
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 

Modeller för effektiv 
produktutveckling 

En undersökning av 
produktutvecklingsmodeller i stålindustrin 

 

Caroline Mogard & Joel Larsson 

KTH, våren 2012 

 

 

 

  

MG104X - Examensarbete inom teknik och management på grundnivå, 15 hp   



i 
 

Sammanfattning 
Utvecklingen i dagens samhälle är snabbt ökande och likaså utvecklingen av produkter i alla 

branscher. För att idag följa med i snabba förändringar och behålla sina marknadsandelar krävs 

struktur för framtagningen av nya produkter. Som en följd av detta har vi i detta arbete utgått från 

stålindustriföretaget Outokumpu som under 2011 och 2012 har tagit fram en ny arbetsmodell för att 

jobba med produktframtagning. Denna modell är under vårt arbete inte färdigställd och 

implementerad vilket har lett oss till de frågeställningar och syfte som besvaras i rapporten.  

Syftet med denna rapport är således att undersöka vilka rutiner som bör finnas vid 

produktframtagning i stålindustrin och göra utvecklingsprocessen så effektiv som möjligt utan att 

kvaliteten på den framtagna produkten blir lidande. Resultaten från denna undersökning kan 

appliceras även på andra områden.  

De områden som kan tänkas vara intressanta ur ett utvecklingsperspektiv undersöks i det andra 

kapitlet och ger en bra bakgrund till kapitel fyra där vi har jämfört tre företag i stålindustrin och ett i 

pappersindustrin. De teoretiska områden som berörs är bland annat riskhantering och 

projektledning.  

Med anledning av att den modell vi har som utgångspunkt inte är införd i företaget i sin helhet, 

undersöks även hur förändringsprocesser går till och vilka aspekter som finns värda att beakta ur den 

synvinkeln. Detta område kallas för Change Management och samma metoder går ofta att applicera 

på flera branscher. Det kan även tillämpas när nya produkter kräver justeringar av arbetssätt.  

Teorin är en sak men verkligheten en annan. Därför undersöks som nämndes några företag i 

stålindustrin för att jämföra deras arbetsmodeller och sätt att arbeta i utvecklingsprocessen. Detta 

för att i resultatet inte bara dra paralleller till teorin utan även till lika stor del mellan de olika 

företagen.  

Under arbetets gång framkom en del förslag till rutiner vilka en del av företagen redan arbetade med 

medan en del av dem var helt nya. Bland annat bör det arbetas med parallella aktiviteter på ett 

uttalat sätt för att öka transparensen för processen inom företaget. Vi kunde dessutom konstatera 

att Time to market är av betydelse i dagens samhälle på grund av föränderliga 

marknadsförutsättningar. Vi fann det även viktigt att det finns en eller några personer som idag har 

full förståelse för hela kedjan från idé till den produkt som marknaden behöver. Som en sista sak 

kunde vi gällande implementeringen konstatera att är det alltid bra att ha en Change Agent som 

katalysator i förändringsprocessen.  
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Abstract 
The development around us is rapidly increasing, and the same applies for the development of 

products in all industries. In order to be able to follow the rapid changes and keep the market share, 

structure is required for development of new products. As a result we have in this work started from 

the steel company Outokumpu, which during 2011 and 2012 has developed a new framework for 

product development. This framework is during our work not completed and implemented which has 

led us to the questions and the purpose that are answered in the report. 

The purpose for this report is therefore to determine which routines that should be included in a 

product development process in the steel industry and make the process as efficient as possible, 

without a poor quality. The results of this study are also applicable to other areas. 

The areas interesting from a development perspective are examined in the second chapter and give a 

good background to chapter four where we have compared three companies in the steel industry 

and one in the pulp and paper industry. Theoretical areas in chapter two are among others risk 

management and project management. 

As a result of the fact that the framework we have as a starting point is not implemented in the 

company entirely, we are also investigating change processes and important aspects of that area. 

This area is called change management. 

Even if the theory says one thing the reality is often something different. Therefore as mentioned 

earlier some companies in the steel industry are examined in order to compare their development 

processes and how each company is working with their model. This is because we in the Result 

chapter shall be able not only to draw conclusions from the theory but also between the companies. 

During the working process we came up with some suggestions for routines. Some of them the 

companies already use in their daily work and some are completely new. One of the routines is that 

the company should work with parallel activities in a distinct way, in order to increase the 

transparency. We also found that Time to Market is of great importance in the society of today due 

to changeable market conditions. Additionally, we found it important that there are one or more 

employees that have a full understanding of the whole process chain, from idea to the product that 

the market needs. As a last thing, we could regarding the implementation conclude that it is always 

good to have a change agent as catalysis in the change process. 
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Förord 
Uppkomsten till denna rapport är att vi under våren 2012 skulle på grundnivå skriva examensarbete 

inom teknik och management i Industriell Ekonomi på KTH. Detta skedde inom inriktningen 

Integrerad Produktion på avdelningen Industriell Produktion.  

Vi har i vårt arbete haft stor hjälp av företag inom stål- och pappersindustrin där vi vill rikta ett stort 

tack till Outokumpu och Erik Schedin för de intervjuer vi fått på FoU, Hans Jakobsson för en 

spännande telefonintervju och Jan Klingberg för ett studiebesök på järnverket i Avesta. Vi vill även 

tacka Sandvik och Jan Haraldsson, SSAB och Magnus Gladh samt Stora Enso och Peder Hanning för de 

telefonintervjuer vilka har givit oss information som bidragit till vårt arbete och vår förståelse för 

branscherna. Vi vill även tacka Matti Kaulio på institutionen för Industriell Ekonomi för intervjun 

gällande implementering.  

  

Stockholm, våren 2012 

Caroline Mogard och Joel Larsson 
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Nomenklatur 
5S  Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana 

AOD  Argon Oxygen Decarburization 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

CIP  Change Implementation Program 

EN-standard  Europeisk standard för stål 

FMEA  Failure Modes and Effect Analysis  

FoU  Forskning och Utveckling 

IMS  Idea Management System 

KM  Knowledge management 

PDP  Product Development Process (Produktutvecklingsprocesser) 

PM  Product Manager 

SBCE  Set Based Concurrent Engineering 

SMT  Sandvik Materials Technology 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

Triple C method Communication, Cooperation, Coordination 

UFo  Utvecklingsforum 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrunden till framtagandet av arbetsmodell för produktutveckling 
Tempot inom stålindustrin såväl som andra industrier ökar hela tiden och för att inte tappa 

marknadsandelar är det av största intresse att följa med i utvecklingen. Samtidigt som tempot ökar, 

ökar även komplexiteten i samhället vilket leder till att kundernas behov idag är till viss del 

momentana under en viss tidsperiod. Därmed krävs en effektiv organisation som kan följa med i det 

höga tempot och utveckla nya produkter som kunderna efterfrågar, utan att tumma på kvaliteten 

vilket kan underlättas genom att ha en standardiserad produktframtagningsprocess. I väst är det 

även viktigt att kontinuerligt jobba med att differentiera sig från Asien som snabbt tar fram nya och 

innovativa produkter eller anammar de produkter som till en början kommer från till exempel 

Europa. Detta kontinuerliga arbete kräver effektivitet vilket också gynnas av en standardiserad 

produktframtagningsprocess. Även stålproducenternas kunder har liknande press att komma med 

innovativa produkter vilket ställer krav på deras leverantörer, det vill säga bland annat Outokumpu. 

Outokumpu vill följa med i utvecklingen och har därför tagit fram en ny arbetsmodell som i början av 

2012 introducerades internt på företaget. Denna modell innehåller en rad faser som utförs dels 

stegvis, dels parallellt med varandra för att optimera tiden för utveckling (Schedin, 2012). 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Brist på dokumenterade rutiner kan med tiden orsaka problem; om till exempel rutinerna för hur 

arbetet går till ändras och dokumenterade kunskaper inte finns att tillgå kan förvirring och osäkerhet 

uppstå. Lämnar personer företaget finns dessutom en risk att viktig information också gör det. 

Rutiner innebär också att moment som inte är nödvändiga i processen lättare kan skalas bort. De 

rutiner Outokumpu nyligen tagit fram är idag inte helt klara och återstår gör bland annat att förbättra 

den framtagna modellen samt implementera den i företaget. För att reda ut vilka rutiner som bör 

finnas i modellen och vad som bör tänkas på vid implementeringen kommer följande frågeställningar 

utredas i arbetet: 

• Hur går processen till att ta fram en ny stålsort från kundönskemål/FoU till att börja 

producera för kundorder inom Outokumpu med deras nya modell? Hur sker liknande 

processer i andra företag och branscher? 

 

• Hur kan en implementering av produktutvecklingsmodellen ske effektivt för företaget och 

hur bör upplärning av personal ske för att en ny produkt ska kunna införas utan att olika 

problem uppstår? 

 

• Vilken form av riskhantering för problem som eventuellt kan uppkomma i samband med 

introduktion av en ny produkt bör användas? Hur kan risker förebyggas? 

1.3 Syftet med rapporten 
Syftet är att utreda de övergripande rutinerna som bör ingå i processen för att effektivt ta fram en ny 

stålsort med högt kundvärde och producera denna i stor skala för kundorder.  
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1.4 Avgränsningar 
Produktframtagningsprocessen innehåller flera steg och berör flera parter inom organisationen. 

Fokus ligger på att utreda de rutiner som påverkar just framtagningen av produkten, därför 

undersöks inte inom andra områden viktiga rutiner såsom säkerhets- och miljörutiner i arbetet. Vi 

undersöker inte heller hur marknadsföringen ska gå till eller i vilken utsträckning den ska ske. Detta 

arbete utgår från att stålsorten är helt ny och aldrig tillverkad förut, vilket innebär att det krävs andra 

former av rutiner än de som används för att endast ändra produktionsparametrar för en viss stålsort, 

exempelvis tillverka ett tjockare material.  Vi kommer inte att mer än ytligt undersöka de tekniska 

problemen som finns under tillverkningen och beskrivningen av denna är endast till för att ge läsaren 

en introduktion till processen i sin enklaste form. Rutiner för det tekniska området skulle kräva ett 

eget omfattande arbete. De företag vi intervjuat är de största stålproducenterna i Sverige samt en 

stor papperstillverkare vilket ger en branschöverskridande bild av produktframtagningsmodeller.  

Detta innebär för rapporten en avgränsning i omfång och resultat med fokus på större företag.  

1.5 Metodbeskrivning  
Detta arbete berör flera områden, de mer tekniska aspekterna undersöktes främst genom att bilda 

oss en uppfattning om stålindustrin, både med hjälp av intervjuer och av studiebesök på ett järnverk. 

Litteraturstudier bidrog också till en kunskapsbas som gav en ökad förståelse för processens 

omfattning. I litteraturen söktes information om områden som vi ansåg vara viktiga delar vid 

produktframtagning såsom Product Management och projektledning. Denna kunskap är 

övergripande och gäller ett stort antal branscher. Därmed hålls teori och praktik isär och ett betydligt 

större omfång av inhämtad information erhålls. För att skapa oss en uppfattning som är mer 

verklighetsbaserad gjorde vi även en kartläggning av stålindustrin samt ett företag inom 

pappersindustrin för att kunna göra en bredare jämförelse och eventuellt hitta fördelar i 

pappersindustrin som går att implementera i stålindustrin. Efter att ha sammanställt informationen 

genomfördes en resultatanalys som ledde fram till slutsatser vilka svarar på syftet. 

1.6 Disposition 
Rapporten är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet ger en introduktion till ämnet och beskriver 

syftet med arbetet samt hur detta uppnås. I kapitel två beskrivs den teori som faller relevant för 

detta arbete. Kapitel tre ger en kort introduktion till tillverkningen av rostfritt stål hos Outokumpu 

samt information om de kritiska momenten vid tillverkningen. Kapitel fyra innehåller intervjuer med 

olika företag inom stålindustrin samt ett företag inom pappersindustrin. Slutligen ges resultat och 

analys i kapitel fem och slutsatser i kapitel sex. 
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2. Relevanta teoriområden för produktutveckling 
Informationen för detta kapitel är inte riktad mot någon specifik bransch och kan därför appliceras på 

bland annat stålindustrin. Teorin ligger som grund för att förstå empirin och sedan efter att ha läst 

båda kan slutsatser och kopplingar dras mellan dem. 

2.1 Kunskap och idéer 
Kunskap och kompetens påstås av en del vara de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag har och 

bör bevaras i företaget (Davis, Subrahmanian, & Westerberg, 2006). Det har en stark koppling till 

framgång vid produktutveckling då det är en väldigt kunskapsintensiv process (Deng & Yu, 2008). 

Bland annat går det att utnyttja kunskapen från ett utvecklingsprojekt till att förstå andra processer i 

företaget (Ward, 2007). 

Under senare år har företag funnit det allt svårare att hantera kunskap och sortera ut det som är 

relevant ur den stora mängden intern och extern kunskap som finns tillgänglig. Detta beror på att 

många företag upplever en ökad konkurrens, ökad globalisering, kortare produktlivscykler samt ett 

större antal informationskällor till följd av teknikutvecklingen (Davis, Subrahmanian, & Westerberg, 

2006). För att effektivt kunna nå mål med hjälp av värdefull kunskap krävs att den uppdateras. Det 

görs genom att införa en tydlig och organiserad process kallad Knowledge Management, KM. KM 

involverar kunskapsbildning, kunskapsspridning och kunskapsimplementering och kan ses som ett 

strategiskt verktyg för att uppnå hållbar konkurrenskraft (Pillania, 2009). Identifiering och analys av 

nödvändig kunskap sker, varefter planering görs över hur mål kan nås genom att utveckla mer 

kunskap. Kunskap tas lättare fram om den är efterfrågad (Berawi & Woodhead, 2005).  

