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Papper som informationsbärare –  
En studie av produktutveckling 
 
Per Oredsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig marknadsinriktning 
 
 

Sammanfattning 
 
Produktutveckling och olika former av innovationer är ett krav för att all form av 
företagande och verksamhet skall kunna fortleva. För att kunna möta marknadens krav 
och konkurrenternas ständiga försök att öka sina andelar måste varje verksamhet ta 
tillvara alla möjligheter och tillfällen att förbättra sig. 
 
Papprets funktion och roll är i det allt snabbare accelererande informationssamhället alls 
inte självklar. Nya tekniker och användningsområden föder nya behov och krav på 
egenskaper och produkter. Det finns ett stort antal konkurrerande material som 
efterhand som det behövs nya egenskaper anpassar sig och strävar efter att ta 
marknadsandelar. Pappersindustrin måste hela tiden efterstäva att ta fram de produkter 
och tjänster som efterfrågas på ett effektivt och rationellt sätt.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera innovations och produktutvecklingsprocesser inom 
pappersindustrin i Sverige. Jag har undersökt hur man inom fyra olika projekt idag 
arbetar med dessa frågor och hur man kan förbättra sin process. Uppsatsen belyser även 
vilka problem som finns specifikt inom branschen, och hur man kan angripa dessa för 
att underlätta processen. 
 
Den teoretiska bakgrunden bygger på litteraturstudier av två olika modeller. En 
traditionellt linjär modell över utvecklingsprocessen och en iterativ nätverksbaserad 
modell. Den teoretiska litteraturstudien följdes av intervjuer med ett antal svenska 
organisationer och företag. Intervjuerna gav ett mycket bra underlag i kombination med 
litteraturstudierna för att arbeta vidare med analyserna av de specifika fallen inom 
pappersindustrin. De intervjuade organisationerna hade en mycket stor spridning i hur 
mycket man hade arbetat med frågeställningar av den här typen och hur väl organiserad 
man var för att hantera dylika problem.   
 
I utvecklingsfrågor är det mycket centralt och viktigt att se till slutanvändarens behov 
och krav, varför den information och de signaler som hon ger är av yttersta vikt för vad 
som skall utvecklas. Detta kräver att man bygger en organisation som har goda 
möjligheter att fånga upp önskemål från kunden och föra dem uppåt i organisationen på 
ett snabbt, friktionsfritt och effektivt sätt. Olika branscher har olika kundstrukturer 
varför det är individuellt hur en optimal organisation skall se ut.   
 



Fallstudierna som genomfördes inom pappersindustrin byggde på intervjuer och 
detaljstudier av utvalda projekt. Personer som var väl insatta och på ett eller annat sätt 
varit delaktiga i ledningen av projekten gav sin bild av hur projektet hade initierats och 
sedan fortskridit mot en färdig produkt. De olika projekten har sin speciella bakgrund 
och miljö. De kommer ifrån olika faser i kedjan, både papperstillverkare och ett 
tryckeri. Sammanvägda ger det en god bild av vilka bindningar som uppstår i 
pappersnätverket och vilka svårigheter det finns specifikt för den här branschen.  
 
Ett stort problem som finns inom industrin är den komplexa kedjan av användare vilket 
ofta leder till att avståndet mellan tillverkare och slutanvändare blir mycket stort. Innan 
produkten når henne så har ett stort antal parter på ett eller annat sätt behandlat 
produkten och alla har sina olika aspekter på hur produkten skall vara. 
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1.  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
För att ett företag skall kunna fortleva med en lönsam långvarig framtid är det av stor 
vikt att ha en väl fungerande strategi om hur man vill arbeta med utveckling av sina 
tjänster och produkter. Innovationsprocesser och produktutveckling är processer som 
försiggår i de flesta företag, särskilt i tillverkande företag av olika slag. 
Utvecklingsprocesserna kan ses och analyseras på många sätt. 
 
Pappersindustrin är en industri som har ett stort antal konkurrerande material och måste 
därför hela tiden arbeta med nya lösningar och användningsområden. Dessutom ändrar 
sig tekniken och användningsområdena allt fortare inom de viktigaste avsättnings-
områdena för papper. Den digitala tekniken och informationssamhällets utveckling ger 
ständigt nya förutsättningar och möjligheter. Den framtida användningen av papper kan 
på intet sätt lätt förespås. Detta ställer stora krav på att tillse att ta fram de produkter och 
kvaliteter som efterfrågas i framtiden. 
 
Uppsatsen är uppbyggd av teori, bakgrundsintervjuer, analysmodell och en analys av 
olika projekt inom pappersindustrin. Bakgrundsintervjuerna har gett en bra bild av hur 
ett antal företag och organisationer arbetar med produktutveckling. 
 
Jag har valt att studera papper i rollen som informationsbärare. För att avgränsa arbetet 
har jag begränsat mig till att studera den första delen av innovations och utvecklings-
arbetet. Det har innefattat idéskapandet, utvecklingen och produktframtagandet. Jag har 
utelämnat tillverknings- och marknadsföringsfasen för att avgränsa arbetet storleks-
mässigt. Jag valde att närmare studera olika projekt och undersöka deras struktur och 
organisation.     

1.2 Syfte och frågeställning 
Jag vill genom uppsatsen belysa innovationsprocessen och produktutvecklingen inom 
denna specifika del av pappersindustrin I Sverige. Hur arbetar man idag med de nämnda 
frågorna och hur arbetar man för att driva arbetet framåt? Vilka specifika svårigheter 
finns det inom detta segment? Genom intervjuer har jag även skapat en grund för att 
göra jämförelser med andra företag.  
 
Utifrån den teoretiska bakgrunden och intervjuerna vill jag besvara följande frågor som 
är aktuella för pappersindustrin: 
1. Vilka aktörer och bindningar är inblandade i processen  
2. Vad initierar projekt och idéer 
3. Vilka specifika särdrag finns inom pappersindustrin 
4. Hur skapar man en effektiv organisation 

 
 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-01-14 
Sida 8 (55) 

 
 
 

 
2. ANGREPPSSÄTT 

Jag vill i detta kapitel presentera hur jag har gått tillväga, vilka metoder, teorier och 
vilket material jag har valt att arbeta med.  

2.1 Val av metod 
Innovationsprocesser och produktutveckling är ett område som berör många olika 
ämnen, såsom marknadsföring, management, ekonomi och teknik. Jag har valt att 
genom litteraturstudier undersöka olika teorier och skolor. Därefter har jag genom 
intervjuer försökt att skaffa mig en bild av hur ett antal olika företag och organisationer 
i Sverige arbetar idag med sina innovationsprocesser och produktutveckling. Utifrån 
detta skapades en analysmodell med vilken ett antal olika projekt analyserades. 
Projektplanen i figur 1. beskriver översiktligt hur jag valde att arbeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Projektplan (egen bildkonstruktion) 
 

2.2 Litteratur 
Jag har valt att studera två olika huvudteorier inom innovationer och produktutveckling. 
Den ena som jag kallar den linjära modellen beskriver en utvecklingsprocess som en rak 
linjär organisation ifrån ide till färdig produkt med ett antal mer eller mindra fastställda 
steg på vägen.  
 
Den andra teorin ser utvecklingsprocessen som en iterativ och mer komplex fråga där 
man arbetar med olika nätverkslösningar. Genom att samverka och försöka kombinera 
olika lösningar växer nya lösningar fram.   
 
Efter samrådan med Mats Klint valde jag huvudteorier att närmare studera. Dessa är 
Crawfords ”New Products Management” och Håkansson mfl. ”Teknikutveckling i 
företaget”. Dessutom har ett antal andra publikationer och böcker givit ett viktigt 
underlag. 

Litteraturstudie 

Analysmodell 

Bakgrundsintervjuer 

Fallstudier 

Diskussion 
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2.3 Bakgrundsintervjuer  
Tre olika företag och organisationer intervjuades för att ge mig en uppfattning om hur 
andra svenska organisationer arbetar med innovationer och produktutveckling. 
Intervjuerna gav även en praktisk förankring och utveckling av teorierna från 
litteraturen. Den kunskap som inhämtades här användes senare i analysen av de olika 
fallen. Informationen användes som jämförelse och för att skapa en bättre bakgrund för 
att göra en relevant analys.  
 
Intervjuerna med företagen har varit grundade på diskussioner, således en form av 
kvalitativ intervju. Under diskussionerna har jag utgått från ett diskussionsunderlag med 
ett antal olika frågor, diskussionsunderlaget finns i bilaga 1. Jag valde detta 
angreppssätt då jag uppfattade att det skulle ge mig maximalt utbyte. Intervjuerna med 
företagsledare och projektchefer uppfattade jag skulle ge mest genom möjligheten att 
diskutera ämnet kring öppna frågeställningar. Jag hade ett antal frågor i ett 
diskussionsunderlag som jag ville ha besvarade. I övrigt försökte jag skaffa mig en så 
heltäckande bild som möjligt av organisationen och dess arbetssätt. 

2.4 Fallstudier 
Fallstudierna ger en närmare bild av hur man arbetar inom den specifika delen av 
pappersindustrin som jag har valt att inrikta mig på. Fallstudierna genomfördes genom 
kvalitativa intervjuer med väl insatta personer i ledande ställning inom de projekt som 
studerades. Jag valde att ta projekt i olika faser av förädlingskedjan, både ifrån 
tillverkningen av papper och ifrån förädlingen av pappersprodukter. 
 

3.  INNOVATIONER OCH PRODUKTUTVECKLING 
Vi har alla behov och viljor. Behoven finns rangordnade i olika skalor och nivåer enligt 
ett antal olika teorier tex. Freud, Maslow och Herzberg. Viljorna är skapade av sociala 
och kulturella krafter tillsammans med olika slag av påverkansformer. En produkt 
definieras som något som tillfredsställer en kunds behov eller vilja. Den kan vara 
materiell, immateriell eller en kombination av dessa (Doyle 1998).  
 

3.1 Nya produkter 
Vad menas då med en ny produkt? När skall man anse att det är en ny produkt, ofta är 
det bara små förändringar eller förbättringar som har utförts. Det kan vara smärre 
funktioner eller utseende som ändras. Definitionsmässigt har jag valt en definition som 
Crawford 1996 har gjort. En ny produkt anses föreligga vid följande fall 
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 ”Ny för världen produkt”, detta innebär innovationer och uppfinningar av olika slag 

 
 Intrång i nya segment och marknader, en produkt som tar företaget till nya 

marknader och segment där de inte förut varit. 
 
 Tillökningar i en produktserie, även breddningar och förlängningar av en serie. 

 
 Produktförbättringar, omformningar och förbättringar av existerande produkter. 

 
 Ompositionering, hitta nya användningsområden för en redan existerande produkt. 

 
Enligt denna definition föreligger således inte en ny produkt då en produkt är ny på ett 
lands marknad, har en ny förpackning eller ett nytt produktionssätt. Det är viktigt att i 
detta avseende även skilja på uppfinningar och innovationer, en uppfinning är förvisso 
en ny ide eller produkt men den kommer aldrig vidare från idestadiet då den inte fyller 
något behov eller vilja. En innovation fyller detta och kommer således vidare för att 
småningom bli en produkt på marknaden (Doyle 1998). 
 

3.2 Varför nya produkter? 
Nya produkter i sig är ointressanta, det är inget självändamål att prestera nya produkter. 
Det som man hela tiden måste eftersträva är nya bättre lösningar på problemen och 
behoven. En lyckad ny produkt bör enligt Doyle 1998 fylla följande krav. 

 
 Viktig.  

En ny produkt eller tjänst skall vara viktig för kunden 
 
 Unik.  

Fördelarna med den nya produkten skall vara unika, om kunden på annat håll kan få 
samma fördelar så är produkten inte värd så mycket. 

 
 Hållbar.  

En ny produkt som är viktig och unik men som är lätt att kopiera har ett 
tidsbegränsat värde. 

 
 Marknad.  

Produkten måste kunna tas till marknaden. Företaget måste ha möjlighet att på ett 
fördelaktigt sätt kunna föra produkten på ett bra sätt till kunderna.  
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4. DEN TRADITIONELLA LINJÄRA INNOVATIONSPROCESSEN 
Den traditionella linjära processen som jag har valt att kalla det här är ett 
processtänkande som mycket inriktar sig på hur man skall leda och organisera för att 
skapa goda förutsättningar för utveckling. Teorierna presenteras ofta av de amerikanska 
skolorna och det är ett strikt mönster som klart och tydligt stakar ut ett 
organisationstänkande och ett linjärt flöde för organisationens agerande under 
processens gång. Jag har valt att ta upp och behandla de viktigaste stegen i processen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Den linjära innovationsprocessen (egen konstruktion efter Crawford 1996) 
 

 
 

Figur 3. Olika faser i innovationsprocessen (egen konstruktion efter Crawford 1996) 
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4.1 Strategisk planering 

Den strategiska styrningen kommer från ett företags ledning och skall ge riktlinjerna till 
projektgruppen som skall driva utvecklingen. Projektgruppen skall fungera som ett 
företag i företaget med naturlig koppling till ledningen, dock skall den inte detaljstyras. 
Den strategiska ledning som gruppen skall få skall innehålla information om: 
 
 Vilken huvudriktning som gruppen skall ha och inte ha, vilka tekniker och 

marknader som är intressanta. 
 
 Vilka mål som gruppen skall ha, varför den finns, vilken roll den har och dess syfte. 

 
 Allmänna spelregler, tex. tid och kostnadsbegränsningar. 
 
Dessa ramar erhåller man i ett så kallat PIC, som vidare behandlas i kap 4.1.1 
(Crawford 1996). 
 

 
4.1.1 Product Innovation Charter, PIC 

En Product Innovation Charter, PIC, består av fyra delar Bakgrund, Fokus, Mål och 
Riktlinjer. Den skall fungera som ett styrdokument för projektgruppen så att den arbetar 
i den riktningen som företagsledningen har tänkt sig (Crawford 1996) 
   
I bakgrundsdelen av ett PIC kan man finna svar på varför man har beslutat sig för just 
denna strategi och den här vägen att gå framåt. 
 
