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On cooperation and efficiency in the construction-related wood industry 
 

Abstract 
 
Multiple studies have raised concerns about the construction area and issues such 
as low quality, high costs, low profitability and lack of innovations. Major parts of 
the processes are project based and characterised by one-of-a-kind setups in which 
the unique characteristics come from production setup, site, and temporary 
organisations. The process is characterised by multiple process steps including 
multiple actors in different parts of the process in a system that has poor 
information systems in comparison to what is shown by known efficiency 
theories. The one-of-a-kind nature of projects, site production, temporary multi-
organisations injecting new members in the interaction chain, and regulatory 
intervention are known peculiarities of construction. Problems caused by these 
peculiarities are lack of feedback cycles, flow configuration difficulties, 
variability problems, problems in communication of knowledge across 
organizational boundaries as well as lack of accumulation of improvement in 
processes. The objective of this thesis was to identify patterns regarding 
interaction between companies in the construction industry and the sub-suppliers 
of joinery products. A second objective was to find factors hampering efficiency 
and cooperation and give some tentative proposals for how to improve 
communication and cooperation effectiveness. The study shows that the 
construction related wood industry is mainly orientated towards the traditional 
construction process, meaning that the organisations are mainly reactive and 
delimited islands in the value chain. The main visible pattern is that the traditional 
construction culture means variation and ad-hoc handling in the process. The 
factors found that hampers efficiency development is lack of cooperation, lack of 
standardisation, information deficiencies and poor design- and product-quality. 
The tentative suggestion for the construction industry to be able to come to terms 
with some of the criticism and problems is to increase the level of industrialisation 
and cooperation, using efficiency and cooperation philosophies. For a future 
development in the studied area the tentative suggestion would be to; (1) define 
the process and the routine actions in the different part processes, (2) define the 
hand-over points in the value-chain, (3) determine the level of information in the 
hand-over point in cooperation, (4) increasing the feedback in the system in order 
to find errors early in the process and (5) increase the general cooperation level 
preferable with help from external supporters. Added to this a will to change must 
be introduced in the value-chain, the incitements for change probably must come 
from society acting, not just criticising.       

 

Key words: Efficiency, Cooperation, Information mediation, Lean production, 
Construction, Wood industry, Joinery industry  
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Sammanfattning  
En mängd studier har uttryckt oro kring byggområdet och frågor såsom låg 
kvalitet, höga kostnader, låg lönsamhet och brist på innovationer tas ofta upp. 
Stora delar av byggprocessen är arrangerad i projektform och kännetecknas av 
enstycksproduktion. De unika egenskaperna i byggprocessen kommer från 
produktionsorganisation, plats och temporära organisationer. Processen 
kännetecknas av att den indelas i flera processteg där olika aktörer är aktiva i olika 
steg. Byggproduktionen som sker i olika processteg har en bristande 
informationsöverföring i jämförelse med vad som framgår av kända effektivitets 
teorier. Byggproduktion är känd för ett antal egenheter och de som framträder 
främst är enstyckstillverkning, projektform, på plats produktion och tillfälliga 
organisationer. De problem som orsakas av de tidigare nämnda egenheterna är 
brist på återkoppling, bristande flöde, variations- och kommunikationsproblematik 
samt brist på effektivisering av processer. Syftet med denna avhandling var att 
identifiera samspelet mellan företag inom byggbranschen och underleverantörer 
av snickeriprodukter, samt hitta faktorer som hämmar effektivitet och samarbete 
och ge tentativa förslag på hur branschen kan förbättra; sin effektivitet, sin 
kommunikation och sitt samarbete. Studien visar att byggrelaterad träindustri i 
huvudsak är inriktad mot den traditionella byggprocessen, vilket betyder att 
organisationerna i huvudsak är reaktiva och kan uppfattas som öar i värdekedjan. 
Det mest framträdande mönstret för byggrelaterad träindustri är att den är starkt 
anpassad till den traditionella byggkulturen. Den här anpassningen innebär att en 
betydande del variation måste hanteras ad-hoc i processen för att uppnå ett fullgott 
resultat. De faktorer som främst hämmar effektivitet och utveckling är bristande 
samarbete, brist på standardisering, bristande information och bristande design 
(inpassnings)- och produktkvalitet. Ett förslag till byggbranschen för att kunna 
komma till rätta med något av den kritik som riktas mot den och de problem man 
upplever, är att öka industrialiseringen och samarbetet genom att använda rådande 
effektivitets- och samverkansfilosofier. För en framtida utveckling inom det 
studerade området är de tentativa förslagen att, (1) definiera processen och de 
rutinmässiga åtgärder som finns i olika delprocesser, (2) fastställa värdekedjans 
överlämningspunkter, (3) fastställa den nivå av information som ska finnas i 
överlämningspunkten, (4) öka återkoppling i systemet för att hitta fel tidigt i 
processen och (5) höja den allmänna samarbetsnivån företrädesvis med hjälp från 
externa aktörer. Till detta krävs en vilja förändring och sannolikt måste 
incitamentet till förändring komma från att samhället agerar starkare, inte bara 
kritiserar processen i allmänhet. 
 