2.1.1 Integrera Knowledge Management med produktutveckling 

Rätt kunskap på rätt plats i rätt tid är viktigt och kan erhållas med hjälp av att inledningsvis göra en 

analys och strukturering av företagets produktutvecklingsprocesser; vilken kunskap finns och vilken 

behövs, samt när behövs denna. Kunskapen bör därefter göras mer effektiv att hantera. Vid 

produktutveckling är uppgifter relativt unika vilket gör kunskap svårare att återanvända. Därför krävs 

interaktioner mellan personer som kan fås med hjälp av groupware, såsom intranät, 

videokonferenser och e-post. Dessa medel är också till hjälp när personer från olika avdelningar 

arbetar med en viss process i produktutvecklingen (Deng & Yu, 2008).  

Från början är det också viktigt att utreda varifrån ny kunskap ska hämtas. Den kan bildas inifrån 

företaget men det har visat sig gynnsamt för produktutvecklingen att även använda sig av externa 

relationer. Vanligt är att ha kundrelationer som underlättar fokus på marknaden. Extern kunskap kan 

även fås från andra företag och en balans bör hållas vid val av samarbetspartner. Samarbeten med 

företag inom samma bransch leder vanligtvis till kortsiktiga framgångar tack vare god förståelse 

mellan företagen samt stordriftsfördelar. Dock finns risken att företaget blir alltför specialiserat och 

endast når ett fåtal kunder. Dessutom kan så kallad coopetition uppstå, det vill säga att företag delar 

så pass mycket information att de blir konkurrenter. Att samarbeta med företag från andra branscher 

med annan kunskap är något som kan ge långsiktiga framgångar då nya och radikala idéer lättare kan 

uppstå. Detta arbetssätt kan dock leda till längre utvecklingstider med högre kostnader och risker 

(Knudsen, 2007). Extern kunskap gynnar integration learning, vilket innebär att fokus ligger på att se 

hur leverantörer, kunder och partners integreras i verksamheten, istället för att företaget letar sig 

ner på detaljnivå för att hitta saker att förbättra (Ward, 2007).  
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2.1.2 Fånga upp idéer 

Framgång på marknaden underlättas av kreativitet i organisationen och det är inte något som endast 

vissa människor har utan det kan instrueras, tränas och uppmuntras. Därför finns möjligheter att få 

alla anställda att bidra med och bli medvetna om vikten av kreativitet och innovationsförmåga om 

företaget har detta i åtanke (Bharadwaj & Menon, 2000).  

En formaliserad process för idéuppfångning är bra för hela produktutvecklingsprocessen, det ger 

flera fördelar såsom förbättrad produktframgång, kortare tid till produktlansering (Time to Market), 

bättre lagarbete och färre omarbetningar. I enighet med Lean Product Development är det viktigt att 

hitta de värdeskapande ansträngningarna och eliminera de idéer som inte bidrar med ekonomiskt 

och/eller strategiskt värde till företaget. För att effektivt göra en sådan utvärdering av idéer kan 

checklistor vara användbara vilka hjälper till att behandla områden som marknadsstorlek, Time to 

Market och chans att produkten blir framgångsrik (Lorentzen, 1996).  

En av flera modeller över utvecklingen av en idé börjar med upptäckandet av ett problem eller en 

möjlighet. Därefter sker en undersökning där en utvärdering görs huruvida idén är så pass bra att den 

bör gå vidare i processen. Gör den det sker sedan ett mer formellt arbete. Om företaget antar ett så 

kallat Idea Management System, IMS, kan företaget mer effektivt och systematiskt undersöka varje 

potentiell idékälla genom att fånga upp, undersöka, vårda och utveckla idéer. I ett IMS ingår att 

kartlägga nuvarande källor till idéskapande och identifiera de framtida. Dessutom är det viktigt att 

kunna ge snabb feedback och snabbt acceptera idéer (Nilsson & Elg, 2002).  

För att kunna samla och prioritera alla idéer samt spara de som inte ännu är redo för vidare 

utveckling är det lämpligt att ha en idébank, till exempel kan företagets intranät fungera som en bra 

databas. De första utvärderingarna kan göras av designavdelningen och produktchefer, för att sedan 

överlämnas till ett tvärfunktionellt produktråd som beslutar om idén ska gå vidare i 

utvecklingsprocessen.  Utvärdering görs mot finansiella möjligheter, strategipassning och 

marknadsattraktion. Samtliga anställda bör få ta del av och hjälpa till att bygga upp denna idébank, 

som incitament kan exempelvis feedback eller pris för bästa idé användas (Nilsson & Elg, 2002). 

2.2 Lean Product Development 

2.2.1 Beskrivning av Lean Product Development 

Lean Product Development är ett begrepp som även kan benämnas kunskapsbaserad utveckling. 

Detta stämmer väl överens med den ”hemlighet” som arbetssättet grundar sig i, att lära sig göra bra 

produkter snabbt. Lean-företag till skillnad från konventionella företag fokuserar på de 

värdeskapande aktiviteterna. Utveckling skapar två olika sorters värde; tillverkningssystem, de 

aktiviteter som bygger upp processen, samt kunskap som går att använda vid senare tillfällen vilket 

ses som en investering (Ward, 2007). 

Det finns olika modeller som används för att utveckla en ny produkt. Den traditionella modellen kan 

ses som en linjeprocess, se Figur 3: Traditionell linjeprocess  i Bilaga 1, där utvecklingen sker successivt i 

steg. Denna modell är relativt styv och lämpar sig för företag med långa utvecklingstider som finner 

det viktigt att kunna hantera tekniska risker (Unger & Eppinger, 2010). För att göra stegmodellen mer 

lean-anpassad bör små steg tas så att inte all information förs över till nästa fas i stora omgångar, 

vilket leder till minskade köer för olika aktiviteter och underlättar feedback (Reinertsen, 2009). 
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Det finns även en modell som jobbar cykliskt, en så kallad spiralprocess, se Figur 4 i Bilaga 1. 

Utvecklingen sker här iterativt och i början bör iterationerna vara täta då det är relativt billigt att 

testa produkten. Spiralprocessen är bra för att hantera marknadsrisker men kan ibland uppfattas 

komplex. Modellen är vanlig i It-företag. Värt att tänka på är att olika produkter behöver olika 

produktutvecklingsprocesser och detta bör övervägas för att ge de kortaste utvecklings- och 

produktionstiderna (Unger & Eppinger, 2010). Stora och riskfyllda projekt kräver ofta fler steg än 

mindre projekt med lägre risk. Dessutom kan kombinationer av den linjära modellen och 

spiralmodellen förekomma. Till exempel på grund av feedback från en testkund kan iterationer i ett 

visst steg eller enstaka hopp till föregående steg behöva göras (Cooper, 2008). 

2.2.2 Uppkomna problem i utvecklingen 

Ofta spenderar vanliga företag mycket tid på aktiviteter som inte skapar värde, så kallade waste-

aktiviteter (Ward, 2007). Ett sätt att identifiera dessa är att först hitta de värdeskapande 

aktiviteterna. Därefter söks de aktiviteter som inte ger produkten direkt värde men är nödvändiga för 

framtiden, så kallade enablers. De återstående aktiviteterna är onödiga och bör elimineras 

(Mascitelli, 2007). En av de viktigaste typerna av waste berör kunskap, vilket innebär att kunskap inte 

fullständigt används på ett sätt som skapar värde i utvecklingen. Kunskapen går sedan att dela in i 

olika underkategorier; spridning, hand-off samt önsketänkande.  

Spridningen uppstår då hinder skapas för kommunikationen i företaget, till exempel kan tiden just 

efter en omorganisation ha otydliga informationskanaler. Hand-off innebär att kunskap, ansvar, 

handling och feedback separeras mellan olika personer vilket kan leda till långsammare utveckling 

eller utveckling i fel riktning då beslut är fattade utan tillräcklig kunskap. Önsketänkande innebär att 

beslut fattas på förhoppningar och inte baserade på fakta (Ward, 2007). Företag tar sällan hänsyn till 

och kvantifierar de ekonomiska faktorerna vid en beräkning och ofta har olika personer olika 

uppfattningar om en handlings ekonomiska konsekvenser. Viktigt är att försöka reda ut hur värdet 

för produktens hela livscykel påverkas (Reinertsen, 2009). Andra former av waste är icke fullständiga 

produktspecifikationer, brist på resurser, för sent tagen hänsyn till tillverkningsbarhet samt brist på 

prioritering av uppgifter (Mascitelli, 2007). 

2.2.3 Lösningar på utvecklingsproblemen 

De problem som kan uppstå vid utveckling av en ny produkt, förseningar med mera, kan bero på att 

fokus inte ligger i att skapa värde för slutkunden. Det är därför viktigt att hela tiden lära sig och 

fokusera på att höja produktens värde. Att analysera för att förbättra kan kort sammanfatta hur 

värde skapas. Detta har illustrerats i Figur 5 i Bilaga 2 som i litteraturen benämns go, ask why, inform 

där först en aktiv handling, till exempel att gå genom en fabrik eller prata med en kund, leder till ett 

intryck. Därefter ställs frågan varför processen utförs på ett speciellt sätt. Denna fråga skapar 

förståelsen som krävs samtidigt som vi berättar för andra om det vi upplevt och varit med om.  

För att effektivisera processen att utveckla en ny produkt går det att använda Set Based Concurrent 

Engineering, SBCE, vilket innebär att flera system utvecklas parallellt och dessa kan då i ett tidigt 

stadium testas då kostnaden är låg. De testas i aspekter som integration av systemen, kundönskemål 

och konkurrenskraft. I slutändan av detta går det att få ut ett mer exakt system som är optimerat för 

ett specifikt projekt (Ward, 2007). 

Inom Lean Development menar flera att det inte går att detaljstyra arbetet så att alla har den 

information de behöver i rätt tid. I systemet som beskrivs ovan, SBCE, ändras tiderna när aktiviteter 
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ska utföras och vilken information som behövs för att utföra dem. Därför diskuteras något som kallas 

Cadence, Flow, Pull. Dessa tre delar beskriver att mönstret är cykliskt vilket innebär att det är lätt att 

lära från föregående varv. På så sätt möjliggörs ständig förbättring. Det ska dessutom finnas ett flöde 

av material och kunskap då det som bäst behövs, samtidigt som det ska finnas gehör att alla svarar 

till kundernas behov och producerar enligt önskemål (Ward, 2007). 

2.3 Riskhantering 
Det finns flera olika risker vid utvecklingen av en produkt, de bör behandlas olika beroende på 

produktens situation, till exempel om den är snarlik befintliga produkter eller inte (Lee, 2002). Allt 

större krav ställs på att effektivt hantera risker i och med att utvecklingstiden för en ny produkt 

tenderar att förkortas. Tiden är en viktig aspekt och i många fall är just tidsförsening en konsekvens 

av flera uppkomna risker (Smith P. G., 1999). För att bedriva en effektiv riskhantering är det viktigt 

att det sker proaktivt och att det så tidigt som möjligt påbörjas. Väntar företaget med att ta itu med 

riskerna kan resurskraven öka och riskernas konsekvenser blir allt större. Testning som ofta används 

för att kontrollera tekniska risker bör utföras i ett tidigt stadium (Smith P. G., 1999). Redan i ett tidigt 

skede är det lämpligt att göra en Product Forecasting för att bland annat bedöma hur 

marknadsrisken som är en av de vanligaste orsakerna till en ny produkts misslyckande kan hanteras, 

detta begrepp beskrivs närmare i kapitel 2.5 Product Management.  

2.3.1 Process för riskhantering 

Riskhanteringen kan delas in i sex steg och börjar med att förstå organisationens mål och dess 

situation (Keey, 2003). Brainstorming och en SWOT-analys är lämpligt att göra här. I detta steg bör 

även kriterier sättas upp för hur företaget definierar risker. SWOT-analysen är även användbar i steg 

två för att identifiera risker. För att lättare hitta dessa är det lämpligt att enskilt studera varje process 

i framtagningen. Att intervjua flera personer, enskilt och i grupp, på företaget är ännu en 

identifieringsmetod som ger en bredare syn, särskilt om gruppdiskussionerna sker på ett 

tvärfunktionellt plan där personerna representerar olika delar i produktionsutvecklingsprocessen 

(Smith P. G., 1999). En större objektiv syn fås om helt utomstående personer inkallas för att hjälpa till 

med riskidentifieringen, till exempel konsulter. De identifierade riskhändelserna kan sedan grupperas 

i riskkategorier som exempelvis tekniska och organisatoriska (Tonnquist, 2010). 

