett internetsystem som bygger på det som nätbokhandlare använder. Det vill säga att då 
medlemmen söker information ges förslag på alternativa liknande sökningar så att 
medlemmen inte själv nödvändigtvis behöver veta vad den söker efter.  
Gnosjöpedagogiken får utgöra strukturen i systemet och medlemmarna får utgöra 
kaoset. Systemet hjälper sedan till att organisera detta i flexibla mindmapsystem. I detta 
skulle alla medlemmar ha en profil beskrivande kompetens, talang, egenskaper och så 
vidare för att kunna organiseras i systemet. Till en början är det bra att hjälpa villiga 
och engagerade personer att starta upp och forma grupper för att få bästa möjliga 
resultat och sedan låta detta sprida sig och på så sätt sprida positiva ringar på vattnet 
och genom goda exempel engagera medlemmarna till att vara aktiva i nätverket.  
 
Ett sådant system skulle vara bra för både SSAB och de förädlande företagen. Även 
forskare och högskola skulle kunna vara en del av nätverket. Det skulle kunna vidga 
idébredden hos alla deltagare och göra att SSAB hade en chans att sprida sina 
materialutvecklingar och samtidigt få en närmare kontakt och mer informell feedback 
av medlemmarna. Mats Eriksson menar att han ofta ger förslag till sina kunder att 
använda höghållfast stål i de konstruktioner de vill att ME ska tillverka åt dem. De är 
ofta omedvetna om materialets egenskaper men villiga att ändra. Det är dessa kunder 
som i större utsträckning skulle kunna initiera egna projekt i ett tidigare skede om de 
hade mer kunskap om vilka möjligheter det höghållfasta stålet har.  

5.1 Kritisk granskning av det egna arbetet 
Då jag använt mig av fakta från SSABs hemsida finns det en möjlighet att den är 
vinklad till deras fördel. Då det är dålig tillgång på fakta om höghållfasta stål och den 
information som finns tillhandahålls från tillverkarna, det vill säga SSAB, får jag utgå 
från att den är korrekt då jag ej har möjlighet att kontrollera den närmare. Detsamma 
gäller för de övriga företags hemsidor jag besökt. 
 
De slutsatser jag dragit och den diskussionen jag fört skulle ha varit mer generell om 
det funnits ett större underlag att dra slutsatser av. På grund av underlagets omfattning 
vet jag ej heller hur representativa de företag jag undersökt är för branschen som sådan.  
 
Jag vet ej huruvida de lösningar som presenteras i diskussionen är applicerbara i 
verkligheten eller inte. Lösningen till det andra hindret om att SSAB ska sälja 
höghållfast stål som sälj-per-meter och att det skulle kunna löna sig i framtiden för 
företaget är bara en hypotes från min sida då jag inte har någon insyn i företaget.  
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5.2 Blickar framåt  
Min uppfattning är att användningen av det höghållfasta stålet kommer att öka. Både 
sektorns och SSABs mål är en fortsatt satsning på det höghållfasta stålet som är en 
nischprodukt vilket troligen leder till ökad användning av nischprodukten. Triple 
Steelix har funnits i fem år och har fem år kvar av sin tidsaxel. Eftersom kunskapen om 
det höghållfasta stålet har ökat mycket relativt under Triple Steelix fem år kommer det 
troligen att fortsätta i den takten under deras återstående fem år.  

5.3 Förslag till framtida forskning 
Mer generella slutsatser kan dras ifall underlaget för analysen ökar, det vill säga 
undersöka flera företag efter samma metodik. På grund av kursens omfattning 
begränsas undersökningen och jag bifogar frågorna som användes till intervjun för 
samtliga företag för eventuell fortsättning på studien.  
Jag lämnar även åt framtida forskning att undersöka huruvida de förslag på lösningar 
jag gett är möjliga att implementera. 

5.4 Sammanfattande slutsats 
Slutsatsen är att det inte finns några större problem att uppgradera material till 
höghållfast stål och att det inte påverkar företaget nämnvärt mer än att det kan krävas 
lite mer presskraft i maskinparken för att bearbeta det höghållfasta stålet. Det finns inga 
problem med materialet i sig som en anledning till varför det inte används i större skala. 
Problemet för det höghållfasta stålet är att det inte lyckats nå ut tillräckligt till 
potentiella kunder.  
 
Tre hinder identifierades som begränsar innovationsprocessen. Det första hindret var att 
det är svårt att få tillgång till inköp av material i små volymer ifall ett företag bara vill 
testa att använda höghållfast stål i en produkt och inte har möjligheten att köpa in 
flertalet ton kg höghållfast stål utan enbart är intresserade av några hundra kg. Det 
skulle kunna lösas genom att SSAB utvecklar en sälj-per-meter avdelning och börjar 
sälja höghållfast stål likt en tygaffär säljer tyg för att förenkla tillgången på material och 
därmed göra det enklare för företag att prova det höghållfasta stålet. Det andra hindret 
är att det är svårt att få tillgång till riskkapital för att utveckla nya idéer. Den mest 
konkreta lösningen på det problemet är att kontakta Triple Steelix som kan bidra med 
kapital och kunskap och ifall de inte kan det i just det fallet kan de hjälpa företaget 
vidare för att få mer passande hjälp. Ett tredje hinder är att det är svårt för de 
förädlande företagen att få tillgång på kunskap om det höghållfasta stålet. Det skulle 
kunna lösas genom att starta upp ett nätverk som bygger på att medlemmarna arbetar 
tillsammans för att utveckla och berika en enskilds medlems idé för att sedan turas om. 
Det skulle kunna vidga idébredden hos alla deltagare och göra att SSAB hade en chans 
att sprida sina materialutvecklingar och samtidigt få en närmare kontakt och mer 
informell feedback av medlemmarna. 