I fokusdelen pekar ledningen ut inom vilket segment eller område gruppen skall arbeta. 
Valet av detta kan styras av ett flertal faktorer, en viktig styrning ligger i vilka 
kärnkompetenser man besitter inom organisationen. Det finns även olika drivkrafter 
bakom organisationen som styr den i en viss riktning. Crawford 1996 beskriver två 
viktiga krafter, den tekniska drivkraften och marknadsdrivkraften. Den tekniska 
drivkraften styr in företaget till ett visst segment beroende på företagets tekniska 
kompetens inom ett visst område. Företaget kan tex. ha mycket framstående 
specialkompetens, en speciell utrustning eller laboratorium som gör att det i sig 
motiverar val av ett visst område för gruppen att arbeta inom. Marknadsdrivkraften är 
en annan viktig del att ta hänsyn till. Den i sig kan vara skäl nog att styra projektet i en 
viss riktning. Ett nytt behov eller önskan från marknaden som uppstår eller finns kan 
vara avgörande för ett val av segment. En kombination av de tekniska och marknadens 
drivkrafter är naturligtvis även det vanligt. 
 
Målavsnittet i PIC ger gruppen ett mål att arbeta mot. Det är viktigt att veta vad man 
arbetar mot. Då målet ändras förändras genast även sättet att arbeta. Målen definieras på 
tre olika sätt vinst, tillväxt eller marknadsandel. Vid en vinstdefinition anger man målet 
i hur stor vinsten skall vara. Avseende tillväxtmålet anger man förväntad storlek på 
tillväxten. Vid angivande av marknadsandelsmålet gäller det vanligen att man vill öka 
sin marknadsandel, det kan även vara att man vill göra nyinträde eller återinträde på en 
marknad. Man kan ange en viss position som skall uppnås eller en andel av marknaden. 
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Slutligen kan det finnas speciella riktlinjer och förhållningssätt som ledningen har satt 
upp. Det kan röra sig om vilken grad av innovativitet som skall eftersträvas. Vilken typ 
av produkt det handlar om, tex. en förbättring eller en ny produkt. En hög grad av 
innovativitet som tex. en helt ny produkt, innebär större risker än bara utveckling av 
redan befintliga produkter. Hur man skall placera produkten, vilken timing man skall ha 
kan även det tas upp i de speciella riktlinjerna. Hur man väljer tidpunkt för sin lansering 
av olika typer av produkter spelar en stor roll och kan vara av avgörande betydelse. Det 
beskrivs vidare i kapitel 4.2 Kundmognad och Adaptionsprocesser. 

4.2 Kundmognad och adoptionsprocesser  
En ny produkt på marknaden genomgår ett antal olika faser avseende kundernas och 
marknadens mognadsprocess. De olika faserna har visat sig vara fördelade enligt en 
normalfördelning i fem olika steg. Varje grupp i de olika faserna har vissa 
handlingsmönster och kräver således sin specifika behandling, vilket måste beaktas vid 
placering av nya produkter på marknaden (Doyle 1998).  

 

2,5%
13,5% 34% 16%34%
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Tidig ma joritet Sen majoritet Efters läntrare2,5%
13,5% 34% 16%34%

Innovatörer
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Tidig ma joritet Sen majoritet Efters läntrare

 
 

Figur 4. Adoptionsprocessen och dess olika faser. (Egen konstruktion efter Doyle 1998) 
 
 

Innovatörer 
Detta är den grupp som är först att prova en produkt, gruppen definieras till ca 2,5 % av 
den totala kundkretsen. Detta är en grupp som är viktig för en helt ny produkt på 
marknaden och är initialt en viktig målgrupp. En produkt som lyckas i detta segmentet 
kan efterhand sprida sig vidare till de större segmenten. Misslyckas man i denna grupp 
kan det bli svårt att få framgång i de kommande faserna. Innovatörerna är beroende på 
sin lilla marknadsandel inte intressanta i längden utan bara i ett initialt skede. 
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Tidiga användare 
Nästa segment är den grupp som benämns tidiga användare, dessa 13,5 % av marknaden 
är inte främmande för nyheter men är en aning mer avvaktande än sina föregångare, 
innovatörerna. Gruppen anses som mycket viktig då den har en viktig roll att spela för 
att sprida information och bilda opinion för produkten. 
 
Tidig majoritet 
Den grupp som benämns tidig majoritet är den grupp som gör att man täcker den första 
hälften av den potentiella marknaden. Den här gruppen är mycket viktig, efter ett 
intrång i den så har en ny produkt skapat sig en något mer stabil grund att stå på. Den 
här gruppen anammar nya idéer och teknik tidigare än vad den genomsnittlige kunden 
gör men kan knappast kallas ledande. 

 
Sen majoritet 
Den här gruppen är mycket mer skeptisk till nya produkter och idéer. Det krävs ofta 
klara ekonomiska bevis, fördelar eller ett hårt socialt tryck för att övertyga dem. 
Gruppen är så pass stor som 34 %. En etablering i det här segmentet betyder att 
produkten mer eller mindre är mogen och väl utvecklad. 
 
Eftersläntrarna 
De resterande 16 % av marknaden eftersläntrarna anammar inte en ny produkt eller 
innovation utan stor övertygelse och klara bevis på dess funktion. Denna grupp är 
traditionsbunden och misstänksam mot nyheter och förändringar. 

4.3 Konceptfasen 
Då man i en tidig fas av utvecklingen inte exakt vet vad det är man arbetar med så 
använder Crawford uttrycket koncept istället för produkt. Målet finns klart i PIC och det 
är det man arbetar mot, dock är det ännu oklart hur vägen dit kommer att se ut. 
 

4.3.1 Sammansättningen av arbetsgruppen 
Sammansättningen av arbetsgruppen är till en stor del avhängig vilken typ av uppgift 
och vilka mål som är uppsatta i PIC. Det finns olika typer och grader av kreativitet som 
figur 5 visar. 
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Figur 5. Tre former av kreativitet (Egen bildkonstruktion efter Crawford 1996). 
 
 
Ledningens roll är mycket viktig i skapandet av gruppen och dess handlande. För att 
skapa så god miljö som möjligt krävs det förhållandevis ”lösa tyglar” och en stor 
öppenhet i gruppen (Crawford 1996). Doyle 1998 menar att det är viktigt att en grupp 
som arbetar med innovations och utvecklingsfrågor är helt frikopplad från vinstkrav och 
får operera som en egen enhet fristående från företaget. Det kan göras genom att skapa 
helt fristående utvecklingsföretag eller genom att ha en mycket löst hållen division inom 
företagets nuvarande struktur. 
 
Det är viktigt att man även inom den sammansatta gruppen arbetar med den inre miljön 
och hela tiden ser till att skapa en kreativ och öppen miljö. Dock kan den kreativa delen 
i gruppen ibland behöva handledning för att öka sin produktivitet (Crawford 1996).  
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4.3.2 Konceptet 

När gruppen är skapad skall den ta tag i uppgiften den erhållit i PIC. PIC anger det 
slutliga målet och vissa ramar för projektet. Man har i denna fas enligt Crawford 1996 
tre olika förutsättningar att ta hänsyn till Form, Teknologi och Behov. 
 
Form anger de fysiska begränsningarna eller ramarna som är satta. Avseende en fysisk 
produkt är det tex. olika material eller direkta begränsningar i formen. Vid rena tjänster 
kan det röra sig om särskilda förväntningar eller krav som omvärlden ställer på en tjänst 
i det specifika området. 
 
Teknologin som kommer ifråga i projektet har sina begränsningar och sätter vissa ramar 
inom var konceptet måste hamna. 
 
Behovet som kunderna har eller förväntas ha är den tredje förutsättningen som styr det 
slutliga konceptet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6.  De olika förutsättningar som skapar området inom vart konceptet kommer att hamna (Egen 
bildkonstruktion efter Crawford 1996). 

 
 
4.3.3 Tillvägagångssätt 

När man har ringat in området som man skall arbeta inom är nästa fas att konkretisera 
sitt koncept mer specifikt. Crawford 1996 tar här upp två huvudlinjer att arbeta efter 
nämligen Färdiga koncept eller Problembaserat koncept. 
 
Färdiga koncept kan man finna både inom och utom företaget. Inom företaget är 
personalen den största informationskällan. I vissa segment kan man se större potential 
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att finna koncept än andra, tex. inom de områden som specifikt arbetar med just nya 
produkter. Både de tekniska avdelningarna och marknadsavdelningen är intressanta. 
Utom företaget kan man även finna olika koncept som är värda att beakta. Intressanta 
grupper är då särskilt slutanvändarna och särskilda föregångare inom olika områden.  
 
Det problembaserade konceptet går ut på att man identifierar problemet eller behovet 
och bygger sitt koncept utifrån det. För att identifiera problemen eller bristerna kan man 
söka i interna källor såsom säljrapporter, reklamationer och övriga dataregister. Andra 
interna källor där man kan söka problem är den tekniska personalen som arbetar med 
utveckling eller produkter. Även sälj- och marknadsföringsavdelningen har intressant 
information att ge. Extern information kan inhämtas ifrån kunder direkt, genom olika 
former av omvärldsanalys och allmänt informationsinhämtande i tidningar och 
publikationer. 

4.4 Värderingsfasen 
I värderingsfasen sker den första verkliga värderingen av det koncept man nu har 
arbetat fram. De tre vanligaste anledningarna till misslyckade produkter är enligt 
Crawford 1996 
 
 Det finns inget behov eller efterfrågan av produkten 

 
 Behovet som finns uppfylls inte av den nya produkten 

 
 Brister i marknadskommunikationen, kunderna har inte förstått att deras behov kan 

uppfyllas genom den nya produkten 
 
Genom en tidig värdering av ett koncept ges möjligheter att åtgärda eller att förkasta 
projektet. 
  
 

4.4.1 Värdering av iden 
Den första värderingen av ett projekt i sig görs redan i PIC. Den är dock väldigt generell 
och säger inte så mycket om hur det förhåller sig vid det här stadiet i processen. 
Värderingen av konceptet vid det här skedet görs bla. genom en marknadsanalys av det 
specifika affärsområdet och målgruppen för den särskilda tilltänkta produkten. Det finns 
ett flertal vägar att gå, en öppen diskussion med kunder och användare för att testa sin 
ide är en form av analys. Man kan genomföra en mer noggrann undersökning genom att 
presentera en mer preciserad ide genom tex. beskrivning, modeller eller VR teknik. På 
så sätt kan man få ett mer värdefullt gensvar från marknaden.   
  

4.4.3 Fullskaletest 
Denna fas är den sista möjligheten man har att utvärdera produkten under låga 
riskförhållanden. Man analyserar produkten i alla dess olika beståndsdelar och 
dimensioner. De värderas enskilt och vägs samman till ett resultat. Man tar hänsyn till 
hela projektet och de olika faserna gällande marknaden, dess utveckling och tillväxt, 
omvärldsfaktorer, tekniska möjligheter och marknadsföringstekniska faktorer.   
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4.4.4 Finansiell analys 

Den finansiella analysen är en intressant fråga som enligt Crawford 1996 är en mycket 
viktig beslutsfaktor. Genom olika prognoser och modeller kan man försöka skapa sig en 
bild av framtida händelser i affärerna. Det görs tex. säljprognoser och 
marknadsprognoser men gemensamt för alla prognoser och analyser är att de är 
behäftade med en viss osäkerhet och man kan inte prognostisera för alla eventualiteter. 
Problemen och svårigheterna med prognostiserandet är enligt Crawford 1996 bla.  
 
Kunderna vet inte vad som komma skall, de känner inte till möjligheterna och vinsterna 
med en viss vara. 
 
Om kunden skulle veta om vad hon vill ha och hur hon vill ha det är det inte alls säkert 
att hon berättar det. 
 
Marknaden är dynamisk, konkurrenterna är hela tiden på sin vakt och framåt. 
 
De flesta analys- och prognosmodellerna är baserade på historiska data. Har man en ny 
produkt som man vill ta till marknaden är det svårt att prognostisera marknaden. 
Prognoserna blir opålitliga då bakgrundsfakta är irrelevanta för den nya produkten.  
 
För att motverka alla dessa svårigheter i samband med analyser och prognoser är det 
viktigt att hela tiden hålla sin modell levande och uppdaterad med aktuell information 
och data. 
 

4.4.5 Produkt protokoll 
Om konceptet och iden har ansetts värdefulla och värda att satsa på har man vid den här 
fasen ofta ett stort antal människor inblandade i projektet på ett eller annat sätt. Det är 
nu viktigt att man manifesterar och bestämmer sig för det mål man skall arbeta vidare 
mot. Det är en precisering och närmare definition i förhållande till Product Innovation 
Charter. Produktprotokollet skapas i ett så pass sent skede att man här kan vara ganska 
detaljrik i sina diskussioner. Beroende på vad det är för produkt eller företag är det 
naturligtvis stora skillnader på vad man tar upp i ett sådant protokoll. Exempel på delar 
och ämnen som tas upp kan enligt Crawford 1996 vara 
 
Vilken målmarknad man skall satsa på, här kan man dela upp marknaden i olika faser 
såsom primär, sekundär osv. 
 
Hur skall man positionera sin produkt, man gör här klart vad den specifika produkten 
har för fördelar gentemot andra produkter i samma segment. Varför skall man välja just 
den här? 
 
Produktens funktion och utseende klarlägger man så att det inte råder några 
tveksamheter eller delade meningar om det senare under processen. 
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I produktprotokollet klarläggs och förtydligas även vilka specifika egenskaper som skall 
vara speciella med den nya produkten. Efter jämförande studier kan man på olika sätt ha 
funnit behov som ej är tillfredsställda av andra produkter. För att täcka dessa är det 
viktigt att ha det med i den sista fasen så att det inte tappas bort. 
 
Vilken timing skall man välja, finns det kanske någon särskild tid på året man vill 
lansera sin nya produkt eller finns det något annat som styr den tidpunkt man väljer för 
lanseringen av sin nya produkt. 

4.5 Teknisk utveckling 
Produkten är vid det här skedet väl definierad och värderad efter det arbete och den 
process som har beskrivits. Till en viss del inträder en ny fas, den tekniska 
utvecklingsfasen. Det krävs en viss förändring och förnyelse i den grupp som arbetat 
med produkten hittills, det krävs ett nytt ledarskap och en ny struktur. Jag kommer här 
att ge den syn Crawford har på gruppens uppgift och hur ledningen av gruppen sker på 
bästa sätt.  