I steg tre analyseras riskerna. Detta görs genom att multiplicera sannolikheten för att händelsen ska 

inträffa med riskens konsekvens graderad i en skala, då fås ett riskvärde (Keey, 2003). Olika former av 

illustreringar förtydligar situationen, till exempel matriser och diagram. En mer avancerad metod 

som inte endast räknar med en allmän risk är att dela in konsekvensen i olika delar som kvalitet, tid 

och resurs. Då fås flera riskvärden i olika aspekter (Smith & Reinertsen, 1998). 

Mot de kriterier som tidigare satts upp kan företaget i steg fyra bestämma vilka risker som behöver 

åtgärdas samt hur dessa ska prioriteras. Om ett diagram används som illustrering kan en gränslinje 

på förhand ritas in, befinner sig sedan en riskhändelse över denna linje bör åtgärder sättas in, se 

Figur 6 i Bilaga 2. Eftersom riskåtgärder kräver resurser bör företaget fokusera på ett begränsat antal 

risker så att dessa kan åtgärdas fullt ut, vissa risker med lågt riskvärde måste helt enkelt accepteras. 

Dessutom bör de största och ibland också de svåraste riskerna behandlas först eftersom de har störst 

effekt, även om det ibland kan vara lockande att starta med de enklare åtgärdade riskerna (Smith P. 

G., 1999). Också beroende på projektets mål kan prioriteringen se olika ut; om huvudmålet är att bli 

klar i tid bör risker som påverkar tiden prioriteras. 
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I steg fem tas åtgärder fram vilka beroende på värderingen är till för att ta bort risker, minska deras 

konsekvens eller minska deras sannolikhet. Åtgärder är till exempel att procedurer ändras och det är 

vanligt att flera åtgärder kombineras. I det sjätte och sista steget görs en uppföljning. Processen bör 

köras om flera gånger så att ständig förbättring kan erhållas (Keey, 2003). 

Dock behöver inte alla risker hanteras i en mycket omfattande process. En annan metod är 

Management By Walking Around där ledningen går runt och besöker olika delar i företaget. Den får 

då ofiltrerad realtidsinformation samt chans att lösa problem på plats. Detta är särskilt bra då tiden 

är knapp (Smith P. G., 1999). 

2.3.2 Produktionsplanering och dess risker 

För att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ha ett flöde från råmaterial till färdig produkt i fabriken 

krävs en väl fungerade produktionsplanering. På så sätt kan de många olika tillverkningsstegen 

planeras så att varje operation görs i tid. För att vara framgångsrik är det viktigt att företagets alla 

avdelningar följer samma strategi och att de samarbetar (Chopra & Maindl, 2009). Tillverkningen av 

rostfritt stål innehåller så kallade precedence constraints vilket innebär att en viss operation måste 

följas av en annan. Om det blir produktionsstopp för en maskin eller att maskinen har brist på 

kapacitet kan inte heller de efterföljande maskinerna köras trots att de är i funktion. Åtgärder för 

detta är att sätta in extra resurser, till exempel ett extra skiftlag, eller outsourca en del av arbetet 

(Gordon, 2011). 

Ett begrepp som dyker upp i samband med produktionsplaneringen och utvecklingen i helhet är Time 

to Market vilket är den tidpunkt när produkten ska lanseras på marknaden. Time to Market bestäms 

från början när utvecklingen startar och kan bero på hur marknadens förhållande ser ut för en viss 

typ av produkt. I de flesta fallen är en kortare tid till marknaden något att eftersträva men det får 

inte bli på kostnad av en bristande kvalitet. Fördelen med en snabbare tid till marknaden är att 

produkten kan ta en större marknadsandel vilket leder till en bättre avkastning och livslängd på 

produkten (Crow, 1997).   

En metod för att minska de risker som berör produktionsplaneringen är att ha god kontakt med 

leverantörer. Ett stort informationsutbyte bör finnas genom hela produktens livscykel och kan vara 

genom direktkontakt mellan företaget och leverantören. För att skydda sig mot leverantörsrisker är 

en åtgärd att använda sig av Risk-Hedging Supply Chains, där företaget delar resurser med andra. Till 

exempel kan företaget dela lager med ett annat företag vilket ger företaget ett extra lager samtidigt 

som deras lagerkostnad minskas. I denna strategi ingår också att öka antalet leverantörer för att 

sprida risker (Lee, 2002). En annan riskåtgärd är att ha möjlighet att substituera produkter. Kunden 

kan till exempel erbjudas en bättre produkt om den nya produkten inte gick att tillverka i rätt tid 

(Chopra & Maindl, 2009). 

2.4 Projektledning 
Att införa en ny produkt är i många fall ett projekt och behöver en väl anpassad projektledning. 

Projektet kan vara riskfyllt eftersom inga garantier finns för att den nya produkten ska få genomslag 

på marknaden. Det är inte heller alla som blir fullständigt avslutade och slutar med en lansering.  

2.4.1 Projektgruppen 

Flera forskare är överens om att utvecklingsprojektet gynnas om dess deltagare representerar olika 

avdelningar, det vill säga det har en tvärfunktionell uppsättning. På så vis fås en mer diversifierad vy 
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och deltagarna blir vanligtvis mer kreativa och tidseffektiva (Bonner, Ruckert, & Walker, 2002). För 

att möjliggöra detta krävs god information och kommunikation vilket underlättar lagarbete och gör 

de inblandade medvetna om projektets krav och framsteg. De flesta projektmisslyckanden däremot 

beror ofta på bristfällig kommunikation i projektets början. Kommunikationen bör därför vara öppen 

genom hela projektet och utgör tillsammans med samarbete och koordination (Triple C method – 

Communication, Cooperation and Coordination) en effektiv projektmodell som förenklar 

produktframtagningens grunder och identifierar de resurser och aktiviteter som krävs. Ett gott 

samarbete säkras genom att bland annat ta fram nåbara mål, integrera projektets prioriteringar med 

företagets befintliga och eliminera källor till konflikter. Koordination av personalens sysslor kan fås 

genom att skapa en ansvarsmatris som tydligt visar vem som är ansvarig för vad (Thal, Badiru, & 

Sawhney, 2007). 

Ledningen har stor betydelse och bör finnas med i hela projektet. Dess kontakt med gruppen bör ske 

på ett stödjande sätt och den bör ge projektets medlemmar en viss frihet. Om deltagarna inte har 

någon auktoritet kan förseningar uppstå när de måste vänta på beslut från den övre delen av 

hierarkin (Thieme, Song, & Shin, 2003).  Att gå in och ändra projektets riktning kan göra att saker som 

redan är gjorda blir ogiltiga vilket förlänger tid och budget samt minskar personalens motivation. Om 

personalen är dåligt informerad om ändringen kan dessutom kreativiteten minska hos dem. Dock 

måste ledningen till viss del vara med och göra godkännanden, för att inte göra projektet alltför 

riskfyllt (Bonner, Ruckert, & Walker, 2002). 

2.4.2 Förstudie 

I inledningen fastställs de saker som utgör definitionen av ett projekt: mål, tidsram, resurser och 

organisationsstruktur.  Välformulerade och tydliga syften och mål som möter beställarens behov bör 

sättas upp. Dessa kan projektgruppen sedan relatera till och utvärdera under och efter projektet.  

När projektet är definierat görs en förstudie där en plan tas fram över vägen till projektets mål, 

innehållande lösningar och en grov tidsplanering. Förstudien bör göras ordentligt innan det verkliga 

projektet påbörjas och i den ingår en nulägesanalys där projektets förutsättningar utreds. Även en 

ekonomisk analys som avgör om projektet är lönsamt och kan fortlöpa görs. Därefter definieras 

projektets omfattning vilket förtydligas då det bryts ner i aktiviteter. Målet för projektet är ibland 

övergripande, därför är det viktigt att specificera målen genom en kravspecifikation. I ett 

produktutvecklingsprojekt är det dock svårt att sätta alla krav från början eftersom all kunskap inte 

finns tillgänglig, i sådana fall kan krav sättas upp längs vägen (Tonnquist, 2010). 

2.4.3 Planering 

Planeringen över hur projektet ska genomgöras bör vara detaljerad vilket leder till ett effektivare 

arbete med god översikt samt gynnar ett arbetssätt där olika grupper kan arbeta med olika 

arbetsuppgifter parallellt. Projektgruppsmedlemmarna bör aktivt delta i planeringen vilket gör att de 

känner sig mer delaktiga och idéer mottas från fler håll (Thieme, Song, & Shin, 2003). En plan 

innehållande aktiviteter och milstolpar gör att projektledaren även under projektet kan stämma av 

hur projektgruppen ligger till i förhållande till planen. (Tonnquist, 2010).  

I planeringsfasen bedöms också projektets behov av resurser i form av exempelvis tid och material. 

Då stålindustrin är en kapitalintensiv industri kan det vara lämpligt att processer simuleras innan de 

testas på riktigt. Ekonomiska och riskkalkyler bör även utföras i denna fas (Tonnquist, 2010). Då 

huvudargumentet för att ta fram en ny produkt är att öka lönsamheten för företaget är det mycket 



9 
 

viktigt att behandla de ekonomiska aspekterna genomgående, på så sätt fås även en djupare 

förståelse över framtagningsprocessen och vilka följder olika handlingar kan få. Till exempel kan den 

ekonomiska konsekvensen av en försenad marknadslansering beräknas (Reinertsen, 2009). 

2.4.4 Genomförande 

Genomförandefasen bör inledas med en granskning av projektet. Hänsyn tas till vilka risker och 

kvalitetsbrister företaget har, samt till dess tidigare erfarenheter av projekt. Därefter kan projekttid 

och budget justeras, dessutom bör riskerna och bristerna försöka åtgärdas. I inledningen allokeras 

dessutom de resurser som kommer att behövas under projektet, vad det gäller projektgruppen bör 

denna bestämmas fullständigt från början, även om vissa personer kommer börja arbeta med 

projektet först i dess senare delar. Under projektet följs arbetet upp, jämförelser mellan nuläge och 

planerat läge görs med hjälp av den tidigare skapade milstolpeplanen. Än en gång är de ekonomiska 

aspekterna viktiga och storleken av de förbrukade resurserna bör kontrolleras och jämföras med 

budgeterade värden. Under genomförandet görs också en implementering av arbetssättet för 

projektets slutprodukt, mer om detta i kapitel 2.6 Change Management med fokus på 

Implementering. (Tonnquist, 2010). 

2.4.5 Avslut 

Oavsett projektets utformning är ett tydligt avslut viktigt. På så vis vet alla intressenter vad som 

gäller och de kan gå vidare till nya uppdrag. I avslutet ingår att göra en utvärdering, både av projektet 

i sig och av personerna som deltog. Mål som sattes upp i initieringsfasen och de senare faserna 

jämförs med de uppnådda resultaten. Alla resultat går dock inte att mäta direkt efter projektets 

avslut, därför bör mätningen av resultatet göras en tid efter projektets avslut (Tonnquist, 2010).  

2.5 Product Management 

2.5.1 Beskrivning av Product Management 

Arbetsområdet för en Product manager, PM, är stort och sträcker sig från strategiska till tekniska 

aktiviteter. Rollen som PM är för många diffus och tilldelas ibland till personer som inte har den 

rollen vilket gör att missuppfattningar lätt uppkommer (Cagan, 2005). Dennes arbete består av att ha 

en övergripande uppfattning om vad kunderna på marknaden behöver och då se till att relevanta 

beslut gällande en produkt fattas.  

En PM ska alltså bedöma idéer som kan komma inte bara från kunder utan även från 

konkurrenternas kunder, industrianalytiker, försäljnings- och marknads-, utvecklings- och 

forskningsavdelningen med flera. Det ligger på PM att skapa sig en uppfattning om det finns behov 

av den nya produkten på marknaden. Efter att behovet konstaterats måste de berörda avdelningarna 

förstå hur produkten ska se ut vilket kan bli problematiskt då personerna på de olika avdelningarna 

ofta har olika bakgrund och utbildning och därmed olika uppfattningar om vilka möjligheter som 

finns för produkten (Kuhn, 2009). 

Vad som ofta görs i samband med att en ny produkt tas fram är att en specifikation skrivs för vad 

som ska ingå i produkten. Detta kan ställa till problem om till exempel designavdelningen specificerar 

vad som ska ingå i produkten och kan vara attraktivt på utsidan, samtidigt som dessa krav inte går att 

uppfylla ur ett tekniskt perspektiv. Vid införandet av en ny produkt måste hela kedjan förstå vem 

kunden är och vad denna behöver för produkt. I detta är det även viktigt att engagera kunden, inte 
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bara för att få en beskrivning av efterfrågan på marknaden utan även för att göra en ”Sanity Check” 

som innebär ett säkerställande att utvecklingen går i rätt riktning (Smith & Reinertsen, 1998).  

2.5.2 Vad en Product Manager bör tänka på  

I föregående avsnitt har det diskuterats att utvecklingen av en produkt bör ha stor koppling till 

kunden, marknads- eller säljavdelningen. Detta är rätt på ett sätt och ofta tas nya produkter fram 

genom att utgå från någon av dessa grupper. Dock är fokus på enbart kunden inte alltid den optimala 

lösningen. Kunderna har en aning om vilka produkter som fungerar och vad de kan tänka sig vilja ha, 

men detta bygger mest på deras egen erfarenhet och de har inte tid eller möjlighet att sätta sig in i 

vad det finns för möjligheter, hur andra branscher kan relateras till dem i samma produktkategori 

och så vidare (Cagan, 2005). Kunder är också väldigt olika vilket gör det svårt för företaget att 

anpassa sig till alla. Dessutom önskar kunden ofta små inkrementella förbättringar av en viss produkt, 

därmed hämmas stora innovationer och likaså stora förändringar av företagets marknadsposition 

(Knudsen, 2007). Varför det inte alla gånger är bra att lyssna på säljavdelningen är för att de ofta 

säljer de produkter som finns idag och endast fokuserar någon vecka framåt (Johnson, 2009). Det är 

därför viktigt som företag att trycka på PM:s roll att se hela kedjan. 