30 

Källförteckning 
 

Publicerade 
Blomgren, H. (2008) Så jobbar Sverige, kartbilder av det moderna näringslivet i 
Sverige, Studentlitteratur, Polen, ISBN 978-91-44-00942-1 
 
Peterson M. & Westlund C (2007) Så tänds eldsjälar: en introduktion till 
entreprenöriellt lärande, Nutek, Sverige, ISBN 978-91-7318-383-3 
 
Rullformningscenter, http://www.triplesteelix.se/invigning-av-rullformningscenter-i-
fager__287, hämtad 2010-04-20 
 
Stål rätt valla för barmark, pressmeddelande SSAB, 2009-11-18 
 
Svengren, L. (1995) Industriell design som strategisk resurs, Lund University Press, 
Sverige, ISBN 91-7966-311-7 
 
Toolings solution for advanced steels s.8 [elektronisk version], 
http://www.uddeholm.com/files/Tooling_solutions.pdf, hämtad 2010-04-12 
 
VINNOVA nytt nr 2 [elektronisk version] (april 2007), hämtad 2010-04-12 

Internetadresser 
 
Brottförlängning, http://www.alutrade.se/alutrade/sv/ordlista/ordlista.php,  
hämtad 2010-04-18 
 
Dellner info, Dellner.se, hämtad 2010-04-22 
 
Green steel, www.greensteel.org, hämtad 2010-04-28 
 
Hur blir plåt höghållfast, 
http://www1.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/26E9562DCD531AD6C1256FB10046
D4D4, hämtad 2010-04-19 
 
Hydroform Design Light, http://www.designlight.se/, hämtad 2010-04-22 
 
Kundfördelar, 
http://www1.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/1FB80B2CD41E013CC1256FB10046D
677, hämtad 2010-04-16 
 
Mekaniska egenskaper, 
http://www1.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/78E185AAB8917BCBC1256FB10046
D3E3, hämtad 2010-04-16 
 
ME Racing Service AB, http://www.meracing.com/index.html, hämtad 2010-04-25 



31 

 
 
Nationalencyklopedin bainit, http://www.ne.se/bainit, hämtad 2010-04-16 
 
Nationalencyklopedin brottgräns, http://www.ne.se/lang/brottgräns,  
hämtad 2010-04-17 
 
Nationalencyklopedin dorn, http://www.ne.se/lang/dorn/155715, 
hämtad 2010-04-22 

 
Nationalencyklopedin dragprov, http://www.ne.se/lang/dragprovning#,  
hämtad 2010-04-16 
 
Nationalencyklopedin hydraulpress, http://www.ne.se/hydraulpress,  
hämtad 2010-04-28 
 
Nationalencyklopedin martensit, http://www.ne.se/martensit, hämtad 2010-04-16 
 
Nationalencyklopedin rullformning, http://www.ne.se/rullformning, hämtad 2010-04-28 
 
Nationalencyklopedin sträckgräns, http://www.ne.se/lang/sträckgräns,  
hämtad 2010-04-17 
 
Om SSAB, http://www.ssab.com/Om-SSAB/Strategi/, hämtad 2010-04-16 
 
Sömlösa rör, http://www.specialprofiler.se/1/1.0.1.0/112/1/, hämtad 2010-04-25 
 
Triple Steelix, triplesteelix.se, hämtad 2010-04-20 
 
Vad kan gå snett, 
http://www1.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/E1FA67CA58D6695CC1256FB10046
D77D, hämtad 2010-04-16 
 
Vad är höghållfast stål, 
http://www.ssabdirekt.com/templates/ArticlePage____6136.aspx, hämtad 2010-04-11 

Muntliga 
Joachim Larsson, intervju 2010-04-06 
 
Peter Alm, intervju 2010-04-08  
 
Anders Rönning, intervju 2010-04-20 
 
Mats Eriksson, intervju 2010-04-23 
 
Maria Engholm, diskussion 2010-04-25 



32 

Bilagor 

Bilaga 1 
 
Frågeformulär som har använts vid intervju 
 
1. Beskriv produkten. Är det en ny produkt eller produktutveckling eller har den 
tillverkats i andra material tidigare? Och till vilka säljer ni? 
 
2. När föddes iden och på vems initiativ var det? 
 
3. Hur går produktionsprocessen till för att tillverka produkten? Vilka nya 
bearbetningsmetoder och tekniker har använts? 
 
4. Vilken utrustning används till dessa nya tekniker? 
 
5. Hur gick den gamla tillverkningsprocessen till?  Och hur såg den gamla utrustningen 
ut? Var det nödvändigt att byta ut utrustningen? 
 
6. Vad är skillnaden i tillverkningskostnad?  
 
7. Vilka tekniska förbättringar har det höghållfasta stålet gett på konstruktionen jämfört 
med den förra konstruktionen? 
 
8. Har det blivit några miljömässiga vinster av den nya tillverkningsprocessen? 
 
9. Har det höghållfasta stålet gjort att ni ändrat designen? 
 
10. Vilka förändringar har det höghållfasta stålet gett på era övriga 
produktionsprocesser? Har ni uppdaterat er maskinpark eller dylikt? 
 
11. Vilka hinder finns det i innovationsprocessen för att skapa nya produkter med 
höghållfast stål? 
 