 
4.5.1 Utvecklingsgruppens sammansättning och arbete 

 
De personer som arbetar med den tekniska utvecklingen står ofta att finna i forsknings 
och utvecklingsavdelningarna i företagen. Det är dock ofta mycket svårt att definiera 
dem på ett distinkt sätt. Det är olika personer och enheter som bildar gruppen som skall 
föra projektet vidare. Ofta är de olika medlemmarna med i ett antal olika projekt och 
bidrar med sin expertis eller specialkompetens där den behövs. Crawford för fram fyra 
olika principer som är viktiga i gruppens arbete. De är 
 
Fokus. Det är viktigt att behålla sin fokus, en fokusering ger ofta en högre kapacitet och 
starkare gemensam strävan mot ett och samma slutmål. 
 
Slutanvändarfokusering. Det är viktigt att komma ihåg att det är slutanvändaren eller 
kunden som har ett behov eller ett problem som hon vill ha löst. Det enda som gruppen 
har till sin uppgift det är att lösa detta problem. 
 
Produktivitet. Det är viktigt att gruppen inte fastnar i någon byråkratisering eller trögt 
system, det måste produceras nya saker och idéer för att föra projektet framåt. 
 
Fart, Kvalitet, Kostnad och Värde. Dessa fyra ledord är bra och viktiga attribut för hur 
gruppen bör arbeta. 
 

4.5.2  Utvecklingsgruppens sammansättning 
Utformningen av gruppen som skall arbeta med den fortsatta utvecklingen är helt 
beroende på projektets art och övriga struktur. När man sätter samman en grupp är det 
viktigt att beakta de olika personernas bakgrund och kunskapsbas, inte bara på det 
personliga planet utan även deras kontakter och nätverk. Man kan se varje 
gruppmedlem som ambassadör för sin avdelning eller motsvarande. Det är därför viktigt 
att man inte har personer med för lika bakgrund i samma grupp. Det är mycket viktigt 
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att hela gruppen har klart för sig och har tolkat gruppens uppgift, mål och strategi på 
samma sätt. 

 
Det går inte att ange hur många personer som en grupp skall bestå av. Det man kan se är 
att gruppen består av olika skikt av personer, grupperade efter deras vikt i projektet, se 
figur 7. Crawford 1996 benämner de olika skikten som Kärnmedlemmar, Ad Hoc 
medlemmar och Tillfälliga gruppmedlemmar. I kärngruppen finner man dem som driver 
och leder utvecklingen, det är med dem som andra enheter och intressenter pratar med 
om de har frågor angående projektet. I Ad Hoc gruppen finner man dem som inte är 
fullt så centrala för projektet åtminstone inte hela tiden. Här finner man personer som 
representerar delar av produkten eller kringprodukter, såsom förpackning och logistik 
och även tex. juridiska rådgivare. I gruppen av tillfälliga gruppmedlemmar finner man 
dem som är än mindre centrala för projektet som kanske kallas in som experter i enstaka 
frågor eller dylikt. 
 

Kärn
med le mma r

A d Hoc

Tillfälliga

Kärn
med le mma r

A d Hoc

Tillfälliga

 
 

Figur 7. En grupps olika skikt (Crawford 1996) 
 

 
Gruppen måste ledas och ges möjlighet att utvecklas. Ledaren i en grupp spelar en vital 
roll och är den som till stor del formar gruppen. Det är en speciell uppgift att vara ledare 
av en grupp av den här typen med dess uppgifter. Det är viktigt att ledaren inte är för 
auktoritär, han skall ha ett stort förtroende från gruppmedlemmarna (Crawford 1996). 
 

5. UTVECKLING UR ETT NÄTVERKSPERSPEKTIV 
Till skillnad från det traditionella linjära processtänkandet skiljer sig Håkansson mfl. 
1993 klart från uppfattningen om att det skulle vara en linjär och rak process. Man 
menar istället att det är viktigt med en flexibel och öppen organisation. En innovation 
eller ny produkt är sällan byggd på en helt ny ide eller teknik, det är snarare så att det är 
ett antal olika tekniker eller lösningar som finns och det nya ligger i hur man 
kombinerar och låter dessa samverka. Håkansson mfl. 1993 beskriver det som ett antal 
rännilar som kanaliseras och efter att ha funnit varandra rinner de tillsammans och blir 
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större och slutligen bildas en bäck. Genom att kanalisera och synkronisera olika 
tekniker kan man på så sätt skapa nya lösningar. Man har utvecklat ett sätt att analysera 
och studera innovationsprocesser genom att studera ett företags nätverk. 

 

5.1 Nätverksmodellen 
Modellen som Håkanson mfl. 1993 har valt att arbeta efter bygger på att man analyserar 
de relationer och kontakter man har inom ett företag. En relation av det här slaget 
uppstår då ett företag köper eller säljer en resurs. Sådana relationer kan uppstå med 
enskilda personer, med grupper av personer, med företag och med grupper av företag 
eller med enheter inom företag. Nätverket består av ett antal olika element som påverkar 
varandra. De tre viktigaste elementen är Resurser, Aktörer och Aktiviteter (Håkansson 
mfl. 1993). De tre olika elementen i samråd bygger upp nätverket. 
 
Resurserna kan vara av olika slag. Det kan vara finansiella resurser, fysiska resurser 
eller personella resurser. Genom att samarbeta kan två företag utnyttja sina resurser på 
ett effektivare sätt genom tex. samutnyttjande och effektivisering. En viss resurs är 
nyttig inte bara till att göra sin uppgift utan även som ett lockbete för att skapa 
relationer till andra aktörer. 
 
Aktörerna kan vara en enskild person eller ett företag. Det kan även vara grupper av 
dem eller delar eller enheter av ett företag allt beroende på vilken dimension man 
studerar i företaget. Aktörerna är de som skapar möjligheten att samarbeta för två 
företag, de måste ge och ta och kan på så sätt bygga upp en relation mellan företagen. 
 
Aktiviteter uppstår då en resurs förbrukas byts eller vid kombinationer av olika resurser. 
Aktiviteterna skapar bindningar mellan företagen bla. genom gemensamma aktiviteter 
och genom att den ena drar nytta av den andres aktiviteter. 
 
Ett nätverk är gränslöst och oändligt. Det går alltid att bygga det vidare genom att följa 
en aktörs relationer till nästa led. För att begränsa sig väljer man ofta att avgränsa sig 
genom tex. geografiska, tekniska eller storleksmässiga begränsningar. 
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Figur 8. Nätverksmodellen (Håkansson mfl. 1993) 
 
 
5.1.1 Viktiga samarbetsparter 

Håkansson mfl. 1996 delar upp de potentiella samarbetspartnerna i nätverket i tre 
generella grupper Kunder, Leverantörer och Övriga 
 
Kunderna är den vanligaste gruppen man samarbetar med i produktutvecklingsfrågor. 
Kunderna har ofta krav på hur de vill att produkterna skall vara utformade. Det är 
viktigt för företaget att välja vilka man vill satsa på. Vissa kunder är mer intressanta än 
andra. En kund som har idéer och önskemål som med lätthet kan användas till produkter 
för andra kunder är naturligtvis intressantare än den som har smala och specifika krav. 
De kunder som är intressanta samarbetspartners är ofta det även för andra företag varför 
en konkurrenssituation kan uppstå. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av 
partner är att beakta kulturella skillnader och andra lokaliseringsberoende faktorer. 
 
Leverantören är den näst vanligaste samarbetspartnern. Det är en växande grupp då 
specialiseringen breder ut sig och företagen ofta köper betydande delar av sina 
produkter från andra företag. Genom att fokusera och specialisera sig kan man inrikta 
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sig på sin kärnkompetens och utnyttja sina leverantörers specialkunskaper. Även 
avseende leverantören är det viktigt att ta hänsyn till sina partners lokaliseringen. 
 
Den tredje gruppen som Håkansson mfl. behandlar är övriga. I denna grupp står att 
finna olika forskningsinstitut, institutioner, universitet, branschorganisationer, konsulter 
och konkurrenter. Hos dessa olika potentiella partners finns mycket att hämta. Det är 
ofta specialister inom snäva områden varför man har benämnt dem som övriga. 
  

5.1.2 Relationer 
Relationerna som skapats måste vårdas och utvecklas för att ge bästa utfall och 
avkastning, det kan krävas förhållandevis mycket arbete att driva dem vidare. Det är 
viktigt att kontrollera strukturen i det nätverk som byggs för att utnyttja det så effektivt 
som möjligt. De olika bindningarna som finns på ett håll kan eventuellt utnyttjas på 
annat håll i processen för effektivisering och rationalisering.   
 

5.2 Från plattformscentriska till nätverkscentriska lösningar 
Efterhand som tekniken blev mer och mer avancerad efter den ”första it-revolutionen” 
ökade tidsåtgången för att ta fram nya produkter, utvecklingscyklerna blev längre och 
kostnaderna ökade. Den här trenden bröts för ett antal år sedan då vi fick den ”andra it-
revolutionen”. Ändrade krav och nya tankesätt tvingade fram kortare utvecklingscykler 
och lägre kostnader (Intervju Anders Ericsson 2001-01-30). 
 

utvecklings tid

tidperiod

1a IT rev.

2a IT rev.
utvecklings tid

tidperiod

1a IT rev.

2a IT rev.

 
 

Figur 9. Utvecklingstidens utveckling (Egen bildkonstruktion) 
 
 
5.2.1 Plattformcentriska lösningar 

Det plattformcentriska tankesättet sätter tekniken i centrum, man utvecklar sin produkt 
kring en teknisk plattform som man sedan ”kläder” med olika applikationer och 
tekniska lösningar. Mycket av utvecklingsarbetet kring den specifika produkten blir 
specifikt och kan till liten del användas eller appliceras på någon annan produkt. 
Sedermera måste hela kostnaden bäras av produkten självt. Tiden för 
produktframtagandet blir vanligen förhållandevis lång och resurskrävande. Den slutliga 
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produkten är då den är klar en enskild enhet ofta med avsaknad av någon utvecklad 
interoperabilitet med andra produkter.  

 
5.2.2 Nätverkscentriska lösningar 

Ett nätverkscentriskt synsätt sätter behovet och lösningarna i centrum och koncentrerar 
sig på att optimalt lösa behovet och kravet från användaren. Istället för att i första hand 
utveckla en ny plattform söker man utveckla nya lösningar och kombinationer av 
befintliga lösningar som på det sättet löser problemet. Samtliga komponenter i ett 
nätverk av det här slaget måste kunna kommunicera med varandra och 
interoperabiliteten vid framtagande av nya produkter är av yttersta vikt. 
Utvecklingscyklerna kan på så sätt kortas ned väsentligt. Kostnaderna för utveckling 
kan delas på flera olika produkter och projekt. Ett väl fungerande nätverk av det här 
slaget kan enkelt anpassas och modifieras till ändrade uppgifter och krav till en låg 
kostnad (Intervju Anders Ericsson 2001-01-30). 
 

6. INTERVJUER 
De olika intervjuerna som här skall hjälpa till att skapa en teoretisk bakgrund och 
kunskap om hur olika företag och organisationer arbetar är valda mot bakgrund att de 
alla arbetar på mogna marknader. De har förvisso ett skapande och nytillverkning men 
mycket av deras arbete med innovationer och produktutveckling går ut på att förbättra 
sina redan befintliga produkter. Jag har valt två tillverkande företag Lindab Ventilation, 
Morgårdshammar AB. Dessutom har jag intervjuat Förvarets Materielverk. 
Kombinationen av organisationer ger en god överblick av hur ett antal organisationer 
tänker och organiserar sig. 
   

6.1 LINDAB 
Lindab är en internationell koncern med verksamhet inom tunnplåt. Företaget har 
verksamhet på ett hundratal platser i tjugotalet länder. Huvudkontoret finns i Grevie 
utanför Båstad. Försäljningen under 1999 uppgick till 3 569 MSEK och antalet 
anställda till ca 3 000 personer. Verksamheten omfattar huvudsakligen tillverkning och 
försäljning av produkter i tunnplåt inom två affärsområden. Det största affärsområdet är 
Ventilation, där Lindab inom produktområdet cirkulära kanalsystem har en ledande 
ställning. Affärsområdet Profile innehåller ett brett spektrum av produkter för 
byggindustrin, såsom tak- och fasadplåt, takavvattningssystem, industri- och 
garageportar, stålhallar, takskyddsprodukter och byggprofiler. 
 

6.1.1 Allmänt 
Jag valde jag att studera Lindab Ventilation och dess arbetsstruktur. Lindab Ventilation 
har sitt huvudkontor och större delen av produktionen i Grevie. Försäljnings bolag finns 
i ett flertal andra länder med Tyskland och USA som största utländska marknader. 
Ventilation är till struktur och organisation uppbyggt i stort som Lindab Profile. 
Marknaden för ventilationssystem är en mogen marknad där man huvudsakligen sysslar 
med utvecklig av de befintliga produkterna och inte så ofta med innovationer av nya 
produkter. 
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Lindab Profile införde en ny struktur i organisationen 1995. Implementeringen hade 
föregåtts av sex månaders utvecklingsarbete och förberedelser. Den nya organisationen 
tar mycket större hänsyn till individen, man arbetar i arbetslag med en platt 
organisation. Till skillnad från den gamla organisationen har den enskilde ett mycket 
större inflytande och även ansvar för verksamheten. Den nya organisationen innefattar 
även en organisation för att ta tillvara idéer och förslag som uppkommer inom och utom 
organisationen. 
 
Organisatoriskt är arbetsstyrkan uppdelad i målgrupper, varje målgrupp är 5-15 
personer. Grupperna är ofta ett arbetslag som arbetar tillsammans i den dagliga 
verksamheten. Varje grupp arbetar som en enhet och har till uppgift att lägga fram 
förslag på förbättringar av olika slag. Förbättringen kan gälla arbetssituationen, 
rationaliseringar, förändringar, produktutveckling eller något annat som rör 
verksamheten. Förslag som leder till någon form av besparing eller mervärde för 
företaget belönas ekonomiskt. Genom motivation och utbildning har man nått en 
mycket hög förslagsfrekvens från de anställda. Antal förslag per anställd uppgick 1997 
till sju stycken. 1998 och 1999 hade man fyra förslag per man. Av inkomna förslag 
genomförs cirka 70 procent. 
 

6.1.2 Produktutveckling 
Produktutvecklingsidéer och förslag kommer från olika håll och är av olika storlek och 
vikt. De kräver dock alla en genomtänkt organisation för att tas tillvara på ett effektivt 
sätt. Lindab Ventilation ser ett stort antal olika vägar in i organisationen för förslag och 
idéer. Ett behov av en förändring kan föranledas av tex. myndighetsbeslut, strategiska 
beslut, konkurrenssituationen, kundönskemål eller förslag från den egna organisationen. 
Genom att arbeta med sin organisation och tillse att den hela tiden är öppen för 
förändringar och förslag anser man sig vara effektiv på att ta till sig olika förslag från de 
olika segmenten. Två viktiga förslagskällor är de anställdas förslag och direktkontakten 
med kunderna. 
 