Att tänka på som Product Manager är att det är väldigt lätt att falla in och tänka att en själv är den 

ultimata kunden. Detta kan leda till att produkten blir oanvändbar på grund av att arbete med 

produkten under en lång tid ger en intuition hur produkten fungerar och ska användas. Denna typ av 

kunskap finns det en stor sannolikhet att slutkunden inte kommer få vilket leder till att produkten 

kan bli svåranvänd eller oanvändbar (Cagan, 2005). Därmed är det även viktigt att tänka på vem 

slutanvändaren är då den inte alltid är densamma som kunden som inhandlar produkten. Därför kan 

en idé vara att använda sig av användarprofiler som visar på vilka egenskaper, viljor med mera som 

användargruppen har (Schiaffino & Amandi, 2009). När produktionen är igång kan många anse att 

jobbet är färdigt men det är då viktigt att arbetet fortsätter för att utvärdera produkten och följa upp 

de uppsatta målen (Cagan, 2005).   

2.5.3 Product Forecasting 

För att komma underfund med de problem som diskuterats ovan finns det en stark koppling till 

Product Forecasting, som innebär att PM gör en uppskattning hur bra en produkt kommer sälja. Det 

är en mängd underfrågor som måste besvaras för att det ska finnas en chans för produkten att 

överleva. Detta är speciellt viktigt då det handlar om en ny produkt då det är en stor utmaning och 

prognoserna i endast femtio procent av fallen blir rätt. Då en prognos ska göras är det viktigt att 

fastställa vad målet med prognosen är. Detta hjälper till att i olika steg i processen se vad som ska 

göras för att nå målet. Uppskattningarna som kan göras är bland annat på marknadens och 

försäljningens potential. (Kahn, 2006). 

De utmaningar som ofta ligger i centrum och brukar vara svåra att få bukt på är tiden då det är 

många faktorer som spelar roll innan produkten kommer ut på marknaden. Viktigt att tänka på är att 

då en ny produkt införs kan det finnas en risk att den konkurrerar ut en annan produkt, så kallad 

kannibalism. Därför är det viktigt att fastställa vilken målgruppen är, om det är en befintlig eller en ny 

marknad. För att få en överblick kan en produktmatris skapas, se Figur 7 i Bilaga 3 som visar nya och 

befintliga marknader på den ena axeln samt produktteknologin på den andra axeln (Kahn, 2006). 
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Det bör även uppmärksammas att olika tekniker för prognoser finns och alla tekniker passar inte lika 

bra till alla produkter. Till exempel finns subjektiva metoder, kund- och marknadsundersökningar 

samt tidsserieanalyser (Kahn, 2006).  

2.6 Change Management med fokus på Implementering 
Change Management handlar om att genomföra stora förändringar inom informationsteknologi, 

arbetsprocesser, struktur och arbetsuppgifter. Förändringar kan komma av olika antingen externa 

faktorer såsom marknad eller regering, eller interna faktorer såsom bättre lönsamhet (Murthy, 

2007).  

2.6.1 Implementeringens innehåll 

Om en metod ska införas krävs det att den införs på rätt sätt (Guldbrandsson, Statens 

Folkhälsoinstitut, 2009). Många paralleller kan dras oavsett vilken bransch det handlar om. Det är 

viktigt att före implementeringen startar specificera målen. Sedan bör det efter implementeringen 

göras en uppföljning på hur implementeringen gick och fokusera på att undersöka varje mål.  

(Guldbrandsson, 2007).  

Inom många branscher används innovationskurvan för implementeringen (Rogers, 2003). Det börjar 

med att ett fåtal börjar använda metoden och om allt går som det ska kommer fler och fler att 

använda den tills metoden blir standard. För att det ska bli allmänt accepterat gäller det att den nya 

metoden måste synas och bevisas bättre än de redan befintliga metoderna, om än med liten 

marginal (Kuhn, 2009). En implementeringsmodell som kallas top-down börjar hos ledningen och går 

neråt i företaget, något som gynnar radikala förändringar. Implementeringen kan även börja hos de 

kollektivanställda vilket då kallas för bottom-up. Fördelen med bottom-up är att de anställda känner 

sig mer delaktiga vilket gör det lättare att driva på förändringen (Kaulio, 2012). 

Några nyckelbegrepp kan ses vid en förändring och dessa beskriver proceduren som genomgås då en 

ny metod tas fram. Det börjar med en idé eller ett behov att förändra existerande verksamhet. Idén 

presenteras och beslut fattas om idén ska bli verklighet. Därefter planeras och genomförs metoden 

och då handlar det om att förändra personalens sätt att tänka samt ge dem bakgrunden till 

förändringen. Efter en tid har metoden integrerats i organisationen och ses som självklar. Vidare 

utvärderas metoden och justeras för att passa bättre. Då metoden institutionaliserats tas den för 

given i organisationen. Genom hela processen behövs oftast mer resurser, extern hjälp kan behövas 

samt övertid av de som genomför förändringen (Guldbrandsson, 2007).  

2.6.2 Människan vid implementeringen 

Förändring handlar om att lära människor att arbeta på ett annat sätt än tidigare. Detta kan skapa 

bekymmer då människan av naturen är motståndskraftig mot förändringar (Murthy, 2007). Dock 

finns en till sida av förändringen där människorna anser att en implementering av en ny modell kan 

leda till något positivt för dem själva. De blir då pådrivare av processen. Det viktiga blir vid en 

förändring att hela tiden försöka få medarbetarna att förstå varför implementeringen av något nytt 

är bra (Murthy, 2007). Kaulio (2012) menar att det gäller att se till att så många som möjligt inom 

företaget blir gynnade av förändringen.  

Ofta erbjuds personalen som ska arbeta med den nya metoden antingen muntlig eller skriftlig 

utbildning. Detta är dock inte optimalt utan det bästa är att kombinera teori med praktik för att 

inlärningen ska bli bättre samt att de som arbetar faktiskt får chans att se vad implementeringen 
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innebär i verkligheten (Guldbrandsson, 2007). Det bästa är att träna personalen att använda den nya 

metoden genom olika övningar och inte bara ge dem en pärm med instruktioner (Kaulio, 2012). 

Implementeringen är ofta en viktig fråga som det läggs mycket energi och resurser på, vilket gör att 

det är av yttersta vikt att alla i ledningen och managementteamet drar åt samma håll gällande hur 

implementeringen ska gå till och förklaras för de anställda. Förändringsplanen måste vara både 

långsiktig och kortsiktig. Ledningen är väldigt delaktig i den kortsiktiga förändringen vilket kan vara 

påfrestande då motstånd kan komma från anställda. Därmed är det viktigt för dem att förstå att den 

kortsiktiga förändringen behövs för att långsiktigt nå målen. Det bör därför finnas kortsiktiga mål som 

ledningen har att sträva mot för att känna att förändringen äger rum (Murthy, 2007).  

Kaulio menar att vid förändringsprojekt är det viktigt att vara transparent i kommunikationen, annars 

finns det risk att misstänksamhet och missuppfattningar uppstår. Därmed bör alla bli informerade om 

vad som ska ske om än de inte personligen blir berörda under en närliggande framtid. Förändringen 

kan alltså ske stegvis genom att chefer först blir utbildade för att sedan informera sina 

underordnade, under förutsättning att de underordnade redan från början får reda på att förändring 

ska ske. För att få de anställda att arbeta enligt ett nytt arbetssätt kan det vara en idé att antingen ta 

bort möjligheten att använda en gammal metod eller ta fram incitament för den nya metoden 

(Kaulio, 2012).  

I samband med förändringar kan det vara bra att använda sig av en Change Agent, alltså den eller det 

som ska driva igenom förändringen. Detta kan vara antingen en person eller ett event och ska i 

förändringen fungera som en katalysator (Kaulio, 2012). Att ha en Change Agent visar även på 

företagets seriositet och att de kräver något tillbaka från de anställda. Det finns en modell för detta 

som är uppdelad i sju steg där det första steget är att identifiera problem som finns med dagens 

system. Steg två är att utvärdera vilken motivation det finns till förändring i företaget. Efter det ska 

motivationen hos Change Agent bedömas, det vill säga att bedöma hur mycket energi som går att 

lägga ner i förändringen. Nästa steg är att utforma förändringen så att den kan vara stegvis ökande 

och därmed bli större med tiden. Här planeras även förändringsprocessen. Rollen som Change Agent 

måste därefter förankras i organisationen så att alla är medvetna om personens roll. Sedan handlar 

det om att bibehålla förändringen och slutligen att successivt dra tillbaka agenten. Att sprida 

modellen till andra delar i organisationen bidrar till att den får bättre fotfäste och kan användas på 

ett bra sätt. (Kritsonis, 2004-2005).  
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3. Tillverkningsprocessen och de kritiska tekniska aspekterna 
Underlag för detta avsnitt har tagits från Hans Jakobsson (2012), teknikchef på Outokumpu, Anders 

Lagerstedt (2012), processutvecklare på SSAB samt studiebesök (2012) och egna erfarenheter.  

Tillverkningen av rostfritt stål börjar med att skrot smälts i en ljusbågsugn där det är viktigt att se till 

att all smälta rinner ur ugnen. Det smälta stålet överförs till en AOD-konverter där stålet färskas, det 

vill säga kolhalten reduceras genom att syre blåses in. När syret reagerar sker en temperaturhöjning 

som måste kontrolleras för att inte skada konvertern. En åtgärd är att tillsätta kylskrot. I AOD-

konvertern tillsätts även mer legeringsämnen för att justera sammansättningen som efter 

smältningen är relativt grov.  Att behålla rätt kvävehalt är också krävande i AOD-konvertern. Kväve 

kan relativt enkelt tillsättas i smältan men det är däremot tidskrävande att minska det till en önskad 

halt. Slutligen tas prover av sammansättning och temperatur så att dessa sedan kan finjusteras i 

nästa steg som är skänkugnen. Här raffineras stålet genom att oxider tas bort och ytterligare 

legeringsämnen tillsätts så att rätt sammansättning på stålet fås. Kritisk i skänkugnen är 

omrörningstiden för att en jämn temperatur och sammansättning före gjutningen ska erhållas. I alla 

tre steg beskrivna ovan tas slagg innehållande föroreningar bort då detta flyter upp till ytan. 

Nästa steg i processen är stränggjutningen. Smältan tappas ner i en gjutlåda och där är det viktigt att 

smältan skyddas från luften, annars kan reaktioner och temperaturändringar ske vilket försämrar 

stålets egenskaper. Därför leds smältan genom gjutrör och täcks i gjutlådan med puder. Dessutom 

blåses argon in under gjutningsprocessen. Från gjutlådan som kontrollerar flödet förs stålet ner i en 

kopparkokill som stelnar stålets yta. Stora mängder vatten kyler kokillen då kopparens smältpunkt är 

låg i förhållande till stålets. Ett stålskal dras sedan ner mot sekundärkylningen där ett stort antal 

vattenkylda stödrullar stelnar stålet helt. För stålets egenskaper och för att stålskalet inte ska 

återsmälta är det viktigt att kontrollera stålflödet, dess temperatur och värmeöverföring. Även här är 

temperaturen en viktig parameter, eftersom stålet böjs och sedan rätas ut bör inte temperaturen 

vara så låg att det finns risk för sprickbildning. Viktigt är även att rullarna kyler jämnt så att jämna 

materialegenskaper fås. När stålet är genomstelnat skärs det i lämpliga längder till så kallade slabs.  

Innan bearbetning av stålet slipas vissa slabs beroende på stålsort och ytfinhetskrav för att få en 

bättre yta, detta bestäms redan vid produktionsplaneringen. Efter slipning återuppvärms stålet för 

att varmvalsas till en mindre tjocklek, hos Outokumpu först i ett förpar och sedan i ett 

steckelvalsverk där stålet kan valsas åt två håll. Viktiga parametrar att kontrollera vid varmvalsningen 

är slabstemperatur, antal vändor i förparet och steckelvalsverket samt krafter i valsparen. För att få 

rätt fasbildning hos stålet krävs korrekt kylning. 

Nästa steg i processen är glödgning och betning. I glödgningen värms stålet så att det erhåller 

jämnare egenskaper och blir mer formbart. Temperatur och tid är avgörande för egenskaperna. 

Därefter kyls stålet med vatten eller luft. I betningen sänks stålet ned i ett syrabad som tar bort 

oxidprodukter på stålets yta. För att detta ska ske fullständigt är koncentrationen av syrorna och 

uppehållstiden i betningskaret viktiga. Om stålet ska säljas som en kallvalsad produkt går det vidare 

till kallvalsning där materialet blir tunnare med en finare yta vilket är en process som ibland upprepas 

för att rätt tjocklek ska erhållas. Kallvalsningen följs av en till omgång glödgning och betning. Slutligen 

sker klippning och kantskärning av stålet där kraven beror på ytfinhet och mekaniska egenskaper. 