 
Nyckelord: Effektivitet, Samarbete, Informationsflöde, Lean produktion, 
Byggindustri, Träindustri, Snickeriindustri 
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Chapter 1                                                                                            Introduction 

1 Introduction 
 
This chapter contains an introduction to the research presented in this thesis; it 
contains the background, the study purpose and research question, the scope of 
the research and limitations and finally an outline of the thesis. 

1.1 Background 
 
The Swedish production of housing from 1992 until 2010 fell short of the 
estimated requirement. The required production of sustainable housing in Sweden 
is estimated to be a total of 40 000 apartments and houses. Swedish production 
has never exceeded 35 000 since 1992 and has been far lower in most years. One 
reason for this development, or lack of development, seems to be the high 
construction cost. Multiple studies have raised concerns about the construction 
area. Björnfot (2006) presents issues such as low quality, high costs, low 
profitability and a lack of innovations, referring to SOU (2002). According to 
Josephson and Hammarlund (1999), the cost of defects alone in construction can 
be as high as 10% of the production cost. Josephson and Saukkoriipi (2005) 
determine that activity that does not provide any value in the construction industry 
accounts for up to 35% of the production cost.  
 

Major parts of the construction process are project-based and characterised by 
one-of-a-kind set-ups (Vrijhoef & Koskela, 2005). The construction process has 
been described as a project-based industry in which the unique characteristics 
stem from the production set-up, site and temporary organisations (Höök & Stehn, 
2008). The construction process is characterised by multiple process steps 
including multiple actors in different parts of the process in a system that has poor 
information systems in comparison with what is shown by the known efficiency 
theories. The high costs in construction are presented as a product of the culture in 
the construction area. The method of producing apartments could be said to have 
remained unchanged for a long time, in general. The prevalent method is on-site 
construction, meaning that most construction work is carried out on the 
construction site (Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi (More Wood 
in Construction – Foundations for a National Strategy) (2004)). Variations occur 
in the level of prefabrication of details introduced into the house. According to 
Cigén (2003), building projects are often complex and include multiple actors; 
therefore, the communication in a construction process is extensive and complex. 
The main reason for communication in the traditional building process is the 
coordination of efforts and the implementation of time planning. Communication 
in general focuses on concrete questions with a problem-solving character and a 
short-term focus. Other significant reasons for communication are to transfer 
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information and documentation, often to inform other actors about changes, 
mistakes and delays. The information flow in the building process is as 
fragmented as the building process itself. The communication process suffers 
because information does not flow easily between the different actors, for instance 
between the construction company and the different sub-suppliers in the process 
in the joinery industry. This is the culture of the construction industry, meaning 
that it has a high level of craftsmanship and of solving problems as they arise. 
From an efficiency point of view, these are probably the major reasons for the low 
quality, high costs, low profitability and lack of innovation (Björnfot, 2006).   
 