Förslagsärenden är de förslag som kommer från de olika målgrupperna. I dessa förslag 
är det ofta smärre förändringar och olika förbättringar som man på olika praktiska sätt 
har uppmärksammat. Ett förslag som läggs fram diskuteras igenom i målgruppen som 
sedan utser en ansvarig för att arbeta fram ett konkret förslag att lägga fram.  
 
Kontakt med kunderna är viktig för att tillfredsställa deras behov och önskemål. Förslag 
på förändringar från kunderna kommer ibland fram genom förslagsärenden från 
försäljningsavdelningen och arbetas då fram genom den ordinarie rutinen för 
förslagsärenden. Dessutom har man särskilda kundbesök där man ser till att träffa 
kunder på deras hemmamarknad och där diskutera produkterna på alla olika nivåer, 
alltifrån inköpare till montörer och hantverkare. Kundbesöken kompletteras även med 
att bjuda in kunder till fabriken i Grevie och där diskutera produkterna. På detta sätt 
anser man att man har en god kontakt och möjlighet att ta tillvara slutanvändarens 
åsikter och idéer kring produkterna.  
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De idéer som renderar i förslag eller föranleder ett behov av förändring på något sätt 
behandlas i tre olika möten beroende på vilken nivå av förändring det rör sig om. De 
olika mötena är Produktvårdsmöte, Produktmöte och Produktrådsmöte. 
 
Produktvårdsmötet är det möte som behandlar smärre förändringar på produkterna eller 
i produktionen. De förbereder även större förändringar som man lägger fram för 
Produktmötet. Produktvårdsmötet är sammansatt av representanter för 
utvecklingsavdelningen och representanter från produktionen. 
 
Produktmötet är sammansatt av VD och representanter för de olika avdelningarna i 
företagsledningen tex. marknad, inköp, utveckling osv. På produktmötet behandlas 
större förändringar och omställningar i produktionen, vissa av ärendena kommer direkt, 
andra remitteras från produktvårdsmötet. 
 
För att hålla samman koncernen Lindab AB och se till att man har ett homogent 
produktutbud mellan de olika företagen finns ett Produktråd. Här behandlas större 
frågor avseende förändringar för ökat samarbete och ökade synergieffekter, man tittar 
även på produktutbudet i de olika delarna av världen. I detta möte deltar representanter 
från de olika bolagen och koncernledningen.   
 
Efter beslut om en ändring utses en ansvarig för förändringen som är den 
sammanhållande och drivande i processen, den ansvarige utses beroende på storlek och 
art av projekt. Det kan vara en av dem som arbetar i produktionen eller vid större 
projekt en av projektledarna ur utvecklingsavdelningen. Större projekt leds och styrs av 
utvecklingsavdelningen under nära kontakt med VD. Projektet följs noga upp under 
hela tiden och utvärderas noggrant vid slutet med återkoppling och validering. 
 
Projektgruppen i de större projekten sammansätts av projektledaren för varje projekt. 
Vanligen är det representanter från olika avdelningar inom företaget. I undantagsfall har 
man även arbetat med representanter från leverantörer i gruppen. Däremot är det vanligt 
att man konsulterar dem i speciella frågor. Att involvera kunden i själva 
utvecklingsarbetet är inget man gör, istället försöker man att skaffa sig en så fullständig 
information som möjligt om dess krav och sedan uppfylla dem genom att utveckla 
produkten därefter. 
 
Företaget är mycket nöjt med den omstrukturering som gjordes 1995. Efter 
implementering och utbildning av personalen som tog ca två år har man idag en mycket 
väl fungerande organisation. Alla är delaktiga i den hela tiden levande och 
framåtsträvande verksamheten, och förutom att man har lyckats att ta fram ett antal 
mycket lyckade produktförbättringar har man ökat trivseln avsevärt bland personalen. 
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6.2 Morgårdshammar AB 
Morgårdshammar AB konstruerar, bygger och levererar verktyg och maskiner till den 
tunga stålindustrin. I sitt sortiment har man maskiner såsom stålvalsningsmaskiner, 
saxar och trådmaskiner. Morgårdshammar hade i slutet av 1999 292 anställda och 
omsatte 620 MSEK. Företaget med huvudkontor och tillverkning ligger i Smedjebacken 
öster om Ludvika i Dalarna. Kunderna finns över hela världen. Morgårdshammar AB är 
ett helägt dotterbolag till den Italienska koncernen Danieli & C., Officine Meccaniche 
SpA. 
 

6.2.1 Allmänt 
Företaget bygger och levererar enbart på beställning, det finns inget lager. 
Morgårdshammar levererar allt ifrån reservdelar och enstaka maskiner till hela system 
och valsverk. Man har kompetensen för hela kedjan ifrån konstruktion och tillverkning 
till montering och uppstart av sina system. Egentillverkningen minskar enligt den 
allmänna trenden man kan se i verkstadsindustrin. Man köper in en ökande andel av 
produkten i komponentform av externa leverantörer. Dock har Morgårdshammar en 
större egenproduktion än branschgenomsnittet. Man anser att det underlättar kontrollen 
av produkternas kvalitet. 
 
Morgårdshammar har ett standardsortiment med ett antal olika maskiner och system 
som man levererar och kombinerar efter behov. Kunderna har vanligen en noggrann 
kravspecifikation på vad man vill ha och det är upp till leverantören att leverera det. 

 
6.2.2 Produktutveckling 

Det finns ett begränsat antal leverantörer i världen inom det område som 
Morgårdshammar arbetar. Man levererar till stålindustrin i hela världen idag med en 
viss specialisering på specialstålverk. Kontakten med kunderna är väldigt central för att 
kunna förstå deras krav och kunna leverera relevanta lösningar. Man har en mycket god 
branschinsikt och har representanter ute i produktionen löpande. De viktigaste 
kontakterna med kunderna sker genom säljare, montörer och den personal som är på 
plats vid uppstarterna av maskinerna. Efter en leverans följer man noga upp med 
uppdateringar och reparations och servicepaket. Även personalen som arbetar med detta 
har en viktig kontakt med kunderna. Genom den täta kundkontakten är man öppen för 
intryck och önskemål från kundernas sida. Ett annat sätt att ta till sig nya idéer är genom 
konkurrentbevakning. 
 
De nya idéerna eller problemen som man på ett eller annat sätt finner tas upp i 
Produktrådet. Produktrådet är sammansatt av representanter för de olika avdelningarna 
inom företaget. Efter utvärdering och viss studie som görs inom produktrådet förkastas 
eller överlämnas ärendet till konstruktionsavdelningen. 
 
Konstruktionsavdelningen består av ca 25 personer som enbart arbetar med 
konstruktion och produktutveckling. Förbättringar och utvecklingar av produkterna sker 
vanligen parallellt med konstruktionen av en viss maskin. Man söker nya lösningar eller 
konstruktioner på ett eller annat sätt. Man arbetar sällan med framtagning av nya 
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produkter utan det är vanligen förbättring eller förändring av en befintlig. 
Konstruktionsavdelningen är indelad i olika specialistområden. De samarbetar dock 
nära med varandra. 
 
Vid arbetstoppar använder man sig av konsulter för att minska arbetstrycket. Några 
andra utomstående som arbetar med produktutvecklingen är sällsynt. Kunderna har som 
jag nämnt ofta en klar bild av vad de vill ha. Den inblandning av kunden i själva 
produktutvecklingen som sker är i form av fullskaletester på plats i fabriken. 
Leverantörer är inte heller vanligen inblandade i processen. Den leverantör som är mest 
aktuell i ett projekt skulle vara lagerproducenten, men den vanliga vägen att gå är att 
lägga ut önskemål om en produkt till honom som han sedan utvecklar i egen regi. 
 

6.3 Försvarets materielverk, FMV 
Försvarets Materielverk, FMV, ansvarar för all materielförsörjning till den svenska 
försvarsmakten. Det innefattar att ta ansvar för hela kedjan ifrån definiering av 
materielen via utveckling, anskaffning, leverans och vidmakthållande till avveckling. 
Organisatoriskt är FMV en självständig myndighet underställd Försvarsdepartementet. 
Man har således inga bindningar till Försvarsmakten organisatoriskt sett. Däremot är 
Försvarsmakten den största uppdragsgivaren till FMV. FMV har verksamhet i 
Stockholm, Arboga, Karlsborg, Linköping och Vidsel. FMV hade vid slutet av 1999 
2338 anställda och en omsättning på 19 728 MSEK. 
 

6.3.1 Allmänt 
FMV är en av de mest projektintensiva organisationerna i Sverige. Processen att 
utveckla ny materiel börjar med att Försvarsmakten, ofta i samarbete med FMV, gör en 
bedömning av vilken materiel, som behövs för att kunna upprätthålla det svenska 
försvarets förmåga att lösa sina uppgifter. Under denna studiefas bidrar FMV med 
tekniskt kunnande och ekonomiska bedömningar. Detta resulterar i ett gemensamt 
formulerat måldokument, baserat på taktiska, tekniska och ekonomiska faktorer. Detta 
måldokument är en viktig del av starten i projekten som ofta är utsträckta under lång tid 
och är mycket omfattande både ur personal- och ekonomihänseende. 
 

6.3.2 Nya projekt 
Beroende på den snabba tekniska utvecklingen kombinerad med en lång utvecklings 
och produktionstid tvingas FMV i projekten till en mycket lång framförhållning. Då ett 
projekt startas upp är det inte ovanligt att man har en arbetshorisont på tio till femton år 
innan projektet är klart och levererat fullt ut till kunden. I detta tidiga skede har man 
bara mycket grova inriktningar på vad det är för slutprodukt man vill ha. Detta beroende 
på att man inte vet vad det finns för tekniska och ekonomiska begränsningar på så lång 
sikt. För att skaffa sig ett beslutsunderlag producerar FMV ungefär vart tredje år en 
teknisk prognos. Den tekniska prognosen ger information om i vilken riktning man 
räknar med att teknikutvecklingen kommer att gå och vilka framsteg som anses vara 
rimliga. 
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I ett mycket tidigt skede skapas i samråd med kunden ett måldokument som styr den 
vidare utvecklingen av projektet. Måldokumentet innehåller ramar gällande Tid, Teknik 
och Ekonomi, TTEM. Ramarna som skapas i samförstånd med kunden är viktiga och 
kan utformas på olika sätt. Hur de utformas är beroende på vilka begränsningar och 
önskemål som kunden har. Finns det ett absolut tekniskt krav på att kunna utföra vissa 
moment? Vid ett sådant krav kanske man måste vara flexibel på det ekonomiska målet. 
I vissa fall kan det vara tiden som är viktigast, man har en tidpunkt då man måste vara 
klar. Då kan det vara av underordnad betydelse med ekonomi eller de tekniska 
lösningarna. Det tredje styrkravet är ekonomin, skall man sänka kravet på tekniken eller 
kanske öka på tidsramarna. Alternativen är även här många. Ett TTEM måste hela tiden 
uppdateras tillsammans med kunden. Ändras en parameter måste man analysera 
konsekvenserna i de olika delarna i projektet. 
 

6.3.3 Projektledning  
Då ett projekt startats upp tillsätts en projektledare som leder projektet inom FMV. Han 
har till sin hjälp en stab och en ledningsgrupp. I projektet finns ett antal delprojekt som 
ansvarar för varsitt teknikområde. De olika delprojekten bemannas med personal från de 
olika tekniska kompetenscentra som finns inom FMV. Ett tekniskt kompetenscentrum 
består av personer som arbetar inom samma teknikområde. Personerna från olika 
kompetenscentra kan delta i flera olika projekt. Projektledaren kan uppfatta det lättare 
om han hade haft personal som arbetade enbart med hans projekt, istället för som nu 
med den befintliga matrisorganisationen där personalen är engagerad i ett flertal projekt 
och fortfarande har kvar sin chef från linjeorganisationen. Det har visat sig att 
organisationen med helt fristående projekt där man kopplar bort personalen helt ifrån 
sina kompetenscentra inte är optimal. En sådan organisation är inte personal- och 
kunskapseffektiv och ger dessutom projekten dålig förankring inom organisationen.   
 
Varje delprojekt har egna ekonomiska ramar. Projekten får ifrån projektledningen 
tekniska inriktningar och vissa tekniska ramar. Dessa ramar har ledningen genom 
överenskommelse med kunden eller genom analys av de tekniska prognoserna bestämt 
sig för. Inom ramen är delprojektledaren helt fri att utveckla sina idéer och teorier. Ett 
delprojekt kan drivas av en eller flera personer. Kontakterna ut mot yttre leverantörer, 
industrier, forskargrupper och högskolor sköts av respektive delprojekt inom eget 
område. Efterhand som tiden går och utvecklingen går framåt kan de ekonomiska 
tekniska eller tidsmässiga ramarna ändra sig varför TTEM ändras och så även 
förutsättningarna för respektive delprojekt.  
 

6.3.4 Kundkontakten 
Kontakter med försvarsmakten som kund sker på ett särskilt bestämt sätt. Ifrån 
försvarsmakten utses en person som sköter kontakten med FMV. Den utsedde så kallade 
Systemledaren kommunicerar med FMV genom Systemgruppen. Systemgruppen är 
sammansatt av Systemledare, Projektledare och representanter från de olika 
delprojekten efter behov. I den här gruppen diskuteras inriktningen på projekten och 
eventuella förändringar och omprioriteringar. Förändringar efterhand sker ofta och det 
beror på olika tekniska utvecklingar eller ändringar av ekonomiska och politiska 
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förutsättningar. Det viktiga vid förändringarna är att hela tiden se på den totala bilden. 
Ändrar man en parameter i TTEM får det konsekvenser på ett eller annat sätt i en 
annan. 
 
Systemledaren har en komplicerad befattning med en stark intressekonflikt. 
Förhållandet med en kund som försvarsmakten är speciellt då kunden består av två 
parter. Både en uppdragsgivare som är Försvarsledningen och en andra part som är 
användaren. Användaren är det enskilda förbandet som ställer praktiska krav på 
funktion och utformning. Uppdragsgivaren har både ekonomiska och praktiska krav på 
produkten och ser ofta problemet ur till en viss del annan synvinkel. Systemledaren är 
representant för uppdragsgivaren men har ofta täta kontakter med användaren. Det leder 
till att han ofta hamnar i situationer där det framförs olika önskemål och idéer. Ofta 
saknar användaren fullständig insikt i det specifika förhållandet och turerna kring hela 
planeringen avseende TTEM osv. 
 