Utifrån stålsort och tjocklek klipps materialet i förhållande till tjockleken.  
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4. Kartläggning av produktutveckling hos olika företag 

4.1 Outokumpu 
Outokumpu är en internationell tillverkare av rostfritt stål. Under detta arbete har en tät kontakt 

hållits med Erik Schedin (2012), chef för produktutveckling och design på Outokumpu i Avesta. 

4.1.1 Produktframtagningsprocessen hos Outokumpu 

Tidigare har processen för att ta fram en ny stålsort gått till på ett likartat sätt varje gång för 

Outokumpu, men det har hittills inte funnits någon dokumenterad modell över hur arbetet ska gå till. 

För att få en mer effektiv och transparent utvecklingsprocess har företaget nyligen utvecklat en ny 

modell för detta vilken nu håller på att implementeras i företaget. Modellen, som fortfarande är 

under utveckling, innehåller ett antal faser som delvis utförs parallellt, vilket har koppling till 

Outokumpus allt större fokus på lean. Mellan faserna och även i mindre omfattning i dem finns gater 

där beslut fattas om projektet ska fortlöpa. Beroende på projektets omfattning klassas det i nivå A, B 

eller C, utifrån nivån sker sedan en viss beslutsprocess. Till exempel kräver ett A-projekt 

godkännande från Top-management i större utsträckning än ett C-projekt där fler lokala beslut 

fattas. Oavsett beslutsprocess är det enligt Outokumpu viktigt med transparens, vilket gör att en 

bättre prioritering kan uppnås. En önskan finns att beslut alltid fattas på så låg nivå som möjligt där 

kunskapen är störst. 

 

Figur 1: Outokumpus framtagna modell under 2011-2012 

Modellen börjar med en idé om att vissa egenskaper önskas till ett visst pris. Ibland kommer idéer 

från att ny utrustning införskaffas, vanligare är dock att idén kommer från FoU eller marknaden. På 

FoU finns en Global Product Manager som arbetar både med produkterna och mot marknaden på en 

övergripande nivå. Denne finns ännu inte med i utvecklingskedjans alla led. Dessutom finns på 

marknadsavdelningen produktchefer som är ansvariga för var sin produktportfölj. Produktcheferna 

kan till exempel ”döda” olönsamma och icke efterfrågade produkter eller skapa nya 

produktmöjligheter. De har även till uppgift att lyssna på marknaden och därefter rapportera till FoU. 

De jobbar ihop med säljbolag och har en viss teknisk kompetens. En teknisk kompetens är väldigt 

viktig och i många fall är det tekniken snarare än priset som är avgörande för kunden. Idag har inte 

produktcheferna överblick över hela kedjan men tanken är att det ska vara så. Ett visst samarbete 

sker med leverantörer och institut men inte vid produktutvecklingsprojekt. Däremot är det 

förekommande att produktutveckling sker tillsammans med kunder. Dock är det svårt att rikta 

slutprodukten till endast en kund eftersom denne oftast önskar betydligt mindre kvantiteter än vad 

som måste tillverkas.  
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Då en idé är säkerställd går ärendet vidare till fas två som kallas Opportunity Scoping och inleds med 

en gate för beslut om vidare utveckling. I denna fas börjar framtagningen av materialet som har de 

givna egenskaperna från idéstadiet. En ännu grundligare undersökning om vilka egenskaper 

materialet kan få görs och tester om det finns möjlighet att tillverka stålsorten utförs, både i stor och 

i liten skala. Samtidigt som Opportunity Scoping-fasen med tiden minskar så ökar aspekten av ett 

Business Case där användningsområden och marknadsförutsättningar för materialet undersöks. 

Analyser om huruvida patent ska sökas och vad konkurrenterna har för något görs också.

  

Nästa fas i modellen, efter gate 2, kallas Development där betydligt mer resurser läggs på utveckling 

och testning än i Opportunity Scoping, i övrigt är skillnaden mellan dessa faser väldigt flytande. I 

developmentfasen görs även en ansökan om standarder för materialet, ofta ASTM- och EN-

standarder. Dessutom tas ett produktprogram fram för stålsorten, det vill säga de olika dimensioner 

och ytor den kan erbjudas i. Launch preparation tilltar sedan ju längre processen går så att 

marknadsföring kan påbörjas. I slutet av denna fas tas ytterligare ett beslut om projektets framtid. 

Om beslutet är att projektet ska fortlöpa går det vidare till den sista fasen Launch där materialet 

lanseras och börjar säljas till kunderna.  

Varje projekt är med den nya modellen unikt och bör anpassas till respektive situation. Tiden att ta 

fram en ny stålsort kan vara allt från någon månad till flera år, bland annat beroende på svårighet att 

tillverka den. Ibland läggs en produkt ”på hyllan” ett tag fast den är nästan helt utvecklad, detta för 

att marknaden inte är redo för produkten än. Den syftar också till att enligt Outokumpus värderingar 

redan från början ha kunden i fokus och att skapa ett högt kundvärde. Att veta vilket kundvärde 

slutprodukten ger är dock svårt att på förhand säga. Till exempel utvecklades stålsorten LDX2101 för 

att vara ett hållfastare alternativ till 18/8-stålet men i slutändan var det priset på LDX2101 som 

gjorde att det sålde och gav värde för kunden. 

Projekten kan ses som löpande eftersom forskningsavdelningen ständigt arbetar med att ta fram nya 

stålsorter. Projekten varierar i omfattning och därmed varierar även antalet projektmedlemmar. Är 

det en relativt enkel stålsort som ska utvecklas krävs i regel få personer då de redan vet att den går 

att tillverka. I början av processen är det ofta en person som jobbar med att ta fram en ny stålsort, 

mellan gaterna G2 och G3 tillkommer sedan några personer. På grund av begränsning i 

personaltillgång arbetar de anställda allmänt med både projekt och den dagliga verksamheten. I 

varje projekt sker flera byten av projektledare på grund av att olika kompetenser krävs under 

processens olika delar. Därför krävs bra övergångar vid dessa byten. Under projektet finns också 

ständig kontakt med processutvecklingsansvariga på respektive verk.  

Teorin säger att ett tvärfunktionellt arbete är fördelaktigt, se kapitel 2.4 Projektledning. I praktiken 

kan detta bli krångligt då det kräver tid och engagemang av flera personer. Forskningen har inga 

problem att sätta ihop projektgrupper men då personer från verken måste involveras kan svårigheter 

uppstå då förståelse och kommunikation mellan olika avdelningar kan brista och personer strävar åt 

olika håll. Idag sker möten utan någon riktigt struktur utan mer när det passar. Dock används 

Pulsmöten i vissa projekt där en regelbunden kontakt finns mellan de olika deltagarna och specifika 

problem tas upp. I Avestas forsknings- och utvecklingscenter finns det ett kommandorum där varje 

avdelning och varje projekt har en tavla som visar vad som är gjort och ska göras. I detta rum hålls 

veckovisa pulsmöten där information sprids om vad som händer på de olika avdelningarna. Genom 
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att ha ett mer strukturerat och dokumenterat arbetssätt kan företaget nu tala om och analysera hur 

saker görs.  

4.1.2 Outokumpus riskhantering och tidsaspekter 

Riskhantering pågår hela tiden men den sker i stor utsträckning i huvudet på personalen och inte 

dokumenterat och synligt för övriga verksamheten. Erik anser att riskhanteringen bör göras tidigt för 

att undvika kommande fel i produkten men samtidigt bör den inte bli alltför stor då kostnaden för 

utvecklingen är relativt liten jämfört med de intäkter försäljningen av en stålsort ger. Dessutom kan 

det för vissa anställda finnas viktigare uppgifter att genomföra.  

Förr lanserades en ny stålsort vart tionde år och när en ny väl tas fram tas inte de gamla bort utan 

kunder önskar ofta gamla stålsorter som därmed lever väldigt länge. Detta gör att produktfloran 

ständigt ökar vilket innebär många stålsorter att hålla reda på. Vi antar att detta också gör att antal 

kunder till varje produkt minskar, vilket kan leda till stora lagerkostnader på grund av att stora 

tillverkningsvolymer krävs. Den långa livslängden kan även innebära problem då personal, utrustning 

och leverantörer byts ut vilket gör att ståltillverkningen måste anpassas och eventuellt utvecklas på 

nytt. Även kompetens riskerar att försvinna då personer flyttar. En lösning till det är att ha en så 

kallad PDCA (Plan, Do, Check, Act) på en kil, se Figur 8 i Bilaga 3. Detta innebär att resultatet av 

förbättringsprocedurer samlas i en kunskapsbas som alltid finns att tillgå oavsett vem som utför 

arbetsuppgiften. Det bidrar därmed till att föra utvecklingen framåt. Även införande av regler och 

standarder underlättar enligt Erik gemensam kunskap. En viss kompetenskartläggning finns också 

inom företaget men den kan förbättras. Målet med modellen är att utvecklingen ska gå betydligt 

snabbare inom Outokumpu än vad den tidigare har gjort. En önskan finns om att sätta deadlines på 

moment under produktutvecklingen men ännu ligger det en bit bort i framtiden.  

4.1.3 Outokumpus implementering av nya arbetssätt och modeller 

Eftersom modellen är nyframtagen återstår förutom att utveckla den att övertyga organisationen om 

att modellen är bra och därefter implementera den i verksamheten. Här kan problem finnas då alla 

inte vill åt samma håll. Därför är det enligt Erik bra att fokusera på ”the easy followers”, det vill säga 

anställda som är positiva till förändringen. Detta leder till att den stora massan förändras vilket 

vanligtvis resulterar i att de mer motståndskraftiga så småningom ger med sig. För att avdramatisera 

förändringen sker huvuddelen av implementeringen genom träning där de utbildade även får chans 

att påverka processens innehåll och forma det till sin eget. Detta ingår i den mängd 

utbildningsaktiviteter som krävs, dels för operatörer och dels för projektgrupper. Det kan också vara 

bra att redan från början visa hur komplex förändringen är så att den inte blir en överraskning. 

Nyanställda går igenom ett introduktionsprogram under ett par dagar. Förutom arbetsuppgifter och 

tillverkningsprocessen diskuteras även företagets policy, uppförandekod och strategier. En önskan 

finns om att operatörerna ska få mer kunskap om produkternas egenskaper. I varje process finns 

också en ansvarig operatör som fungerar som fadder för de nyanställda. Om en ny stålsort 

introduceras ger processutvecklarna muntlig information om vilka de kritiska momenten med den 

nya stålsorten är och vad operatören bör tänka på.  

Operatören kan påverka tillverkningen till viss del men detta varierar mellan de olika operationerna. 

Allt eftersom operatörerna blir vana att operera maskinerna blir de även mer säkra vilket gör att de 

ibland tar sig friheter att ändra parametrar. Förordningar upplevs ofta som byråkratiska och de 

anställda skapar ofta sina egna ”myrstigar”. Detta kan leda till att problem uppstår för operatörerna 
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eller senare processer. Operatören har dock till viss mån frihet under ansvar att ändra parametrar för 

att uppnå kravspecifikationen. Om den inte uppnås görs en avvikelseanalys. 

4.2 Sandvik 
Den 27 mars 2012 intervjuades Jan Haraldsson (2012), chef för produktutveckling inom metallurgi på 

Sandvik Materials Technology (SMT).  

4.2.1 Produktframtagningsprocessen hos Sandvik 

För drygt fem år sedan tog Sandvik fram en modell för 

produktutveckling. Denna gör produktutvecklingen mer 

formaliserad och innehåller rutiner. Modellen skapades för att 

företaget krävde att det skulle finnas ett Business Case innan 

utvecklingen ägde rum. Modellen har två olika uppdelningar 

där den ena är på en övergripande nivå med tre huvuddelar. I 

den första delen undersöks om en affär är möjlig, om det finns 

ett så kallat Business Case. I nästa steg sker utveckling av ett 

nytt material. Sista steget är introduktion på marknaden.  

För att precisera det ytterligare kan Sandviks utvecklingsmodell 

även delas upp i nio steg. Det första av dessa steg är 

konceptstudie där omvärldsbehovet av den tilltänkta 

produkten undersöks, vilka volymer som är möjliga att sälja 

och samtidigt kontrollerar de att produkten passar in i den 

produktportfölj som företaget redan har. Det andra steget är 

lämplighetsstudien där det undersöks mer detaljerat hur väl 

marknadens behov kommer att tillfredställas av den nya 

produkten. I samband med detta görs även en riskvärdering av 

både ekonomiska och tekniska aspekter. Förstudie kommer därefter i vilken en bedömning görs hur 

stort projektet ska bli och om den tilltänkta produkten fysiskt går att tillverka.  

Idéer till produktutveckling kommer från flera olika håll. Jan anser att det är viktigt att fånga upp 

idéer både från kunder och inifrån företaget. Av den breda marknaden är det endast ett fåtal kunder 

som vill utveckla nya produkter. Dessa nischkunder hittas ofta av marknadssidan eller av dotterbolag. 