The construction process has been criticised, at least in Sweden, for 
insufficient durable housing production at too high a cost. Forces are being 
exerted to increase production and lower production costs without losing the 
architectural aspects. These forces have resulted in initiatives from government 
actors with regard to the construction area, of which one example is the report Mer 
trä i byggandet – underlag för en nationell strategi (More Wood in Construction – 
Foundations for a National Strategy) (2004), in which industrialised wood 
construction is considered to be one of the possible paths to greater effectiveness 
in the construction sector. The wood industry was restricted from building houses 
higher than two storeys by institutional factors until 1994. Since the change in the 
law in 1994 there has been some development in the area of wood construction in 
multi-storey buildings. One relatively new development in the area is new wood 
building systems.  

 
Despite the development towards industrialised construction, traditional 

project-based construction or the traditional method of construction will probably 
prevail. The market demand implies a need for a comprehensive structural change 
in the building process. This structural change is apparently, however, yet to 
materialise. In the construction process there are major wastes of time, money and 
resources, both material and human, because of inefficient or non-existent process 
quality work. Vrijhoef et al (2001) explain the process problem as shown in 
Figure 1: 
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Figure 1: Generic problems in the construction process (Vrijhoef et al, 2001) 

 
Vrijhoef (1998) finds that the problems occurring in the supply chain are mostly 
caused elsewhere in the supply chain. This statement can be seen as both an ironic 
statement and a truth. From the perspective of each actor in the process, there are 
problems caused by others in the construction value chain. The problems are often 
caused by the under- or overdistribution of information in the system. Koskela 
(1992) finds that the design and construction have different perspectives on value 
and waste for the customer. The design has two customers, the client and the 
construction process, while the client is the sole customer of the construction 
process. Attempts to adapt the flow are hampered by traditional design, 
production and organisational concepts and by the peculiarities of construction. 
The one-of-a-kind nature of projects, site production, temporary multi-
organisations injecting new members into the construction interaction chain and 
regulatory intervention are known peculiarities of construction. The problems 
caused by these peculiarities are a lack of feedback cycles, flow configuration 
difficulties, variability problems, problems in the communication of knowledge 
across organisational boundaries and a lack of accumulation of improvement in 
processes. Further, Koskela (1992) asserts that by implementing structural 
solutions, these peculiarities can be avoided or at least decreased. 
 

Improvement across the conventional organisational boundaries can be 
stimulated by long-term relationships or partnerships between actors in the 
construction process. Arbulu and Ballard (2004) conclude that organisations have 
to find new ways of handling projects. This could be reinforced by the conclusion 
of Vrijhoef and Koskela (2005) that peculiarities are still widely present in the 
current practice of construction. Construction companies work in a culture of 
hiding experiences and information instead of sharing them. This culture works 
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against effective development (Polesie et al, 2009). Santos et al (2002) claim that 
companies often fail to implement and maintain standardised practices due to a 
lack of teamwork.  
 

In this culture of hiding experience and lack of teamwork the major business 
strategy of most joinery products suppliers is to supply the construction industry 
with highly value-added one-of-a-kind wood products. The joinery products 
suppliers offer products like entrances, glass partitions, doors, windows, furniture, 
cabinet fittings, special fittings and stairs. Studies on joinery product 
manufacturing and its peculiarities in supplying construction seem limited in the 
construction-related research as well as in the forest products research. Earlier 
examples of studies on supply chain management in the construction area focused 
on the manufacture of pre-engineered metal buildings, electrical switchgear, 
elevators and aluminium windows (Akel et al, 2001; Elfving et al, 2002; 
Azambuja & Formoso, 2003; Fontanini & Picchi, 2004; Arbulu & Tommelein, 
2010). Melo and Alves (2010) present a study on the supply chain for 
prefabricated wooden doors, concluding that information deficiencies and a lack 
of integration in the system can take away the benefits of prefabrication of joinery 
products. Furthermore, the authors conclude that a lack of trust and preconditions 
lead to longer lead times.  
 