6.4 Sammanfattning 
Trots att de olika organisationerna har förhållandevis olika förutsättningar och bakgrund 
kan man se ett mönster i en del av deras tankar och organisationer avseende 
produktutveckling. Alla sätter stort värde i att bygga en organisation som är lyhörd för 
förslag, behov och nya idéer. På ett eller annat sätt finns det rutiner för att ta till vara på 
uppkomna förslag. De kan vara utformade på olika sätt av grupper eller personer men 
de kan på ett eller annat sätt återfinnas ute i organisationen. Man försöker också att ge 
incitament till att lyfta upp förslag. Kunderna och kontakten med dem är av central 
betydelse i alla organisationer. Hur man upprätthåller kontakten kan ske på olika sätt. 
 

6.4.1 Linjära synsättet 
De olika företagen har alla mer eller mindre en linjärt utformad organisation med olika 
tydliga steg i processen. Det återfinns inom Lindab på ett tydligt sätt i deras olika möten 
och grupper som de behandlar alla idéer i, tex. Produktmöte, Produktvårdsmöte och 
Produktråd. På Mogårdshammar finner man även där olika möten och beslutsprocesser 
som en ide måste passera. De har Produktrådet som en ide passerar innan det behandlas 
av Konstruktionsavdelningen. På FMV finns det mycket klara och tydliga 
rapporteringsvägar med olika beslutssteg och befogenheter. 
 

6.4.2 Nätverkssynsättet  
Vid en studie av företagen med ett nätverksbaserat synsätt finner man att det även går 
att finna tydliga mönster och antydningar till nätverksbildningar inom de olika 
organisationerna. På Lindab knyter man upp och organiserar olika former av grupper, 
Målgrupper, inom personalen för att fånga upp deras idéer. Man har även ett väl utbyggt 
kontaktnät mot sina kunder genom säljnätverket och genom kundbesök. På 
Morgårdshammar är det framförallt genom kundkontakterna man bildar ett nätverk. 
Kontakten sker mellan kunden, säljaren och montörer i olika faser av projekten. Man 
tillser även efter leverans att ha en god relation som löper över lång tid med sina olika 
kunder. På FMV baseras arbetet mer eller mindre helt på projektarbeten med olika 
grupper där varje projekt har sina egna ekonomiska och tekniska ramar. Till de olika 
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projekten knyts sedan olika kompetenser och personal, dels från FMV, dels från inhyrda 
företag och olika institutioner. 
 
Således kan man inte se ett tydlig mönster att man skulle bygga sin organisation kring 
den ena eller den andra av de olika teorierna. Det är olika kombinationer och 
anpassningar som passar det specifika företagets verksamhet som avgör vilket 
organisation som man väljer att forma. 
 

7. ANALYSMODELL 
Jag har utifrån den teoretiska bakgrunden och intervjuerna arbetat fram en analysmodell 
som jag kommer att använda då jag analyserar de olika fallen. En utvecklingsprocess är 
en komplex process där miljö, tillfälligheter och särskilda sammanträffande osv. kan 
spela en avgörande roll för utvecklingen. Jag har i min modell valt att studera de olika 
aktörerna, resurserna och de olika aktiviteter som uppstår. Jag studerar även i vilka 
former det sker, om det finns olika fasta faser eller hållpunkter som en ide måste 
passera.  
 
Jag har valt att studera enskilda isolerade projekt för att ha möjlighet att få en detaljerad 
helhetsbild. Jag eftersträvar att finna alla de olika parterna och aktörerna som är direkt 
inblandade eller påverkade av processen.  
 
Det traditionella sättet att se på en utvecklingsprocess är som nämnt ett linjärt synsätt 
och det uppkommer ofta ett stort avstånd mellan start och mål i projektet. Avståndet är 
stort både ifråga om tid och information. Det är viktigt att det finns bindningar och 
kontakter mellan de olika faserna, även mellan de yttersta faserna.  
 
Jag har valt att schematiskt dela upp processen i fyra olika faser. De olika faserna är 
Ide-, Utvecklings-, Tillverknings- och Marknadsfasen. Detta är en generalisering som 
jag har gjort av de olika faserna som Crawford tar upp i sitt linjära synsätt på 
produktutvecklingen. I idéfasen tillförs organisationen en ny ide på ett eller annat sätt. 
Den nya iden utvecklas vidare under det som kallas utvecklingsfasen. Därefter har iden 
kommit så långt i utvecklingen att det är dags för någon form av tillverkning. Efter att 
produkten är tillverkad skall den på något sätt försäljas eller marknadsföras. Den skall 
överleva och infria marknadens förväntningar och krav. För att driva en process av det 
här slaget är det viktigt att informationen har möjlighet att flöda mellan alla de olika 
faserna snabbt och friktionsfritt.  
 
För att lyfta fram alla de olika nivåerna studerar jag aktörer, resurser och aktiviteter i 
varje steg. Uppsatsen behandlar endast Ide och Utvecklingsfasen. Tillverkning och 
Marknad finns med i modellen för att visa deras påverkan på processen, men jag har 
valt att avgränsa mig och utelämna dem i övrigt. Modellen lyfter fram vikten av att vara 
receptiv för olika behov och idéer som uppkommer i olika faser och hos olika aktörer.   



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-01-14 
Sida 32 (55) 

 
 
 

 
 

IdeIde UtvecklingUtveckling Tillv erkningTillverkning MarknadMarknad

Strategis k planering

Brans chorg. Leverantörer

Teknikutveckling

Värdering

Koncept

Forsknings inst. Konkurrenter

Slutanvändare

KundProduktion

M ellanhänder

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

IdeIde UtvecklingUtveckling Tillv erkningTillverkning MarknadMarknad

Strategis k planering

Brans chorg. Leverantörer

Teknikutveckling

Värdering

Koncept

Forsknings inst. Konkurrenter

Slutanvändare

KundProduktion

M ellanhänder

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

Aktörer 

Aktivitete rResurser 

 
 

Figur 10. Analysmodellen söker visa de olika bindningar som uppstår under projektets gång. 
 

8. METOD 
Då jag skapat den teoretiska bakgrunden och referensramen som jag grundar min 
analysmodell på genomförde jag analysen. Jag valde att göra analysen genom ett antal 
fallstudier.   
 

8.1  Fallstudier  
Jag ville skapa mig en så heltäckande och detaljerad bild som möjligt om hur processen 
är uppbyggd, vilka aktörer, resurser och aktiviteter som påverkar ett utvecklingsprojekt 
inom branschen. För att skaffa mig den informationen så valde jag att göra ett antal 
fallstudier inom pappersindustrin.  
 
Vid fallstudierna valde jag en produkt och skaffade mig kunskap om den och dess 
omgivande faktorer och miljö. Därifrån skapade jag mig en bild om dess nätverk av 
olika aktörer och bindningar som uppstått kring produkten. Genom att genomföra 
fallstudier på detta sätt så skapade jag en god möjlighet att förstå produktens framväxt 
och framförallt dess omgivande faktorer. 
 
Fallstudierna som genomfördes är grundade på kvalitativa intervjuer med inblandade 
personer i de olika projekten. Jag har valt att studera enskilda projekt och utgå ifrån 
dem i min analys. Till en viss del berör jag även företagets organisation då det direkt är 
av betydelse för det enskilda projektet.  
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8.2  Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att genomföra fallstudierna genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 
intervju ger möjlighet att få en mer heltäckande bild av ett händelseförlopp eller en 
process. Då det är stor skillnad mellan olika utvecklingsprocesser och det finns många 
olika faktorer som påverkar utgången uppfattade jag att det bästa sättet att angripa 
problemet på var genom att skapa en diskussion kring projekten. En produktutveckling 
är ofta en komplex process med ett flertal olika inblandade parter och flera olika 
händelseförlopp. En enkätliknande intervju skulle vara alltför stel och oflexibel för att 
ge en rättvisande bild av händelseförloppet. 
 
En kvalitativ intervju har dock den nackdelen att informationen blir subjektivt 
behandlad till en viss del. Både den intervjuade och den som intervjuar tolkar och 
behandlar informationen under intervjun. Detta leder till en viss subjektivitet. Den stora 
fördelen är samtidigt att man kan få fram olika intressanta fakta och händelser som en 
mer enkätliknande intervju missar. Intervjuaren har möjlighet att styra intervjun mot det 
som man finner intressant i just det projektet, på så sätt kan man få fram fakta som man 
kanske inte hade väntat sig. 

8.3  Genomförande 
Val av område för fallstudien var klart definierat till pappersindustrin och papper som 
informationsbärare enligt mina mål som tidigare var fastslagna. De olika fallen har valts 
ut i samråd med Mats B Klint, då han hade ett antal goda kontakter sedan tidigare i 
intressanta projekt. De båda företagen som jag har studerat är valda mot bakgrund av att 
jag ville få två olika synvinklar på ett projekt. Både ifrån en stor papperstillverkare som 
här representeras av SCA Graphic Ortviken i Sundsvall och hur de ser på vilka 
relationer och bindningar som varit viktiga. Jag har även valt att studera en av 
användarna och förädlarna av pappret som informationsbärare, Götene Ekonomitryck. 
De har under de senaste åren utvecklat ett antal olika produkter. Jag har här studerat tre 
olika projekt där man har tagit fram nya blanketter och system för deras användning. 
Här visas de olika relationerna och bindningarna ur en annan synvinkel.  
 
Intervjuerna följde ett diskussionsunderlag med ett antal frågor som jag ville ha 
besvarade och som finns i bilaga 2. Underlaget tjänade mest som ett stöd för att inte 
missa viktiga fakta. De olika projekten hade olika bakgrund och omgivning och 
efterhand som intervjun pågick uppkom ofta olika intressanta vinklingar och sidospår 
som diskuterades. Intervjuerna som var ca tre timmar långa genomfördes på respektive 
företag med projektansvarig. Intervjuerna startade med en kort presentation av företaget 
och dess uppbyggnad, därefter en presentation av produkten. Efter presentationen 
diskuterade vi specifikt utvecklingen och olika händelser under utvecklingen av 
produkten. Under intervjun antecknade jag efterhand. Direkt efter att ha kommit hem 
summerade jag och sammanfattade hela intervjun för att inte missa några detaljer.  

 
De olika intervjuerna har resulterat i fallbeskrivningar som beskriver både den nya 
produktens framväxt och bakgrunden i organisationen. Varje fallstudie inleds med en 
kort beskrivning av företaget och produkten för att bättre förstå den miljö i vilken 
produktens framväxt och utveckling har skett.  
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9. FALLBESKRIVNING OCH ANALYS 
Jag kommer här att beskriva fallen och genomföra en analys utifrån modellen i kapitel 
7. Jag kommer att söka finna de strukturer och olika bindningar som finns i 
pappersindustrin. Analysen har gjorts genom fallstudier av fyra olika fall vid två olika 
företag, i olika faser av produktionskedjan. 
 

9.1 GraphoMatt, SCA 
I det första fallet som är hämtat från SCA studerar jag hur man utvecklade GraphoMatt, 
ett journalpapper, genom att förbättra dess ljushet och genomskinlighet. 
 
 

9.1.1 Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA 
SCA är ett integrerat skogsbolag med hemmamarknad i Europa. Man har verksamhet 
inom tre olika affärsområden. De tre är hygienprodukter genom SCA Hygien Products, 
förpackning inom SCA Packaging och skogsindustriprodukter genom SCA Forest 
Products. 
 
Koncernen hade 1999 en omsättning på 65 000 MSEK och ca 34 000 anställda. 
Skogsindustriprodukter svarade för ca 15 % av den totala omsättningen. Koncernens 
huvudmarknader var under året Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige. 
 
Min fallstudie genomfördes inom SCA Forest Products varför jag närmare presenterar 
deras verksamhet och utelämnar de övriga affärsområdena. 
 
SCA Forest Products 
Inom affärsområdet Forest Products har SCA verksamhet med tryckpapper, 
pappersmassa, sågad trävara, trädbränsle och virke.  
 
Tryckpapper sorterar under SCA Graphic Paper. SCA Graphic Paper har ett brett 
sortment av olika typer av tryckpapper för tidningar, magasin, kataloger och 
reklamtryck. SCA Graphic har produktion i Östrand och Ortviken i Sundsvall. I Europa 
har man bruk även i Laakirchen, Österrike och Aylesford, Storbritannien.  
 
På Ortviken i Sundsvall producerar SCA tidningspapper med en kapacitet på ca 350 000 
ton per år. Man tillverkar också LWC papper, ett bestruket lättviktspapper som jag 
senare beskriver närmare. Kapaciteten för LWC-papper på Ortviken är ca 420 000 ton 
per år. 
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Produktutveckling inom SCA Graphic 
Forskning och utveckling inom SCA bedrivs både på central och lokal basis. Den 
centrala forskningen och utvecklingen är mer långsiktig och övergripande. Den lokala 
är kortsiktigare och mer produktspecifik.    
 
SCA Graphic Research 
SCA Graphic Research som är den centrala delen av forskningen inom SCA Graphic 
delar lokaler med SCA Packaging Research på Mitthögskolan i Sundsvalls 
campusområde. Genom att vara lokaliserade som de är underlättar det kontakter och 
samarbete med universitet och högskolor i allmänhet och Mitthögskolan i synnerhet. 
Forskningen som bedrivs här är av mer långsiktig karaktär än den som bedrivs lokalt på 
produktionsenheterna. Man har ett mer övergripande mål och arbetar oftast inte mot en 
specifik produkt.  
 
Lokala utvecklings avdelningar 
Lokalt på de olika bruken finns det utvecklingsavdelningar som driver forskning och 
utveckling på respektive bruk. Man samordnar och fördelar till viss del arbetet mellan 
de olika bruken för att samutnyttja de olika framstegen som görs. Detta görs bla. genom 
utbyten och olika former av möten. Utvecklingsavdelningarna består av processteknisk 
personal, laboratorium och den tekniska kundtjänsten.  
 
Den tekniska kundtjänsten har tekniker ute på marknaden hos kunderna för att ge 
teknisk support och hjälp kring produkterna. Dessa tekniker är en viktig källa för att 
inhämta information och önskemål från kunderna.  
 