Informationshanteringen sker med hjälp av databaser och mallar följs för de olika stegen. I och med 

att koncept och förstudie görs kan uppskattningar om tidsförhållanden göras. Dock varierar denna 

tidsuppskattning beroende på projektets svårighet och förstudiens omfattning. Om beslut tas efter 

förstudien att projektet ska fortsätta görs en tidsplan med väldefinierade datum inför 

utvecklingsfasen. Ju mer låst projektet är desto lättare är det att följa de uppsatta tiderna.  

Efter de tre första stegen går det över till produktframtagningsprocessen som börjar med planering 

för både utveckling, produktion, lansering och försäljning. Efter att planeringen är gjord påbörjas 

produktframtagningen. Här görs småskaliga försök att ta fram en stålsort. Stålsorten som tas fram 

med önskade egenskaper ska hålla sig inom det ramverk som sätts upp för att materialet ska klara de 

specificerade egenskaperna. Lyckas utförandet och den uppsättning med egenskaper som är 

specificerade tidigare uppnås görs samma försök om med hopp om att egenskaperna på materialet 

ska bli samma som tidigare. Detta görs för att verifiera att de egenskaperna de önskar går att 

åstadkomma under kontrollerade former. Klaras detta av måste produktion i full skala testas. Nu 
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testas hela kedjan av operationer som krävs på det sätt som det skulle produceras om det var 

produktion till kund. I detta steg ska alltså hela kedjan hänga samman och flödet ska fungera utan 

missöden.  

Om produktionen klarar av att tillverka produkten utan problem och detta upprepas innebär det att 

det är dags att börja tillverka för försäljning. Detta steg kallas för upprampning som är en 

introduktionsperiod på marknaden där produkten endast säljs till ett fåtal kunder och ett lager byggs 

upp om så behövs. När försäljningen till de första kunderna är under kontroll kommer produkten att 

introduceras på den större marknaden och kan då ta marknadsandelar. Ett utvecklingsprojekt av en 

ny produkt slutar inte då produkten kommit ut på marknaden utan fortsätter ungefär ett år efter 

lanseringen. Detta är för att kunna göra en uppföljning för att säkerställa att produktionen fungerar 

och att kassaflödet blir enligt de förväntningar och mål som fastställdes i början av projektet. Ligger 

förväntningarna och utfallet långt från varandra finns en risk att produkten måste läggas ner. 

Generellt gäller att mellan varje steg tas beslut av projektets styrgrupp om det ska fortlöpa eller inte. 

Styrgruppen varierar i storlek och konstellation beroende på projektets storlek och var i processen 

projektet befinner sig.  Även av praktiska skäl kan aktörer bytas ut, till exempel på grund av att de 

byter jobb eller arbetsuppgifter. I början är det mest personer från FoU, i utvecklingsfasen är det fler 

från produktion och slutligen i introduktionen på marknaden är det marknadsavdelningar som har de 

största resurserna. På marknadsavdelningen sitter produktchefer som är ansvariga för ett 

standardsortiment och har en viss förståelse över hela kedjan. 

4.2.2 Sandviks riskhantering och tidsaspekter 

I lämplighetsstudien görs en riskvärdering där såväl fysiska som marknadsrisker hanteras. I och med 

riskvärderingen fås en överblick över vilka risker som föreligger med projektet. Därefter analyseras 

riskernas konsekvenser och huruvida de är värda att ta. Dessutom görs bedömningar om risken är 

hanterbar och i så fall sätts åtgärder in för att förhindra att risker uppstår. Riskhantering sker 

fortlöpande för att uppdateras och speciella mallar följs för detta. Enligt Jan är nackdelen med detta 

att dokumenten som måste gås igenom är väldigt mastiga. Fördelen är att ingen aspekt missas i 

bedömningen.  

Sandviks kunder är relativt konservativa och är därför inte alltid intresserade av att testa nya 

produkter. Av den anledningen är det inte så kritiskt att ha en kort Time to Market, men det finns 

flera andra skäl till att ha en kort utvecklingstid. Bland annat kan marknaden ändras under 

utvecklingen vilket ändrar det Business Case som från början togs fram. Dessutom finns risken att 

konkurrenter kommer med en annan tekniklösning snabbare vilken är bättre eller billigare. 

4.2.3  Sandviks implementering av nya arbetssätt och modeller 

När ett nytt arbetssätt ska läras ut sker utbildningar för produktionspersonal. Dessa utbildningar 

bedrivs av projektledare och andra personer som innefattas i projektet. Utbildningssättet varierar 

men vanligtvis är det muntligt eller skriftligt, vid ändring av processparametrar är skriftlig information 

mest lämplig. I introduktionsfasen blir marknadsavdelning undervisade och försedda med 

information om produkten. För att motivera de anställda att dra åt samma håll vid en förändring 

krävs ett förtydligande av varför förändringen görs. Ett samspel bör finnas mellan flera olika 

avdelningar. För att de anställda ständigt ska vara uppdaterade om den senaste informationen är det 

bra att använda databaser som kontinuerligt uppdateras för att hantera information, istället för att 

varje person hämtar data från egen källa. Sandvik använder sig av en modell av en behovspyramid 
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vid förändringsarbete där de ska se till att samtliga anställda finns med på en stabil nivå innan en 

förändring kan göras.  

4.3 SSAB 
Den 19 april 2012 intervjuades Magnus Gladh (2012) som jobbar med produktutveckling, PU, på 

SSAB. Han är där avdelningschef för avdelningen Structural Steels. 

4.3.1 Produktframtagningsprocessen hos SSAB 

SSAB har en väldokumenterad produktutvecklingsprocess som togs fram för ca 10 år sen och gjordes 

om och förbättrades för cirka ett år sen i samband med en omorganisation. Processen är ett 

flödessystem i form av en stage-gate modell och till den finns ett antal styrdokument. SSAB:s stage-

gate modell består av fyra stycken grindar; 0, A, B, C (eventuellt D och E) samt ett antal aktiviteter 

mellan dessa. Besluten att gå förbi en grind tas av SSAB:s utvecklingsforum, UFo, där medlemmar 

från PU, Marknad och Produktion deltar. Forumet ställer krav på robusthet i produkten vilket innebär 

att den ska klara de uppsatta kraven som bland annat kan vara att samma egenskaper ska uppnås 

gång på gång.  

PU, Marknad och Produktion är inblandade i hela processen men det är framförallt PU och Marknad 

som är aktiva under början av processen. Varför Marknad är delaktiga i början beror på deras 

intresse i att se vilka produkter som är på väg ut i och med att det är marknadsavdelningen som har 

bästa uppfattningen om kundernas behov.  Då produktionen blir mer storskalig blir också 

produktionsavdelningen mer delaktig för att hantera de stora volymerna på rätt sätt. Gällande 

mötesstruktur är de på SSAB väldigt flexibla och detta beror på var i projektet de befinner sig och 

vilka problem och frågställningar som måste lösas. De försöker dock anpassa sig till den projektplan 

som är framtagen tidigare.  

Innan produktutvecklingen startar måste ett beslut fattas efter att det på FoU har visat sig att en 

produkt verkar så pass stabil att den kommer bli en bra marknadsprodukt. FoU bedriver alltså 

konstant forskningsprojekt som ligger utanför produktutvecklingen där idéer testas och undersöks. 

Om produkten känns bärande kommer den till grind 0 vilket är första gaten i processen. Vid grind 0 

görs en förstudie där frågor kan röra vilka volymer som ska tillverkas, vilka applikationsområden som 

är tilltänkta samt vilka lönsamhetskrav som ska ställas på produkten. Dessutom görs en preliminär 

undersökning huruvida stålsorten går att tillverka. Ses produkten inte som hållbar kan den efter 

förstudien skrotas. Om beslut tas att fortlöpa projektet görs en beställning av projektet samt en 

preliminär uppdragsbeskrivning och projektplan. Projektledare tillsätts vilket generellt sett är en 

produktutvecklare som varit med under förstudien. 

Därefter sker konceptutveckling där val av process, system för analyser och materialspecifikationer 

som hanterar processuppsättningar tas fram. Dessutom jobbar SSAB med Failure Modes and Effect 

Analysis, FMEA, som utgår från det kvalitetsledningssystem företaget ligger under, TS16949. Det 

finns två typer av FMEA; den ena kallas Design FMEA och i denna görs en rimlighetsanalys för att 

kontrollera att produkten går att tillverka. Den andra typen av FMEA kallas process FMEA och 

definieras av PU och utförs i produktionen där fullskaliga tester görs. Det är dock inte alltid en ny 

FMEA behövs utan varianter för äldre eller snarlika produkter kan användas.  

Nästa grind kallas för grind A där beslut fattas om provleverans till en utvald kund ska göras. Till och 

med detta steg äger produktutveckling produkten vilket innebär att de är ansvariga för densamma. I 
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detta steg skapas ett preliminärt datablad med produktegenskaper. Förbi grind A går projektet först 

då PU, produktions- och marknadsavdelningen är nöjda med produkten i sin helhet. Kunden får då 

chansen att utvärdera materialet och teknisk kundservice finns på plats för att bistå kunden med 

kompetens. Då provleveransen är utvärderad och godkänd av testkunden går projektet vidare till 

grind B som innebär steget ut på marknaden, marknadsintroduktion. Efter denna grind låses 

egenskaperna för materialet fast i databladet. Stora volymer börjar då tillverkas för den tilltänkta 

marknaden. Under marknadsintroduktionen sker en överlämning mellan PU och Produktion så att 

Produktion vid grind C tar över ägandet av produkten och gör den till en standardprodukt.  

Det finns två grindar till som ibland används. Ibland kan en tendens på marknaden vara att 

användandet av en viss produkt minskar vilket gör att en förändring av produkten krävs. 

Upptäckandet av detta kallas Grind D och vid Grind E är produkten uppdaterad. Detta kan dock ha 

inneburit att produkten gått tillbaka till processen mellan 0 och A. 

Allmänt kan sägas att det finns personer på SSAB som idag både har teknisk kompetens och kunskap 

om marknaden. Dessa är produktcheferna vilka är ansvariga för var sitt produktområde. Dessa 

personer har ofta en teknisk bakgrund inom SSAB, ofta som produktutvecklare eller teknisk 

kundservice. Deras arbetsområde berör produktprogram och vad som kan tillverkas och de jobbar 

tätt med produktionen. Nyligen har också en ny post tagits fram som kallas för Global 

produktkoordinator. Denna har till uppgift att synkronisera verksamheterna i ett globalt perspektiv.  

4.3.2 SSAB:s riskhantering och tidsaspekter 

En riskvärdering görs i samband med Design FMEA där sannolikhet och konsekvens tas fram för 

identifierade risker. Dessa prioriteras och vid behov sätts åtgärder in. Riskvärdering utförs även 

löpande av produktionen och fokuseras mest på arbetsmiljö. Under provleveransen efter grind A 

tillverkas endast små volymer då det finns risk att det blir bakslag och projektet därmed måste 

tillbaka till processen mellan 0 och A för att återigen utvecklas desto mer.  

Till UFo:s uppgifter hör även att sätta upp tidsplaner innehållande interna deadlines som ska 

användas under utvecklingen. Tiderna är endast uppskattningar men deadlines planeras ändå med 

ett kvartals intervall vilket ger en hyfsad uppfattning om tiden. Dock sätts inte deadlines för hela 

processen utan bara för nästkommande grind vilket ger en transparens så långt det är möjligt, annars 

blir det endast spekulationer och eventuellt ändringar. 

4.3.3 SSAB:s implementering av nya arbetssätt och modeller 

Om en ny stålsort kräver en ny arbetsmetod skrivs arbetsinstruktioner in i en arbetsplatshandbok. 

Krav kan ställas på att utrustningen ska användas på ett visst sätt vilket kan leda till att operatörerna 

måste byta arbetsvanor. Om förändringen inte uppskattas av alla argumenterar berörda parter och 

försöker bevisa sin sak. Om ett nytt arbetssätt inte är tillfredställande kan också en diskussion tas 

upp i UFo. Genom kontinuerliga möten med Produktion kan problem komma upp till ytan. Dessutom 

jobbar SSAB efter ett flertal förbättringssystem vilka är Six Sigma, lean, Black Belt och champions. 

Vid större förändringar så som en omorganisation samlar SSAB alla anställda i stormöten vilket kan 

ses som riktade insatser. Med kontinuerlig information är det lättare att bibehålla nya arbetssätt då 

transparensen blir större. Vid större förändringar följer SSAB även ett program kallat CIP, Change 

Implementation Program som är ett förändringsprogram vid större förändringar. På lägre nivåer i 

organisationen är det upp till chefer att motivera de anställda. 
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4.4 Stora Enso 
Den 20 mars 2012 intervjuades Peder Hanning (2012) som arbetar som sektionschef för utveckling 

och kvalitet på Stora Enso i Skoghall.  

4.4.1 Produktframtagningsprocessen hos Stora Enso 

Pappersindustrin är en relativt konservativ bransch vilket får till följd att stora förändringar och 

utveckling av helt nya produkter inte sker särskilt ofta, istället är det vanligt att företaget ständigt 

arbetar med förbättringar genom produktvård. Skoghall har tre huvudkunder vilka står för 80 % av 

företagets produktion och det är ofta dessa kunder som styr produktändringar. Ändringarna kan inte 

vara så stora eftersom kundernas maskiner i sin tur måste kunna hantera det nya materialet. 

