
En pågående fallstudie 
av svenska SME sågverk 

TräIN presentation 2013-10-24 
Jarkko Erikshammar, Ltu 



kontaktuppgifter. 

http://www.ltu.se/staff/j/jarkko-1.44434?l=en 

jarkko.erikshammar@ltu.se 

 @JErikshammar 

 Jarkko Erikshammar 

+46 920 491 860 

http://www.ltu.se/staff/j/jarkko-1.44434?l=en


förändringsbehovet. 

• Stort antal SME 

sågverk 

• Mogen industri 

• Råvaru och 

produktionsfokus 

• Behov: Ökat 

kundvärde 

Presenter
Presentation Notes
Current state of saw Mill value chain is characterized by production focusproduction budget before marketing planOptimizing the raw material (compare butcher)Sales are performed either trough agents (international) or through resellers that are either DIY or professionalThere are a large number of SME saw mills (100 000 m3/year) that are having a hard time due to:CurrencyGlobal recessionLarge Saw Mills are more productive (1 000 000 m3/year) the unit cost per m3 is smallerFocus on cash-flow leads to negative net income“Seven bad years are normally followed by one good year”Raw material costs (lack of natural resources) are going up and the finished goods are going downOne way of increasing  the margins is to have higher value on the productsThis demands new products, interaction with the customer and to understand the customers customerResellers have little or no knowledge in the production process and the possibilities of transforming contractor needs to product innovationsFrom a system builder point of view the value generated by resellers is highly questionable if the saw mill can handle the supply chain (packaging, sequence deliveries, and distribution)



ansats. 
• Vi tror att sågverken måste hitta en eller 

flera affärsmodeller som har en högre 
integration med kunderna, för att kunna 
utveckla, tillverka och leverera produkter 
med högt förädlingsvärde, utan att bortse 
från behovet av skalfördelar inom produktion 
och råmaterialoptimering.  

• Det industriella byggandet kräver just-in-
time leveranser med lite variation i 
leveranstider och produktkvalitet. Andra 
industrier med samma behov kan vara 
fönster och dörrtillverkning.  



Presenter
Presentation Notes
Genom att studera affärsmodellen istället för företaget får vi en bättre helhetsbild då det är en konceptualisering av företaget i olika omvärldssituationer.  



hur ändras  modellen över tiden 
för att tillfredsställa IB? 

Business  
Model 

t0 

New 
Business  

tFUTURE 
Business  

Model 
t1 

Supply chain integration 

Presenter
Presentation Notes
Genom att använda teorifältet ’supply chain integration ’ ska vi studera och analysera hur sågverkets relation till kunderna förändrats över tidenAnledningen till att välja en longitudinell studie är att då kan vi se rörelser inom en affärsmodell [ett sågverk] över tiden istället för att arbeta med flera sågverk och där de företagsunika variablerna kan ha stor påverkan



industriellt byggande: 
• IB är en medveten  strategi som levererar värde på ett annat sätt än 

traditionellt platsbyggande. 

• IB sker inom ett specifikt marknadssegment där oändlig variation är 

ersatt med en begränsad konfiguration inom ett byggsystem 

• Reducering av flexibiliteten gör det möjligt att öka effektiviteten 

med hjälp av metoder som är svåra att överföra till platsbyggande  

• Den industriella byggaren kommer att kräva noll fel och 

sekvensleveranser från en integrerad leverantör med 

utvecklingsförmåga där kundvärdet är en störningsfri montering. 

Presenter
Presentation Notes
Det industriella byggandet är en bra kontext för fallstudie eftersom det är ett extremt fall som synliggör behovet på ett tydligt sätt 



empiri. 
• Datainsamling 

– Styrelseprotokoll 
– Protokoll från 

ledningsmöten  
– Intervjuer med ägare, VD 

och marknadschef 

• Analys 
– Kodat material från 

komponenter av en 
affärsmodell 
(Osterwalder and 
Podbielski 2006) 

– Analys av mönster 

Empiri innebär att en slutledning är grundad på 
erfarenhet. Empiri bygger på vetenskapliga 
undersökningar av verkligheten, iakttagelser och 
experiment och därav gjorda erfarenheter, snarare än 
på i förväg uppställda filosofiska resonemang. 

Presenter
Presentation Notes
Används ordet affärsmodellDiskuterar men enbart 



resultat. 
1940-1960 1960-1990 1990-2005 2005-2010 

Presenter
Presentation Notes
1944-19601960-19901990-20052005-2012Realization modelFocus on saw mill utilizationMore efficient sawingFocus on unit costGeographic expansion  Renewal modelPlaning, dryingMore efficient operationsPaintingWoodworks offeringRealization modelCrisisFocus on core competenceReduce component manufacturing to one productsurvivalJourney modelCorporate decision on were growth will comeComponent manufacturingNew revenue modelsSelling services not just the product Extension modelBuilding componentsBuying retailerOffering the whole building sector  
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att integrera framåt… 

Sågverk Industriell byggare 
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Processägare Fysisk plats där aktivitet utförs 
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affärsmodellen ställer nya krav. 

Sågverkets resurser: 
Fångstområde, 
processer, kunskaper 
och relationer 

Nya Affärs- 
modellens 

behov 

Effektivt utnyttjande av  
Befintliga relationer 

Extern supply chain,  
Exemplvis inköp, kluster 
m.m 

Skärningspunkten är en  
”perfect match”. Ju större 
area desto bättre träffbild 

Förändringsmodell 



Tentativa Slutsatser 

• Integrationssynsätt påverkar hela 

affärsmodellen  

• Innovation av affärsmodellen bör linjera 

med kundens behov och förväntningar 

Presenter
Presentation Notes
integrationssynsätt (armlängds avstånd till nära samarbete) för det är inte så enkelt att sågverket kan arbeta enbart med lagerstyrning eller transportoptimering, dvs. intern integration, för att tillgodose behovet av integration. Alla delar i en affärsmodell måste förändras för att kunna vara mer ”integrerad” (teknologi, informationsutbyte, gemensam resursplanering, nya avtal, långsiktiga relationer).
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