Utvecklingsavdelningen deltar varje månad i så kallade ”Produktgruppsmöten”. I dessa 
möten deltar även representanter från marknadsavdelningen och produktionen. Man 
diskuterar olika produkter, lösningar och produktförbättringar. Mötet handlägger olika 
ärenden och lägger fram förslag för affärsledningsgruppen. Anser 
affärsledningsgruppen att det är projekt inom det området man vill arbeta med så är det 
sedan produktgruppen som handlägger den vidare utvecklingen av projektet. Kontakten 
mellan produktgruppen och affärsledningsgruppen är mycket god och man för löpande 
en konversation kring de olika projekten. 
 
Inom produktionen har man så kallade ”Blockmöten” en gång i veckan. Ett block kan 
tex. bestå av en pappersmaskin. På blockmöten träffas produktions, underhålls och 
utvecklingspersonal för att diskutera verksamheten. Dessa möten är viktiga för att öka 
kontakten mellan produktionspersonalen och utvecklingspersonalen. 
 

9.1.2 LWC-papper 
LWC-papper (light weight coated) är ett bestruket lättviktspapper som lämpar sig för 
olika former av tidsskrifter, kataloger och reklamtryck i stora upplagor. LWC-papper 
görs av en termomekanisk massa som betryks med olika typer av bestrykningssmetar. 
Pappret får en tryckvänlig och glansig yta som även ger en god yta för bildåtergivning. 
 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-01-14 
Sida 36 (55) 

 
 
 

 
Ortviken tillverkar tre olika kvaliteter av LWC-papper. De tre är GraphoCote, 
GraphoLux och GraphoMatt. 
 
GraphoCote är ett högljust och glansigt papper med hög ytvikt, GraphoLux är ett lättare 
papper, alltså lägre ytvikt men trots det med bibehållen hög opacitet. GraphoMatt har en 
matt yta vilket gör att det blir lättare att läsa text då det är mindre reflektioner i papprets 
yta. Bildåtergivningen påverkas dock en aning. 
 
Papprets opacitet är ett mått på papperets ogenomskinlighet. Ett papper med låg opacitet 
är relativt genomskinligt. Papper med hög opacitet är således ogenomskinligt. 
 

9.1.3 Utvecklingen av GraphoMatt 
Den produktutvecklingen som jag avser studera är förbättringen av GraphoMatt som 
genomfördes under år 2000 och lanserades i oktober 2000. Utvecklingen initierades av 
två olika faktorer. Dels den i de flesta fall förekommande orsaken, kundbehov och 
efterfrågan, dels ett försprång hos konkurrenterna som man uppfattade som ett på sikt 
ökande hot mot sin marknadsandel. 
 
Det som efterfrågades av kunderna i en allt ökande skala var ljushet på pappret. Dock 
accepterades det inte att opaciteten minskade. Ett ljusare papper efterfrågades dessutom 
mer för tryck av magasin och tidsskrifter. Magasin och tidsskriftskunder var en 
attraktivare kundkrets än reklamtryckskunder, då de hade ett jämnare och mer planerat 
behov av papper över året. 
 
Konkurrerande papper från olika konkurrenter erbjöd en allt högre ljushet, dock hade de 
en lägre opacitet. Man beslutade sig för att acceptera en viss försämring av opaciteten 
för att kunna höja ljusheten. Samtidigt hade man miljöaspekten att tänka på. Man 
accepterar inte ett ökat utsläpp, och att bygga ut reningsanläggningen var en stor 
investering. Detta var därför en viktig begränsning som medverkade till att man höll sig 
inom de ramar som bruket hade avseende reningskapacitet. 
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Figur 11. Utvecklingsmål för GraphoMatt. (Egen bildkonstruktion) 
 
 
Man bestämde sig för att börja med GraphoCote och startade ett projekt tidigt 1999 då 
man klarlade olika alternativ och följderna av dessa.  
 
Utvecklingsmöjligheter 
De olika parametrarna man studerade för att genomföra produktförbättringen var 
baspappret och bestrykningssmeten. 
 
Baspappret kunde man påverka genom att bleka det på olika sätt och olika mycket. En 
ökad blekning gav en sämre opacitet men ett ljusare papper. Valet av fyllningsmedel i 
pappret var också av betydelse men även mängden av fyllningsmedel. Med ökad mängd 
fyllningsmedel ökade opaciteten och även papprets ytvikten. 
 
Smeten för bestrykning bestod av pigment, bindemedel och tillsatser. Genom att 
påverka och ändra på smeten och dess komponenter kunde man öka opaciteten. 
 
Projektgruppens sammansättning 
Efter att Produktgruppsmötet i samråd med affärsområdesledningen bestämt sig för att 
driva projektet med att förbättra GraphoCote och GraphoMatt avseende ljushet sattes en 
projektgrupp samman. Gruppen bestod av personal från produktionen, 
marknadsavdelningen, utvecklingsavdelningen, laboratorium och SCA Graphic 
Research. Man beslutade sig för att börja med GraphoCote och det projektet tog cirka 
ett år att genomföra. Resultaten som kom ut ur GraphoCoteprojektet dokumenterades 
väl då man hade fortsättningen med GraphoMatt klart för sig på ett tidigt stadium. 
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GraphoMatt 
Utvecklingen av GraphoMatt följde som en naturlig fortsättning då man utvecklat och 
med framgång lanserat GraphoCote. GraphoCote lanserades i oktober 1999. Starten av 
GraphoMattprojektet följde i januari 2000. Mycket av kunskapen som införskaffats 
inom GraphoCote överfördes och användes inom GraphoMattprojektet. 
 
Projektgruppen som sattes samman för GraphoMatt bestod och följde projektet genom 
hela utvecklingen och följde även upp det efter det att den nya produkten tagits till 
marknaden. Man hade en mycket väl fungerande kontakt och kommunikation inom 
projektgruppen. 
 
Målet med utvecklingen var väl definierat genom klara krav från kunderna och 
marknaden på ett ljusare papper med bibehållen opacitet. Dessa enkla och klara direktiv 
där det var kunden som efterfrågar en viss egenskap gjorde det enkelt att ställa upp 
klara och tydliga mål för gruppen att arbeta mot.  
 
En viktig uppgift för projektledaren var att tillse att man tog tillvara och utnyttjade de 
erfarenheter och kunskaper som man skaffat sig inom ramen för GraphoCoteprojektet.  
 
Projektgruppen som arbetade med GraphoMatt bestod av representanter från följande 
avdelningar 
 
Produktion  1  person 
Marknad   2-4  personer 
Utveckling   1-2  personer 
SCA Graphic Research 1-2 personer 
Laboratorium  1 person 
 
Efter att ha tagit del av GraphoCoteprojektet påbörjade man utvecklingen av 
GraphoMatt och började göra fabriksförsök mycket snart efter projektstarten.  
 
Fabriksförsöken genomfördes och sedan analyserade man resultaten. Man provade sig 
på så sätt fram till ett papper som man var nöjd med. Fabriksförsöken gjorde man på de 
befintliga pappersmaskinerna vilket gjorde att det blev ett avbrott i den ordinarie 
produktionen och produktionsbortfall. Det ledde även ofta till merarbete för 
produktionspersonalen.  
 
Det var därför mycket viktigt med information och dialog kring de olika försöken. 
Information om vad man skulle göra, varför man gjorde det och vilka resultat man fick 
ut av ett försök. Resultaten från försöken var det viktigt att försöka få ut så fort som 
möjligt så det skapades ett naturligt samband mellan försök och resultat inom 
produktionen. Genom att hålla en öppen dialog med produktionspersonalen vid 
försöken skapade man också bättre förutsättningar för att fånga upp olika idéer och 
erfarenheter som kom upp hos de olika operatörerna då de hanterade den nya produkten. 
Kommunikationen med produktionspersonalen komplicerades av att det var ett stort 
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antal personer som var inblandade. Dessutom arbetade man i skift vilket gjorde det än 
svårare att träffa alla. 
 
Då man hade ett papper som man var nöjd med gjorde man en provserie som man 
levererade till kund. Resultatet följdes noggrant upp och genom en tät dialog med 
kunden fick man respons på hur nöjd kunden var med den nya produkten. Därefter 
gjorde man eventuella justeringar och anpassningar på produkten. 
 
Svårigheterna kring utvecklingen av GraphoMatt var främst problemet med att det var 
svårt att se marknadens respons och uppskattning av den nya produkten. Eftersom det 
fanns så många andra faktorer än bara den nya produkten och dess kvaliteter som 
spelade in på försäljningen av papper. Bland annat var försäljningen beroende av 
konjunkturskiftningar och fluktuationer i efterfrågan. Dessutom låg beställningar med 
6-12 månaders framförhållning vilket gjorde det än svårare att se en tydlig trend. Ett 
annat problem var den stora spridningen av vad de olika kunderna ville ha. De olika 
tryckerierna hade olika krav och önskemål på produkten. Alla var individuella och deras 
anläggningar skiljde sig ofta mycket från varandra.  

 
9.1.4  GraphoMatt ur ett linjärt synsätt 

Man kan i SCAs produktutvecklingsutvecklingsorganisation återfinna ett flertal olika 
steg och fasta stadier som en ide passerar. Man har på respektive bruk egna 
utvecklingsavdelningar med olika ansvariga för respektive produkt. Önskemålet om en 
utveckling och förbättring av GraphoMatt/ GraphoCote kom fram genom influenser 
från marknadsavdelningen och den tekniska kundtjänsten. Förslaget togs upp på det 
man kallar Produktgruppsmöte som lade fram förslaget för Affärsledningsgruppen som i 
sin tur tog beslut och sedermera uppdrog åt Produktgruppsmötet att sätta samman en 
projektgrupp för att vidareutveckla produkten. Då man hade en produkt att presentera 
gjorde man provleveranser för att värdera och testa produkten hos olika tryckerier. Man 
följde ett tydligt mönster med olika steg när man lyfte fram produktutvecklingsiden 
genom hela organisationen.    
 

9.1.5 GraphoMatt ur ett nätverkssynsätt 
Samtidigt som man kan återfinna klara strukturer och steg fanns det ett tydligt nätverk 
av olika kompetenser som knöts till projektet på ett eller annat sätt. Vid kontakten 
mellan marknadsavdelningen, kundtjänst och de olika kunderna bland förlag och 
tryckerier uppmärksammades önskemålen om en förbättrad produkt. 
Konkurrentbevakningen uppmärksammade konkurrenternas allt mer utvecklade 
produkter vilket föranledde vidareutvecklingen av den egna produkten. De egna 
kompetenserna inom SCA tex erfarenheter från GraphoCote, Laboratorium och SCA 
Graphic Research knöts till projektgruppen. 
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Figur 12. Nätverket av aktörer kring GraphoMatt 
 

9.2 Pacsoft, Götene Ekonomitryck 
Pacsoft är en adressetikettlösning för paketförsändelser som utvecklades av Götene 
Ekonomitryck efter påtryckningar från en av deras kunder. 
 

9.2.1 Götene Ekonomitryck 
Götene Ekonomitryck är ett av de ledande tryckeriföretagen i Sverige. Götene 
Ekonomitryck har produktionsverksamhet på tre platser i Sverige, Götene, Pålsboda och 
Upplands Väsby. Försäljningen uppgick 1999 till 130 MSEK. Företaget var fram till 
den 5 juni 2000 ett affärsområde inom dåvarande Bulten AB. Det försåldes då till den 
danska internationella tryckerikoncernen F.E Bording A/S. 
 
Företaget var ursprungligen ett renodlat blankettryckeri. Informationsteknikens 
utveckling har under de senare åren tvingat fram en stor förändring inom 
blankettanvändandet. Användningen av blanketter minskar allt eftersom och 
marginalerna blir mindre och mindre. För att skapa en lönsam framtid har Götene 
Ekonomitryck delvis ändrat inriktning på företagets verksamhet. Man har satsat på 
reklamtryck och direktutskick vilket är en växande marknad. Inom 
blankettverksamheten har man koncentrerat sig på olika specialprodukter med höga 
förädlingsvärden. Specialprodukterna utvecklas och tillverkas endast i Pålsboda, som är 
den enhet som har skaffat sig bäst kompetens inom området under de senaste åren. 
 
Götene Ekonomitryck är användare av papper som informationsbärare i olika former. 
Man arbetar ofta mycket nära sina kunder och har jämförelsevis med 
papperstillverkaren ett mycket mindre avstånd till produktens slutanvändare. Jag tar här 
upp tre olika fall med nya produkter, alla olika former av blanketter och blankettsystem. 
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Organisation 
Götene Ekonomitryck har sedan ett antal år förlagt all tillverkning av specialsortiment 
till Pålsboda. I Pålsboda arbetar det ca 35 personer. Enheterna i Upplands Väsby och 
Götene sköter den övriga produktionen av olika bulkprodukter. Man valde att dela på 
produkterna på det här sättet efter att under ett antal år ha försökt att kombinera 
produktionen i Pålsboda med både bulk- och specialsortiment. Det skiljer förhållandevis 
mycket på arbetssättet med att tillverka högförädlade och resursintensiva specialvaror 
mot att tillverka stora kvantiteter av lågförädlade tryckprodukter. 
 
Personalen i Pålsboda uppskattar att arbeta med specialprodukter. För att skapa en 
effektiv organisation ser ledningen till att hålla en tät och god kontakt med personalen i 
produktionen. Man informerar löpande om olika projekt som pågår och ser till att 
löpande motivera och utbilda sin personal. Man upplever det som en styrka att det är en 
liten enhet, då det underlättar kontakten och möjligheten att motivera och skapa en 
miljö där man tar tillvara de olika idéer och förslag som kommer från personalen. Den 
ansvarige för de olika utvecklingsprojekten har varit platschefen i Pålsboda tillika vVD 
för Götene Ekonomitryck. Då gruppen som arbetar med specialprodukter är liten och 
man har en mycket god kontakt med personalen anser man att det inte krävs någon 
särskild organisation för att skapa en receptiv miljö för nya idéer. 
 

9.2.2 Pacsoft 
Pacsoft är ett utskrifts och kommunikationsprogram för Postens transport och 
logistiktjänster för företrädelsevis små och mellanstora företag. Götene Ekonomitryck 
har tagit fram den etikett som används i systemet som idag hanterar 2-3 miljoner 
försändelser årligen i Sverige. Etikettens roll har i projektet haft en mycket central roll 
och var ursprungligen det som initierade projektets start. Den föranledde även 
fortsättningar med andra projekt. 
 