Maskinerna har en lång livslängd och eftersom kostnaden för en ny maskininvestering ofta överstiger 

de intäkter som kan fås i början av tillverkningen av en ny produkt, tar utfasning av produkter relativt 

lång tid, ända upp till 15 år. Det händer dessutom sällan att helt nya marknader intas, om så är fallet 

krävs stora projekt där personer högre upp i organisationen är inblandade. I och med att 

utvecklingsprojekten är relativt små tar de inte heller så lång tid, det varierar beroende på 

omfattning men generellt sett är en månads förbättringsprojekt vanliga.  

För Stora Ensos produktframtagningsprocess som sker i projektform finns dokumenterade rutiner 

vilka är textbaserade. Idén till en produktändring kommer som nämndes vanligtvis från någon av de 

kunder Skoghalls bruk har ett starkt samarbete med. Processen leds sedan av en utvecklingsingenjör 

som kan sägas vara spindeln i nätet. Denne samlar in den nödvändiga informationen som behövs från 

olika avdelningar, bland annat genom diskussioner. Ganska tidigt i processen sker en provkörning av 

materialet. Denna sker i full skala och passas in i det cykliska schemat för produktionen av ordinarie 

produkter för att inte de ordinarie produkternas schema ska störas. Provkörning ska också gärna 

köras i samband med produktion av liknande produkter för att minimera omställningskostnader. 

Operatörer får under provkörningen chans att komma med förslag till förbättringar och till hjälp vid 

provkörningen finns checklistor för de ansvariga att följa. Efter provkörningen utvärderas materialet 

först internt och sedan av kunden. Om materialets egenskaper accepteras av kunden körs nya 

provomgångar och till slut när en kontinuitet kan fås fastställs produktens recept, ofta samtidigt som 

en tidigare produktvariant tas bort ur produktsortimentet. Efter att kvalitén har blivit specificerad 

skrivs en provkörningssammanfattning över vad som gjorts. Denna kan sen användas vid senare 

tillfällen om komplikationer uppstår. Även senare när produktionen har kommit igång görs ytterligare 

uppföljningar och utvärderingar som kan leda till att specifikationer över kvalitéer kan ändras. 

Flera avdelningar är som sagt inblandade i utvecklingsprocessen. För att möjliggöra detta används en 

avancerad mötesstruktur med månadsvisa projektgruppsmöten där deltagarna representerar olika 

avdelningar inom företaget, bland annat drift, utveckling, labb och process. Dessa grupper är 

uppdelade för varje marknadssegment och behandlar frågor som berör specifika kunder. I ett längre 

perspektiv finns även ett utvecklingsråd där personer högre upp i organisationen sitter och beslutar 

vad företaget vill åstadkomma i ett längre perspektiv. För varje marknadsområde finns en 

produktchef som dels har kontakt med kunden och dels har en viss förståelse för processen. 

Produktcheferna finns med i hela utvecklingsprocessen och deltar i möten där de är med och fattar 

beslut om produktens framtid.  
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4.4.2 Stora Ensos riskhantering och tidsaspekter 

Med tanke på projektens storlek görs ingen större riskvärdering. Dessa utförs mer vid större projekt 

såsom byte av presspartier eller ombyggnation av produktionslinan där ändrade materialegenskaper 

kan fås. När en riskvärdering väl görs finns ingen strikt mall att följa, men till viss del tillämpas 

riskmatriser med sannolikhet och konsekvens.  

Skoghalls huvudkunder har i sin tur kunder främst inom livsmedelsindustrin. För att hantera 

hälsorisken som följer av att nya kemikalier finns i livsmedelsprodukter har Stora Enso en 

kemikaliegrupp där experter analyserar och godkänner kemikalier i materialet.  En annan risk som är 

svår att helt förhindra är att defekter kan uppstå på materialet. Olika marknader är dessutom olika 

känsliga för visuella fel, till exempel är Kina och Japan betydligt mer känsliga än europeiska länder. En 

del av syningen av materialet görs manuellt av operatörer på en liten del av en hel rulle, men 

eftersom det är en så pass liten del av det hela är detta som att leta efter en nål i en höstack. 

Dessutom sker kontinuerlig inspektion med hjälp av onlineinstrument och syningsinstrument och 

trots dessa identifieras dock inte alltid alla defekter. För att klara de höga topparna och låga dalarna 

av efterfrågan och även skydda sig mot maskinhaverier finns lager runtom i världen. Vid uppkomna 

fel tas ofta hjälp från flera inblandade parter, bland annat kemikalieleverantörer och 

maskintillverkare.   

Stora Enso anser att det är väldigt viktigt att ha kort tid till marknaden då det påverkar kundens 

produktion i hög utsträckning. Dock kan feedbacken från kunden senare ta lång tid, vilket gör att 

processen förlängs. Deadlines för processer sätts i samarbete med kunderna och i och med att 

produkterna tillverkas cykliskt bestäms deadlines även så att det passar in i produktionsschemat.  

4.4.3 Stora Ensos implementering av nya arbetssätt och modeller 

När en produkt är kvalificerad sker ett överföringsmöte som avslutning. Därefter skickas 

specifikationer om produktens egenskaper till berörda inom företaget. De som får informationen om 

den nya kvalitén är ofta endast i liten grad informerade, därför krävs extra passning och bevakning de 

första gångerna då en ny kvalité körs. För att se till att operatörerna gör rätt sker framförallt muntlig 

kommunikation, dels genom skiftlagsmöten där hela skiftlag blir informerade, dels genom 

individuella dialoger där direktrespons kan fås från individer. Ibland är det processingenjörer, 

driftchefer, arbetsledare eller produktionsingenjörer som för fram denna information och ibland är 

det skiftlagen själva som berättar för varandra. Detta sker genom att de skift som löser av varandra 

går dubbelt under en period så att det nya skiftlaget vet hur produktionen ska tas över. Information 

kan även framföras skriftligt i form av instruktioner.  

På operatörsnivå kommer vanligtvis varje skiftlag fram till en arbetsmetod som passar just för dem 

då samma mål kan uppnås på olika sätt. Det finns ingen total kontroll över hur operatörerna arbetar 

och huruvida de följer uppsatta instruktioner. Däremot tillämpar Stora Enso vissa metoder för att 

överlag effektivisera arbetet, exempelvis Six Sigma som strävar efter perfektion och 5S som medför 

ordning och reda. Dessutom arbetar de aktivt med att ta in och använda sig av förbättringsförslag 

från kollektivanställda. Dessa förslag samlas in via intranätet och kan sen med hjälp av 

beräkningsmallar belönas utifrån hur mycket företaget kan spara genom att införa dem.  
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5. Resultat och analys med utgångspunkt i Outokumpus modell 

5.1 Övergripande modell 
Att vid framtagningen av en ny produkt arbeta efter en viss modell innehållande rutiner är något 

samtliga intervjuade företag gör. Förutom ett mer strukturerat arbetssätt för det med sig fördelar 

såsom större fokus på Business Case och transparens. Sandvik är det företag vars modell är mest 

specificerad vilket kan vara bra för tydligheten i projektet.  

Time to Market är för Outokumpu fortfarande relativt lång men strävan finns att förkorta denna. 

Därför passar en linjär utvecklingsmodell som också är bättre på att hantera tekniska risker. Dock 

krävs en påskyndning av processen för att kunna anpassa sig till den föränderliga marknaden. Detta 

fås av den parallella utformningen av modellen som därmed sker i likhet med teorin för Lean Product 

Development. Vi tror att det är bra att sätta deadlines, då de anställda då får mål att sträva mot och 

således effektivitet i arbetet. Outokumpus möjligheter att sätta deadlines ligger i framtiden och vi 

tror att de så småningom kommer dit. En bit in i projektet är det lättare att skapa en tidsplan, 

Sandvik skapar exempelvis en tidsplan efter förstudien om beslut tas att projektet ska fortsätta. En 

ytterligare handling är att inte fastställa alla tider direkt utan endast inför nästkommande gate vilket 

SSAB gör.  

Direkt riskhantering utför Stora Enso endast i projekt som kräver stora förändringar. Dessutom har 

de olika grupper som hanterar olika risker. Även om riskhanteringen varierar i omfattning för olika 

projekt bör företaget ha en struktur med rutiner för att bland annat reducera omarbetningar. 

Sandvik och SSAB har riskhantering som obligatoriskt moment i sina modeller innehållande 

dokumenterade rutiner. Sandvik gör i samband med deras Business Case en riskanalys. SSAB gör sin 

riskanalys i samband med Design FMEA mellan förstudie och provleverans. Outokumpu skiljer sig 

från dessa företag och gör som teorin säger att ständigt arbeta med riskhantering vilket dock till 

största del sker memorerat. Om riskhanteringen inte är dokumenterad och inte obligatorisk tror vi 

att det finns risk att dess omfattning och kvalitet varierar mellan projekt. Eftersom riskhantering 

kräver resurser och vissa risker är möjliga att ta måste den begränsas i omfattning. Därför anser vi att 

det bör finnas ett system där riskerna prioriteras så som beskrivet i kapitel 2.3 Riskhantering.  

Samtliga företag har tvärfunktionella grupper som anpassas till projektet. Detta är enligt teorin det 

rätta tillvägagångssättet, men försiktighet bör tas då det kan innebära komplexitet och kräva stora 

resurser. Stora Enso har flera personer som deltar under hela projektet, dels en utvecklingsingenjör 

som är projektledare, dels produktchefer. Även SSAB:s projektledare har en genomgående 

delaktighet. Varken Outokumpu eller Sandvik har uttalade personer som är med i hela projektet, 

utan projektgruppens konstellation varierar under projektets gång. Om god kommunikation och 

överlämningar finns anser vi att detta leder till att projektets resurser allokeras optimalt. Däremot 

tror vi det är bra att någon eller några personer är delaktiga genom hela projektet och har ett 

helhetsperspektiv, lämpligen Product Managers som kan anpassa projektet efter eventuella 

förändringar. Dock kan graden av deltagande variera genom projektet, i början av projektet i 

samband med Business Case behövs ett större deltagande av PM som har god kontroll över både 

marknaden och tekniska processer. Även i launch-fasen kan ett större deltagande behövas.  
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5.1.1 Implementering och förändring i organisationen 

Eftersom det finns flera tekniska kritiska moment i tillverkningsprocessen är det viktigt att de 

anställda blir väl informerade efter en förändring eller vid nyanställning. Operatörer blir vanligen 

utbildade muntligt. Enligt teorin bör även träning ske för att få ett ännu bättre lärande, något som 

Outokumpu tillämpar. Vid mindre förändringar kan skiftlagsmöten som Stora Enso har eller ansvariga 

faddrar i skiftlagen vilket finns hos Outokumpu vara alternativ för att föra informationen vidare vilket 

har fördelen att undervisningsformen lättare kan anpassas. Operatörerna bör även få information 

om hur stora friheter de får ta sig utan att alltför stora konsekvenser sker för senare delar av 

processen. Detta är ett av resultaten i Outokumpus nya modell där önskan finns om att ta beslut på 

lägre nivå. Vilken nivå beslut ska tas på utgår från deras klassificeringssystem på projekten. Om 

personalen får viss frihet under projektet sparas tid då de inte behöver vänta på beslut uppifrån. 

Frihet kan även leda till ökad motivation och innovation.  

Vid större förändringar som införandet av den nya modellen krävs mer omfattande 

implementeringsprocesser. För att göra hela företaget medvetet och få de anställda att agera tror vi 

att det är bra att satsa extra mycket i början av implementeringen, exempelvis genom att samla till 

stormöten för hela företaget vilket SSAB tillämpar. Detta kan jämföras med teorins Change Agent. 

Fokus bör ligga på the easy-followers och dessa personer samt övrig personal nås lättare om 

förståelse för förändringen och varför den sker ges. När samtliga i personalen känner sig trygga kan 

företaget ta ytterligare ett steg i behovspyramiden. Ett av syftena med Outokumpus nya modell är 

att öka transparensen i företaget, vilket vi också anser vara mycket viktigt vid införandet av 

modellen. 

5.2 Idéfas  
För att i idéfasen förstå vad marknaden och kunderna vill ha och vad som är möjligt att tillverka är 

det viktigt att fokusera på Knowledge Management och ta vara på alla kanaler för information, idéer 

och kreativitet. För att skapa nya idéer och infallsvinklar kan det vara bra att hitta tillfälliga externa 

samarbetspartners i andra branscher. Idéerna till Sandviks produkter kommer ofta från dotterbolag 

eller kunder och de nya idéerna måste de jobba hårt med då många av de befintliga kunderna inte är 

benägna att utveckla nya produkter.  

Stora Enso använder sitt intranät för att förbättra processer på befintliga produkter där ekonomiska 

incitament finns för de anställda. Dock kan det finnas en baksida med ekonomiska incitament då 

idéer kan ”stjälas” eller att personer på andra sätt kan ta åt sig äran för en idé. På samma sätt anser 

vi att en sådan kanal bör kunna användas för att ta tillvara på nya idéer gällande nya produkter. 

Sandvik och SSAB är rätt lika vad gäller modellens struktur och jämförs de med Outokumpu visar det 

sig att Outokumpu i deras modell har inräknat idéfasen som en del av kedjan. I praktiken tror vi att 

det inte gör någon skillnad för arbetet men det är bra att idéfasen finns med i modellen för att 

tydliggöra att det även där finns rutiner och transparens.  

5.3 Opportunity Scoping och Business Case 
Efter beslut i G0 går en produktidé eventuellt vidare för att undersökas närmare. Detta steg benämns 

Opportunity Scoping. Parallellt görs även ett Business Case. Då tiden i detta andra steg passerar ökar 

fokus på Business Case samtidigt som andelen resurser som fokuseras på materialegenskaperna 

minskar. Så som vi har uppfattat detta skiljer sig Outokumpus modell från Sandvik där byggandet av 

ett Business Case sker i steg där först en omvärldsanalys görs och sedan en lämplighetsanalys. 
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Outokumpu vill bli snabbare att lansera produkter på marknaden vilket då i likhet med teorin för 

Lean Development säger att aktiviteter ska ske parallellt.  

Kunskapskanalerna går inte bara att använda under idéfasen utan även under denna fas. Ett bra sätt 

att använda kanalerna är att som samtliga företag ha produktansvariga. Personernas ansvar varierar 

men de ska sitta på en plats där de kommer i kontakt med både kunder och produktion. PM får gärna 

även ha en tvärvetenskaplig bakgrund och kan då fungera som översättare mellan till exempel 

utvecklare och marknadsavdelning.  Outokumpu och SSAB har även Global Product Managers som 

sitter i en sådan position att denne kan jobba delvis mot marknaden men även mot utvecklingen av 

nya produkter ur ett globalt perspektiv.  

5.4 Development och Launch preparation 
Fås ett beslut i G2 att fortsätta utveckla produkten tas steget vidare till fokus på utveckling och 

förberedelser för lansering. I denna fas är Outokumpus modell lik Sandviks steg fyra till och med åtta. 

SSAB har motsvarigheter till Development och Launch Preparation som enligt vår mening ligger i olika 

faser, den första av dem före grind A medan den andra kallas för provleverans och sker ut till ett fåtal 

kunder mellan grind A och B. Detta har fördelen att utvecklingen är helt klar när den kommer till 

testkunden. Samtidigt förlängs processen då utvecklingen inte sker parallellt som Outokumpu gör 

mellan utvecklingen och förberedelsen för lansering. För att de två aktiviteterna ska kunna ske 

parallellt krävs dock en god kommunikation mellan företag och kund.  Stora Enso däremot som har 

kunderna under lång tid, har vanligtvis inte samma behov av att lansera produkterna och därför kan 

de tänka att aktiviteterna går i serie. Dock bör det alltid tas hänsyn till Time to Market då denna bör 

vara kort för att öka intäkterna. 

Gällande produktförbättringar i Stora Ensos fall planeras en körning av en förändrad kvalitet in 

mellan två andra papperskvalitéer på en gång utan testning. Vi anser att det finns större risker med 

att testa materialet i stor skala på en gång då en del oförutsedda händelser lätt kan inträffa som vi 

efter studiebesöket på Avesta Järnverk insett kan få stora konsekvenser, till exempel för snabb 

matning vid gjutningen. Därför bör testningsomfattningen avgöras av de förutsättningar som finns 

för den nya stålsorten. Vi inser även att testtillverkningen och fullskalig tillverkning är det som kostar 

mest vilket innebär att om beslut har tagits att projektet får fortsätta under denna fas måste det 

finnas en stor säkerhet att produkten ska komma ut till försäljning.   

Vi kan se en skillnad i denna fas jämfört med SSAB där de har en relativt lång process innan de fattar 

beslut i UFo vid grind A. Mycket av det som innefattas i Outokumpus steg 2 och 3 i processen finns 

med mellan grind 0 och grind A hos SSAB. Det långa steget innebär att mindre beslut måste fattas 

mellan grindarna och detta kan då göras på en lägre nivå vilket kan leda till en snabbare process.  

5.5 Launch 
Detta sista steg innebär lansering av produkten på marknaden vilket görs efter ett beslut i G3. Vad 

som är bra med gaten är att beslut kan fattas om att produkten är mogen för lansering. Enligt SSAB:s 

modell görs en överlämning av vem som äger produkten efter grind B där Produktion tar över 

produkten. Detta för att de frågor och problem som uppstår då främst rör maskinerna och inte 

produkten. Eftersom det behövda ansvaret från olika avdelningar varierar under projektet bör även 

det uttalade ägandet göra det.  
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Inom Sandvik, SSAB och Stora Enso görs innan en produkt går ut till den allmänna marknaden en så 

kallad upprampning eller provleverans där endast ett fåtal kunder får köpa produkten för att ge 

möjlighet att stämma av att produkten och produktionen fungerar. Detta förfarande är också enligt 

teorin bra. Vi tror att det är lättare att hantera några kunder än en hel marknad om det skulle visa sig 

att någon defekt uppstått.  

Sandviks och Stora Ensos slutfaser av modellerna skiljer sig från Outokumpus i den meningen att de i 

deras modell har uttalat ett uppföljningsmoment vilket innebär att det är något hela företaget ser i 

utvecklingen och som annars inte får samma prioritet gällande rutiner för förbättring. Detta är något 

som Outokumpu bör införa för att tydliggöra transparensen. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 
Efter att ha jämfört de olika företagens arbetssätt och kopplat dessa till teorin har vi funnit ett antal 

lämpliga rutiner vilka bör ingå i processen för att effektivt ta fram en ny stålsort. Därmed besvaras 

syftet och likaså de tre frågeställningarna som tagits fram. 

En linjär stage-gate-modell passar bra som dokumenterad rutin för utvecklingsprocessen. Mellan 

stegen, i gaterna, tas beslut om huruvida projektet ska fortlöpa. Beslut bör tas på en så låg nivå som 

möjligt och för att underlätta detta kan projekten klassas i olika nivåer utefter deras omfattning. 

Högre klassade projekt kräver beslut tagna på en högre nivå. För att få en mer effektiv process och 

därmed en kortare Time to Market bör modellen innehålla parallella aktiviteter, detta bör vara 

uttalat så att en medvetenhet skapas i organisationen. Parallellitet har stor koppling till lean som 

gynnar effektivisering och ger även möjligheter till förbättringar.  

Förbättringar kan fås genom att förslag och idéer tas in från de anställda och samlas på intranätet. 

Någon form av incitament eller belöning bör finnas för detta, till exempel ekonomiska incitament 

eller event för arbetslaget. Ett Business Case bör byggas upp i ett tidigt skede av projektet. Detta är 

lämpligen uppdelat i flera faser vilket gör det enklare att analysera olika delar. I början av projektet 

bör även en förstudie göras där produktens potential undersöks. Tidsplanering för projektet kan 

göras i form av på kvartalsbasis internt satta deadlines inför endast följande gate. Genom att sätta 

tydliga tider och följa en dokumenterad modell ökar transparensen inom företaget, något som är 

viktigt i hela utvecklingsprocessen. Även inom riskhantering som bör vara ett obligatoriskt steg i 

processen bör en dokumenterad modell följas. Om projektet är långt vilket ofta är fallet vid 

framtagningen av en ny stålsort bör riskhanteringen upprepas för att identifiera och hantera nya 

risker.  

Innan en större marknadslansering sker bör provleveranser göras mot ett mindre antal kunder under 

en testperiod. Dessa kunder får chansen att utvärdera materialet med hjälp av teknisk support från 

stålproducenten. Utvärdering fås också genom att inte stänga projektet direkt efter lansering utan 

låta projektet vara öppet en tid och göra uppföljningar, vilket kan leda till ytterligare förbättringar.  

Genom hela projektet bör produktchefer vara delaktiga med en helhetssyn på en viss produktgrupp. 

På en högre nivå bör dessutom globala produktchefer finnas vilka har ett ännu mer övergripande 

perspektiv på företagets verksamhet. Delaktigheten från produktcheferna på respektive verk 

behöver inte vara lika stort genom hela projektet och detta har stor koppling till att modellen bör 

vara anpassningsbar. Antal möten och deras intensitet kan också variera men en viss regelbundenhet 

anser vi är bra vilket fås av så kallade pulsmöten. Inom modellen bör det variera vilken avdelning som 

äger produkten. Ett ägande av den nya produkten kan förväntas leda till ett ökat ansvarstagande.  

Att genomföra och implementera förändringar i företaget är även det något det är bra att ha rutiner 

för. Vid större förändringar såsom införandet av Outokumpus nya modell är det bra att ha något mer 

storslaget som gör hela organisationen medveten om förändringen och dess seriositet. Någon form 

av Change Agent, exempelvis stormöten för hela företaget, är lämpligt för att fungera som 

katalysator. Det är även bra att i början fokusera på de personer som är positiva till förändringen 

vilka sedan kan föra med sig de mindre entusiastiska anställda. Mindre förändringar som justeringar 

av arbetsmetoder efter införandet av en ny stålsort kräver mindre aktioner men de är väl så viktiga. 
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Skiftlagen och deras ansvar har en stor roll i detta. Information kan spridas genom att delar av 

skiftlag arbetar parallellt under en viss period. Inom skiftlaget är det också bra att ha en eller flera 

faddrar som är ansvariga för att föra vidare information eller lära upp nya i arbetet. 

6.2 Kritisk granskning 
En av de största bristerna vi ser i vårt arbete är att bredden i teorin kan göra att arbetet känns ytligt. 

Vi såg flera områden som var relevanta att undersöka för att uppfylla syftet och därför innehåller 

arbetet flera teoriavsnitt. På grund av sidbegränsningen och att vi ville ha fokus jämförelsen mellan 

företagen kunde vi inte gå in så djupt i alla områden som vi önskat. Ett alternativ hade varit att 

uteslutit något teoriavsnitt för att då kunnat skapa djupare förståelse om de resterande avsnitten 

samt kunnat ställa mer djupgående frågor inom färre områden till företagen.   

I vårt val av personer att intervjua har vi tagit hänsyn till vilken arbetsroll de har i företaget för att 

gränsa av felet som kan uppstå på grund av att intervjupersonerna har olika bakgrund. Ändå kunde 

intervjuerna varit fler till antalet och på olika nivåer och avdelningar i företaget för att ge ännu 

tydligare svar på de frågeställningar vi ställt inledningsvis. Då de intervjuade personerna till största 

del haft en koppling till sina företag och inte varit utomstående experter kan vi dessutom ha fått en 

vinklad bild av deras verklighet.  Sedan finns risken att vi i vår tur har tolkat informationen felaktigt.  

Vi har intervjuat de tre största arbetsgivarna i Sverige inom stålindustrin då vi utgick från att de hade 

välutvecklade modeller och strukturer på deras arbetssätt. Dock kan det alltid ifrågasättas hur stor 

del av stålindustrin vi samlat i vår rapport, och dessutom intervjuades endast ett företag från en 

annan bransch, Stora Enso. En ännu bredare syn hade erhållits med fler intervjuade företag. I 

resultatdelen tas likheter och skillnader upp mellan företagen. Här har vi insett att en del aktiviteter 

utför företagen utan att ha ”ett namn” på dem, vilket innebär att alla skillnader kanske inte är så 

stora som vi skrivit. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Modellerna i vår studie är på en övergripande nivå, därför kan flera av dem specificeras. När det 

gäller idéstadiet skulle det vara av intresse att på ett mer konkret sätt hitta metoder som i praktiken 

fungerar när det handlar om att ta vara på idéer inom och utom företaget. I vår rapport har några 

metoder tagits upp men eftersom det finns nackdelar med några av dem krävs en grundligare 

undersökning. Detta skulle kunna göras genom att göra en omfattande empirisk studie med 

fallföretag som använder sig av olika metoder för att samla idéer.  

Ett problem som vi stött på hos Outokumpu handlar om att deras produktion inte riktar sig till en 

kund utan till en grupp. Detta för att få så stor omsättning på lagret som möjligt. Dock uppkommer 

alltid luckor i systemet som gör att mycket material blir stående och aldrig omsätts. Dessutom finns 

en risk att det skapas lager när det blir färre kunder per stålsort i och med en ökad produktflora. Vår 

fråga skulle därför vara hur lagerhållningen kan minimeras i ett ståltillverkande företag liknande 

Outokumpu.  

Det sista vi tänker väcka en tanke för är det avslutande steget i Outokumpus process, alltså Launch 

där det enligt den uppfattning vi fått är svårt att marknadsföra en ny stålsort med tanke på att 

kunderna är relativt konservativa. Därför vore det intressant att undersöka hur marknadsföringen ska 

göras för bästa resultat. Här skulle det kanske gå att dra paralleller med andra branscher och 

inarbetade kunder för att hitta innovativa lösningsmetoder. 
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Figur 3: Traditionell linjeprocess (Unger & Eppinger, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 4: Spiralprocess (Unger & Eppinger, 2010) 
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Figur 5: Beskrivning av förbättringsprocessen 

Figur 6: Riskvärden för olika aktiviteter inom 

verksamheten. Till exempel ses att 

ledningsaktiviteter (M8) har både hög 

konsekvens och sannolikhet att inträffa medan 

leverantörsaktiviteter (S2) har lågt av båda. 

(Smith P. G., 1999) 
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Figur 7: Produktmatris som används för att analysera 

produktens plats på en ny eller existerande marknad. 

Figur 8: PDCA på en kil. Metod för förbättring där kilen (röd) är 

kunskapsbasen för förbättringarna. 