Pacsoft består av en mjukvarulösning och en adressetikettlösning. Mjukvarulösningen 
ger möjlighet att hantera frakter och paketrutiner helt i datamiljö för att slippa 
papperslösningar och pärmar. Etiketterna skrivs ut på särskilda blanketter på vanliga 
laserskrivare eller thermotransferskrivare. Paketen kan efter att de skickats spåras av 
den enskilda kunden med hjälp av en internetlösning.  
 
Produktframtagande 
Den ursprungliga idén föddes av en av Götene Ekonomitrycks kunder Arbesko AB i 
Örebro. Arbesko tillverkar arbetsskor och kängor. Företaget skickade förhållandevis 
stora mängder paket med Posten, ofta mot postförskott. Man uttryckte sitt missnöje i 
början av 1993 med de befintliga blankettlösningarna för adressering och följesedlar 
och undrade om Götene Ekonomitryck inte hade någon bättre lösning. De befintliga 
etiketterna med kalkerpapper och flera olika ark var tidskrävande i sin hantering och 
gick ej att hantera i moderna laserskrivare. Önskan var alltså initialt endast en bättre 
adressetikett, framförallt för att hantera postförskottsadressering. 
 
Götene Ekonomitryck kontaktade Posten för att diskutera möjliga och tillåtna lösningar. 
I det initiala skedet möttes man av ett mycket svagt intresse och ett starkt motarbete från 
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den befintliga lösningens företrädare och tillverkare. Efter ett år fick man ett positivt 
gensvar och började etablera en kontakt in i Postens organisation. Efter att vidare ha 
diskuterat frågan väcktes iden att man kunde bygga ett nytt system kring den nya 
etiketten och även koppla på en mjukvarulösning för administration. Efter ytterligare ett 
år, alltså två år efter den första påstötningen från Arbesko, kopplades 
mjukvaruleverantören Diamo Dataaktiebolag in. 
 
Ett första möte med deltagare från Posten, Götene Ekonomitryck och Diamo 
Dataaktiebolag genomfördes. Sammanhållande för hela projektet blev Diamo 
Dataaktiebolag. Inom respektive område arbetade man dock fristående. Inom Götene 
Ekonomitryck var det platschefen i Pålsboda som ansvarade för utvecklingen av 
etiketten.  
 
Posten ställde höga krav på detaljnoggrannheten i trycket vilket medförde att man 
provade ett antal olika papperskvaliteter och provtryckte i olika skrivare. I det här 
skedet diskuterades att man skulle involvera skrivartillverkare i processen, men man 
beslutade sig för att istället försöka hålla fast vid att det skulle gå att använda så gott 
som vilken laserskrivare som helst på marknaden för utskriften av etiketten. Efter olika 
prover och provutskrifter provskickade man paketen för att se om det fungerade igenom 
hela kedjan. 
 
Då det var en liten kvantitet papper deltog inte någon pappersleverantör i själva 
utvecklingsarbetet, man fick istället förlita sig på de papperskvaliteter som fanns 
tillgängliga på marknaden. 
 
I ett initialt skede upplevde man stora problem med Posten och dess tröghet, troligen 
beroende på andra intressenters påtryckningar för att behålla den gamla metoden. Men 
då Posten väl beslutat sig var det stora fördelar med att arbeta med en stor organisation 
som garant för att det kommer att bli genomfört på bredden. Man upplevde det även 
som mycket positivt och viktigt att hela tiden ha kontakt med personer med 
beslutanderätt så att man kunde få raka och tydliga besked. Götene Ekonomitryck hade 
även stora fördelar av att vara delaktig ifrån allra första början i projektet så att man väl 
kände till alla olika turer som projektet tagit. 
 

9.2.3  Pacsoft ur ett linjärt synsätt 
Det är svårt att finna några fasta steg eller stadier som en ide skall passera i ett företag 
som Götene Ekonomitryck. Under Pacsofts utveckling uppstod iden från ett önskemål 
från en kund och inte genom ett strategiskt beslut eller något annat initiativ från Götene. 
Inom Götene ansvarade chefen för utvecklingen och de olika kontakterna mot övriga 
intressenter, annars fanns det ingen förutbestämd väg för utvecklingen. Jag studerade 
endast den del av projektet som låg inom Götene, varför de aktiviteter som bedrevs 
inom Posten ej är medtagna.   
 

9.2.4  Pacsoft ur ett nätverkssynsätt 
Iden till Pacsoft var ursprungligen en kunds önskemål eller snarare klagomål på 
befintliga produkter. Efter att ha tagit åt sig detta såg Götene Ekonomitryck en möjlig 
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väg för en ny produkt i deras sortiment. Man etablerade en kontakt med den aktör som 
man ansåg mest central i det inledande skedet vilket var Posten. Posten var den största 
aktören på paketförsändelser och således den viktigaste att ha med i ett tidigt skede för 
att få den nya produkten godkänd.  Posten ville utveckla iden vidare, och även Diamo 
Dataaktiebolag involveras i arbetet. Efterhand som man sedan fann behov av olika 
kompetenser knöt man dem till sig eller konsulterade dem på olika sätt, så gjordes med 
både papperstillverkare och skrivartillverkare. 
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Figur 13  Nätverket av aktörer kring Pacsoft. 
 

9.3 Paketförsändelser i stor skala, Götene Ekonomitryck 
Det tredje fallet är även det en produkt som utvecklades inom Götene Ekonomitryck, 
för information om företaget och organisationen se under 9.2. Produkten är utvecklad 
bla. till följd av Pacsoft men riktar sig mer till storkonsumenter av paketförsändelser, 
tex postorderföretag. 
 

9.3.1  Paketförsändelser i stor skala 
Pacsoft var som tidigare presenterat en lösning för små och mellanstora företag. För att 
använda den kunskap och det goda kontaktnätet man hade byggt upp genom att arbeta 
med pakethantering inom Götene Ekonomitryck såg man sig om efter möjliga kunder 
bland de större paketkunderna. Postorderföretaget Ellos kontaktades och man 
presenterade sina erfarenheter och kunskaper som man hade inom ramen för Pacsoft 
projektet. Ellos visade ett stort intresse men hade invändningen att man vill ha 
etiketterna på rullar. Det gick inte med den befintliga lösningen då etiketten skulle 
släppa från skyddspappret om man lagrade etiketterna på rulle. 
 
Önskemålet från Ellos föranledde att Götene Ekonomitryck startade en undersökning av 
möjligheterna att lösa problemet. Man kontaktade de olika företagen som tillverkar 
maskiner för till verkning av självhäftande etiketter. De stora var General Electric och 
ett företag som hette Goldschmidt AG i Tyskland. Efter att ha varit i kontakt med dem 
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och presenterat problemet presenterade Goldschmidt ett förslag till lösning. Man satte 
samman en projektgrupp bestående av representanter från Goldschmidt, Ellos och 
Götene Ekonomitryck. Ellos tecknade en avsiktsförklaring med Götene Ekonomitryck 
då det var stora investeringar i maskiner som måste göras, främst från Götene 
Ekonomitrycks sida. 
 
För att lösa rullagringen av etiketterna var man tvungen att vänta med appliceringen av 
lim och silikon så länge som möjligt. Lösningen som man fann var att appliceringen 
sker i direkt anslutning till trycket. Detta innebar att man skulle konstruera en ny 
maskin att ställa i direkt anslutning till den skrivare som skriver ut adressetiketterna. 
Goldschmidt fick i uppdrag att konstruera och tillverka maskinen. 
 
Själva utformningen av etiketten ansvarade Götene Ekonomitryck för. Sedan tidigare 
projekt med Pacsoft hade man mycket goda kontakter med Posten och var väl insatt i 
vilka möjligheter och begränsningar som deras system hade. Posten var även involverad 
i detta projekt men upplevdes nu mycket medgörligare än initialt i Pacsoft projektet. Till 
stor del troligen beroende på Ellos storlek på sina paketförsändelser och den etablerade 
kontakten sedan tidigare med Götene Ekonomitryck. 
 
En stor fördel i projektet som Götene Ekonomitryck upplevde var att de själva hade 
kontroll på hela kedjan och inte till någon del köpte in halvfabrikat. Det problem som 
sedan uppstod var att få andra länders postverk att acceptera den nya utformningen av 
etiketterna. Ellos sänder många paket till andra länder, framförallt inom norden men det 
var initialt endast Sverige som accepterade den nya utformningen av etiketterna. Ellos 
arbetade själva vidare på att få etiketterna accepterade även av de andra ländernas 
postväsenden. 
 
När väl lösningen fanns och var i produktion visade intresset sig även hos andra stora 
paketleverantörer. Samma system köptes även av Hennes & Mauritz och Fleur.  
 

9.3.2  Paketförsändelser i stor skala ur ett linjärt sysätt 
Utvecklingen har även i detta fall drivits med en person i centrum som varit 
sammanhållande. Det har inte gått att finna några steg eller fasta vägar som projektet 
har följt.   
 

9.3.3  Paketförsändelser i stor skala ur ett nätverkssynsätt 
Produkten är en vidareutveckling på ett eller annat sätt ifrån Pacsoft. Man utnyttjade 
inom Götene sina goda kunskaper och framförallt kontakter och nätverk för att ta fram 
den nya produkten. Ellos som man hade som tilltänkt kund kontaktades redan innan 
man hade en färdig produkt, på så sätt skapade man en helt kundanpassad produkt. 
Kontakterna med Posten hade man sedan tidigare och det var även här man hade 
inhämtat en stor del av den kunskap som man hade samlat på sig inom företaget om just 
paketförsändelser. Maskinleverantören Goldschmidt AG involverades för att bygga en 
maskin som kunde lösa de specifika krav man hade på maskinen för tillverkningen av 
etiketten. 
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Figur 14. Nätverket av aktörer kring etikettlösningen för storkonsumenter 
 

9.4 Pinkodsförsändelser , Götene Ekonomitryck 
Den fjärde fallstudien är även den gjord på en produkt utvecklad av Götene 
Ekonomitryck. Det är ett nytt sätt för att kunna skriva och behandla dold text och 
information med laserskrivare. Produkten har inget namn men Götene Ekonomtryck 
använder arbetsnamnet Pinkodsförsändelse.  
 

9.4.1  Pinkodsförsändelser 
Det blir allt vanligare att man vill skicka olika typer av information som är personlig 
och känslig. Olika koder till bensinkort och kreditkort blir allt vanligare. Den befintliga 
lösningen som har använts hittills är den med ett förslutet kuvert med kalkerpapper 
inuti. Då man bryter förseglingen och drar ut sitt exemplar kan man läsa texten. Denna 
produkt var Götene Ekonomitryck med och utvecklade i början på 1960 talet. 
Nackdelarna med den är många, bla. kräver den mekaniskt anslag för att texten skall gå 
igenom. Det mekaniska anslaget gör att det inte går att använda moderna laserskrivare 
utan man tvingas använda sig av olika typer av radskrivare. Dessutom kan man då det 
varit ett anslag på utsidan på pappret tyda vad som skrivits, alltså kan metoden inte 
anses som helt säker. 
 
Götene Ekonomitryck tog fram en ny produkt där man kan skriva ut dold text i en 
vanlig laserskrivare. Skrivaren skriver spegelvänt på baksidan av en folie och först efter 
att man avlägsnat skyddspappret framför folien kan man läsa vad som skrivits. Efter att 
dokumentet skrivits ut och förslutits förseglas brevet en gång till innan det skickas iväg 
med post.  
 
De stora fördelarna med det nya systemet är den ökade säkerheten. Det är omöjligt att 
läsa vad som har skrivits då det inte finns några mekaniska spår efter anslag. Inte ens 
personalen som arbetar med utskrift och kuvertering ser den information som skrivs ut. 
För att tillgodogöra sig informationen är man tvungen att bryta förseglingen och den 
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kan inte återslutas utan att det syns tydligt. Man kan dessutom med den nya tekniken 
skriva olika meddelande och bilder och är inte längre bunden till standard information. 
 
Iden till den nya produkten föddes inom företaget. Man hade sedan tidigare den 
tekniska lösningen men i andra kombinationer, i andra produkter. 
 
Banc of Scotland var sedan tidigare kund hos Götene Ekonomitryck och använde sig av 
de gamla blanketterna som skrevs ut med radskrivare. Önskemålet från deras sida var 
att man skulle ta fram en lösning för laserskrivare. En helt annan kund vid tillfället var 
Stockholms stad som köpte självhäftande parkeringstillstånd. På parkeringstillstånden 
skrev man en del av texten spegelvänt på baksidan av en folie för att läsas från andra 
sidan på vindrutan. Iden kom upp i produktionen då man kände till önskemålen från 
Banc of Scotland. När man tillverkade parkeringstillstånden såg man 
kombinationsmöjligheten. 
 
Efter viss utveckling inom företaget av iden kontaktade man en av sina tidigare kunder 
till den gamla lösningen för dold text, Graphium Card. Graphium Card är Sveriges 
ledande tillverkare av kortlösningar. De har kortlösningar inom produktområdena bank- 
och betalkort, identitetskort och lojalitetskort. Graphium Card var intresserade och man 
satte tillsammans ihop en utvecklingsgrupp där man vidareutvecklade iden.  
 
Ett annat företag som man sedan tidigare också har haft kontakt med inom 
säkerhetstryck var SecureCom AB. SecureCom är verksam inom datasäkerhet och 
kryptografi, bla. är man mycket stora på program för framställning av pin koder. 
SecureCom säljer även tjänsten med utskick varför man också involverade dem i 
utvecklingsgruppen. SecureCom hade många kontakter och bindningar in i de företag 
som använde och skickade ut pinkoder. 
 
Då man hade ett första förslag till produkt kontaktade man Statens kriminaltekniska 
laboratorium, SKL. Man genomförde hos dem ett test och erhöll deras rekommendation 
för produkten. 
 
Den nya produkten finns nu på marknaden och tar allteftersom större och större 
marknadsandelar. 
 

9.4.2  Pinkodsförsändelser ur ett linjärt synsätt 
Jag har under fallstudien av pinkodsförsändelserna inte funnit några antydningar till ett 
linjärt tankesätt eller någon form av fasta steg i utvecklingen. 
 

9.4.3  Pinkodsförsändelser ur ett nätverkssynsätt 
Även i utvecklingen av pinkodsförsändelserna var det ett önskemål som framfördes av 
en kund som sedan utvecklades vidare. Önskemålet från Banc of Scotland presenterades 
för personalen som vid arbete med andra uppgifter såg en möjlighet till en lösning. Man 
hade sedan tidigare goda kontakter med en av sina kunder som var aktiv inom området, 
Graphium Card AB. De involverades i ett tidigt skede då man ansåg att de skulle kunna 
vara möjliga blivande kunder även för denna produkt. I ett senare skede var även 
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SecureCom AB och SKL inblandade i processen. SecureCom hade mycket värdefulla 
kontakter i sin tur ut mot olika kunder. 

 

Persona l
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Götene Ekonomitryck

SKL

SecureCom AB

Graphium Card AB

Persona l
Banc o f Sco tland

Götene Ekonomitryck

SKL

SecureCom AB

Graphium Card AB

Persona l
Banc o f Sco tlandBanc o f Sco tland

Götene EkonomitryckGötene Ekonomitryck

SKLSKL

SecureCom ABSecureCom AB

Graphium Card ABGraphium Card AB

 
 

Figur 15. Nätverket av aktörer kring Pinkodsförsändelser 
 

10. DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER 

10.1 Vilka aktörer och bindningar är inblandade i processen 
De aktörer som på olika sätt har bindningar till papperstillverkaren bildar ett nätverk. 
De olika aktörerna har av olika anledningar intresse av att deltaga i processen. De är 
olika mycket aktiva och har ofta olika särintressen som de representerar, dock bör man 
sträva efter att ha en så samstämmig målbild som möjligt. Involverade parter kan 
variera från projekt till projekt. Utifrån de fall jag studerat har jag skapat ett generellt 
nätverk (figur 16) av olika aktörer som ofta är involverade med olika resurser och 
aktiviteter.  
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Figur 16. Nätverket av aktörer kring papper som informationsbärare 
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Resurser 
De resurser som de olika aktörerna har att tillföra ett nätverk kan vara av mycket 
skiftande slag, främst beroende på vilket projekt det handlar om. Massabruken och 
pappersbruken har naturligtvis en stor och viktig resurs i tillverkningskapaciteten 
genom sina maskiner och råvaror, även kunskapen och hantverket hos personalen är en 
viktig resurs som de båda har.  
 
Konkurrenterna är viktiga att följa, man kan utnyttja dem som en resurs på flera olika 
sätt. Antingen genom konkurrentbevakning och genom det se till att hela tiden vara 
konkurrenskraftig. I stora projekt finns det goda möjligheter att inleda ett samarbete för 
att på ett effektivare sätt genomföra olika projekt. 
 
Miljörörelsen är en aktör med växande styrka och vikt. Miljörörelsen i olika skepnader 
har under de senaste åren vuxit sig mycket stark, deras opinionsbildningsförmåga hos 
kunderna är idag mycket stark. Den resurs de har är just att bilda opinion för eller emot 
olika varor och trender. 
 
Institutioner och olika sakkunniga har framförallt fackkunskap som resurs att bidraga 
med. Det kan vara olika former av statliga verk och myndigheter till privata 
konsultbyråer med fackkunskap. 
 
Reklambyråer, förlag och tryckerier har ofta en mycket nära kontakt med olika typer av 
kunder och känner på så sätt de olika behoven som finns hos sina kunder väl. De har 
även specifika branschkunskaper som är värdefulla. Deras naturliga kontakt till olika 
tryckmaskintillverkare ger kunskap om olika faktorer som ger begränsningar och 
möjligheter. 
 
Olika kunder har naturligtvis olika behov och idéer som på olika sätt måste fångas upp. 
De har en viktig roll i olika projekt att fylla just i att föra fram sina önskemål.  
  
Aktiviteter 
Alla de olika aktörerna och deras olika resurser utnyttjas och utväxlas i en ständig ström 
i nätverket kring ett projekt eller en produkt. Vissa aktörer är mer aktiva än andra, 
aktiviteten beror även mycket på i vilken fas ett projekt befinner sig. 
 
De olika producenterna där pappers och massabruken är viktigast har naturligtvis en 
stor del av sina aktiviteter inom just produktion och olika forsknings och 
utvecklingsprojekt. Man försöker fånga upp och vara receptiv för olika önskemål och 
behov från de andra aktörerna i nätverket. 
 
Grupper som olika grossister, institutioner och speditörer verkar ofta som sakkunniga 
och deras aktiviteter består av informationsutbyte. Kunderna och slutanvändare är ofta 
också en informationskälla och inte direkt involverade i själva utvecklingsarbetet. 
 
Tryckerierna har ett direkt intresse att utveckla nya produkter för att skaffa sig 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Därför finns det incitament att driva 
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olika former av produktutveckling för att skaffa sig en egen profil och produkt som 
ingen annan kan erbjuda. Detta leder till att deras aktiviteter gentemot de andra 
aktörerna blir sammanställande av informationen, och försök till att jämka och utveckla 
en produkt som det finns behov av och som det är genomförbart att producera. Det är 
också ofta de som har en god kontakt ut mot kunderna som kan vidarebefordras uppåt i 
nätverket.  
 

10.2 Vad initierar projekt och idéer 
Det är vanligt att en ide eller produkt inte blir som man tänkt sig från början. En ide 
eller önskan som kommer fram bearbetas och behandlas inom företaget och det nätverk 
som finns kring det. Efter hand som olika synpunkter och andra idéer har förts in i 
projektet har oftast den ursprungliga iden ändrats men i grund och botten finns den ändå 
kvar i någon form. Det här mönstret visar sig i samtliga projekt som jag har studerat 
under mitt arbete. 
 
Det som är vanligast vid initieringen av en ide är ett önskemål eller ett behov från en 
kund. Behoven hos kunderna, kan ofta vidareutvecklas till andra idéer tex. Pacsoft som 
ursprungligen var en förfrågan om nya etiketter från Arbesko som slutligen renderade i 
ett helt nytt system för pakethantering och administration. 
 
Det är av avgörande betydelse för produktens utveckling hur nätverket och dess aktörer 
ser ut och är konfigurerat. Den ursprungliga iden behandlas på ett eller annat sätt med 
de olika aktörerna. Det är därför viktigt att vårda dessa olika relationer. Det är även 
vanligt att man inom nätverket med kunder, leverantörer och andra aktörer skapar nya 
idéer och innovationer, tex. Banc of Scotlands önskemål om att kunna skriva med 
laserskrivare vid dold text. Iden utvecklades och den slutliga produkten, efter att ett 
antal andra aktörer inom Götene Ekonomitrycks nätverk varit inblandade, blev den nya 
pinkodsförsändelsen.  
 
Det är även viktigt att ständigt sträva efter att utnyttja kunskap och lösningar på fler än 
en produkt. Genom att göra små justeringar eller anpassningar kan man ofta applicera 
en ny lösning på flera andra produkter. På så sätt vinner man stora effektivitetsvinster. 
Så vidarefördes tex. kunskapen och lösningar från GraphoCote till GraphoMatt inom 
SCA Graphic. 
 

10.3 Specifika särdrag inom pappersindustrin 
Tillverkning av papper är en lång process med sin start i massa och pappersbruken. 
Detta är ofta stora processindustrier med många anställda där produktionspersonalen 
ofta arbetar i skift. Industrin är gammal och traditionell, man har ofta väl inarbetade 
mönster och arbetssätt. Kontakten mellan de olika skikten av personal, tex. mellan 
forsknings och utvecklings avdelning och maskinoperatörerna, är inte så enkel och 
naturlig som på mindre arbetsplatser. Detta bla. beroende på att det är ett inarbetat 
mönster och det är stora industrier med mycket personal, vilket leder till en viss 
anonymitet.  
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Då pappret är klart lämnar det industrin och går ut till den första kunden, vilket oftast 
alls inte är slutanvändaren. Vanligen finner man slutanvändaren många led bort i 
kedjan. De mellanled av aktörer som man kan finna är olika grossister, tryckerier, 
reklambyråer och återförsäljare. Denna långa kedja av olika aktörer som är inblandade 
gör det mycket svårt att fånga upp slutanvändarens behov och önskemål. Det sker en 
filtrering på vägen genom alla de andra aktörerna. Detta kan ibland bero på 
intressekonflikter då det kanske inte gynnar ens egna syften att alltid uppfylla 
slutanvändarens behov och det kan leda till att man filtrerar bort behovet. 

10.4 Hur skapar man en effektiv organisation 
För att skapa en organisation som på ett effektivt sätt hanterar produktutvecklingar och 
innovationer krävs det att man skapar ett system med olika rutiner och arbetssätt för att 
ta tillvara idéer som uppkommer på olika ställen i nätverket. Det kan röra sig både inom 
och utom den egna organisationen.  
 
För att överbygga det stora avståndet mellan tillverkare och slutanvändare är det viktigt 
att tillverkaren tillser att skaffa sig ett väl utbyggt nätverk. Nätverket skapar en 
möjlighet att ta till sig behov och önskemål som uttrycks alltifrån grossist till 
slutanvändaren, den enskilda personen. De olika aktörerna skall finnas på alla olika 
nivåer och det är av yttersta vikt att man inte bygger in någon form av filter i sin 
organisation, utan att man tillåter alla intressen att få möjlighet att komma upp. Denna 
kontakt tycks vara svår att etablera i ett stort företag. Det fanns inga tydliga bindningar 
inom SCAs organisation som gav dem direkt koppling mot någon form av 
slutanvändare. En mindre enhet som tex. Götene Ekonomitryck har ett helt annat 
nätverk och kontaktyta mot de direkta slutanvändarna av sina produkter.  
 
Inom den egna organisationen är det viktigt att tillse att man har ett väl organiserat sätt 
och rutiner för att ta tillvara de olika förslag och idéer som uppkommer från de enskilda 
individerna i tex. produktionen. Det kan göras med olika former av motivationsprogram 
eller motsvarande, det viktigaste är dock att det finns rutiner för att ta tillvara idéerna 
och att den enskilda personen känner att hon får gehör för sitt förslag.  
 
I min studie av Lindab visar jag på ett sätt att skapa en organisation som är receptiv för 
förslag och idéer ifrån både den egna personalen och andra från utomstående enheter 
och personer.  
 
Jag tror att det är viktigt att man har en grundläggande struktur att arbeta efter, dock 
måste den vara mycket flexibel. De olika förslagen skall ha en självklar plats och en 
ansvarig person då de kommer in. Annars är risken stor att de ”faller mellan stolar” 
beroende på olika orsaker. Det har i ett antal fall visat sig att det kan vara små förslag 
och idéer som sedan efter utveckling och bearbetning leder till stora förändringar och 
nya produkter, varför det är viktigt att ta alla förslag under noggrant beaktande. Ju 
större organisation desto viktigare att skapa en rutin och bestämd väg för förslag och 
utvecklingsprojekt. 
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En linjär organisation skapar ingen god grund för innovativitet. Det är viktigt att man 
inom sin utvecklingsorganisation ger utrymme för flexibilitet och okonventionella 
lösningar. Annars dödar man snart inspirationen hos sina medarbetare.  
 
En väl uppbyggd och genomtänkt organisation för produktutveckling skapar även 
möjligheter för stora effektiviseringar. Man skapar möjligheter för att arbeta på ett 
resurssnålare sätt och samutnyttja olika resurser. Det går ofta att finna ytterligare 
användningsområden och möjligheter för en ny produkt genom att bara ändra smärre 
detaljer och anpassa den för ett annat specifikt behov. Ett exempel på det är hur Götene 
Ekonomitryck efter sitt arbete med Pacsoft fortsatte att utnyttja sina goda kontakter och 
kunskaper inom paketområdet och skapade en ny paketadresseringslösning för Ellos.  
 
Ett väl strukturerat arbetssätt skapar även möjligheter för att på olika sätt rationellt 
samutnyttja olika lösningar. Man kan applicera en lösning eller ide på olika produkter 
för att lösa olika behov. Genom att sammanföra och kombinera befintliga lösningar kan 
man på ett effektivt och resurssnålt sätt skapa nya produkter.  
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 Bilaga 1 
 
 
Diskussionsunderlag vid bakgrundsintervjuer
 
 
 

Namn  
Företag  
Datum  
Befattning 

 
 

 
1. Organisationsstruktur. 

 
2. Hur initieras projekt 

 
3. FOU struktur och arbetssätt 

 
Kontakten med ledningen 
Fasta/tillfälliga grupper.  
Hur initieras projekt 
Stora små grupper. 
Externa deltagare, tex beställaren 
Särskilda utpekade projektledare 
Inspiration 
 

4. Små/stora organisationer, för/nackdelar. 
 

5. Kundbehovet leder till utv/ utv leder till kundbehov. 
 

6. Köpa eller utveckla själv, för nackdelar? 
 

7. Vilka särdrag finns det med produktutveckling inom den industrin som ni är verksamma inom 
 

8. Lyckade projekt, varför 
 

9. Misslyckade projekt, varför  
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 Bilaga 2 

Intervjuformulär vid fallstudier    
 
Namn  
Företag och produkt  
Datum  
Befattning 
Skolbakgrund 
 

• Vilken är din roll i projektet 
• Hur startade projektet, vad initierade processen 
• Vilka parter var involverade då processen initierades, vad bidrog de med 
• Saknade du någon part i det absolut primära stadiet av processen  
• Vilka har deltagit i arbetet med produktutvecklingen, varför just dem och vad bidrog de med 
• Hur har gruppen varit uppbyggd, fasta medlemmar eller adjungerade efter behov 
• Hur mycket har era kunder varit inblandade i processen, vad har de bidragit med  
• Hur mycket har era leverantörer varit delaktiga i processen, vad har de bidragit med 
• Vilka kommer att påverkas av den nya produkten 
• Hur kommer de att påverkas 
• Har ni under projektets gång haft någon form av kontakt med de påverkade parterna  
• Har projektet haft ett klart och tydligt mål hela tiden eller har det ändrat riktning under tiden 
• Blir slutprodukten vad man tänkt sig från början  
• Hur har ledningen av projektet skötts 
• Har man flera olika projekt löpande parallellt 
• Hur uppfattar du just det här projektet. Ledde kundbehovet till utvecklingen eller skapade utvecklingen 

behovet 
• Vilka svårigheter har det funnits i projektet 
• Finns det något som har underlättat projektet 
• Hur anser du att projektet har fallit ut 
• Organisationsstruktur inom företaget 
• Hur hårt är projektet kopplat till moderbolaget 
• Hur hårt styrda är ni av företagsledningens påverkan 
• Hur sköts den ekonomiska styrning, egen budget motsv. 
• Finns det något organiserad form för att ta tillvara idéer och innovationer inom företaget 