In the studies ‘Industriellt träbyggande i samverkan – en studie av det 
strategiska nätverket Bygg i Trä’ (Paper I) and ‘A wood construction network and 
the view on sub-contractor systems – A Swedish experience’ (Paper II), there is a 
common suggestion that the sub-supplier to an industrialised construction process 
must be more of an integrated partner, similar to the sub-suppliers of the car 
industry. The culture of the sub-suppliers to the construction process is more 
adapted to the traditional construction process one-of-a-kind production, and is 
therefore arranged mainly to handle variation, hidden information and a lack of 
cooperation. Supplying construction involves interactions and information flows 
between various actors in the construction process that define the fully customised 
product from the supplier. In this interaction and information interchange, 
mismatches seem to occur that affect the performance of the construction system 
and the supplier. These information mismatches seem to be one of the major 
reasons for ineffectiveness. There are some possibilities for increased 
effectiveness from which all the actors could gain. One could be the effect of 
using lean methods and cutting down on waste in the system, producing a better 
quality at a lower price. In general, a development towards lower prices and 
higher quality could lead to a more competitive industry that is better able to 
achieve earnings and create job opportunities while at the same time the market 
price could decrease. Several studies investigate the supply chains between the 
wood industry and the construction industry, such as Cigén (2003) and 
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Fredriksson (2003). These studies focus more on the construction industry 
perspective. However, it is quite clear that a deeper understanding of the wood 
industry (sawmills, joineries) as an efficient sub-supplier and/or a cooperation 
partner is absent, as studies of the field appear mainly in the area of technology.   

1.2 The study purpose and research question 
 
With this background, this thesis identifies, analyses and presents some issues 
relating to the way in which cooperation and efficiency can develop in the 
construction-related wood industry. The guiding research question for the thesis is 
as follows: 
 

How can the construction-related wood industry develop a more 
effective process adapted to both industrialised construction and 
one-of-a-kind production? 

 
The question aims to identify, present and analyse a number of factors that 

impact on the effectiveness of the construction area and to suggest some areas that 
could potentially increase the effectiveness of the process. Therefore, the guiding 
research issues are divided into the following parts:  

 
• Identify and determine the patterns affecting the efficiency of the 

construction-related wood industry. 
 
• Determine the factors that impact on the effectiveness of the 

system. 
 

• Suggest tentative proposals for greater effectiveness in the 
wood-related construction industry. 

 

1.4 The scope of the research and limitations 
 
The work in paper I focuses on the development process of an industrial 
construction network. In this work there are indications that the relation between 
the actors in the construction process needs to be rearranged in order to increase 
the effectiveness. This work resulted in a study on industrial construction and 
relations with a sub-supplier, which indicates that there could be major problems 
regarding information mediation. Therefore, the consequent focus in the later 
parts of the research is on the information process of the construction process, 
mainly from a sub-supplier perspective. The research encompasses the process 
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from the enquiry at the sub-supplier to the delivered products. The construction 
process is split into different phases but these are not the focus of this study, and 
are only considered, and therefore briefly discussed, in cases in which they affect 
or contribute to a better understanding of the information process at the sub-
supplier.  
 

The research conducted and presented in this thesis is limited to the conditions 
in Sweden and the Swedish construction process. This limitation exists because of 
the limited number of studies on the Swedish construction process and the 
structure of sub-suppliers. Therefore, increasing the knowledge and understanding 
of information mediation in the studied process contributes to the knowledge in 
the area. 
 

The theoretical framework for this research is limited to dealing with the 
Swedish construction process with a focus on information and cooperation. 
Furthermore, the framework presents the lean philosophy from an administrative 
point of view. This limitation leaves out major parts of both construction process 
theory and lean theory, in order to focus on information mediation, which is the 
focus of this work. Lean is not a complete theory on its own when it uses concepts 
from other management theories, such as supply chain management (SCM) and 
total quality management, which are unavoidable. Lean has become more of a 
collective term for all kinds of increased efficiency methods. The core of the 
concept is focused on customer value and waste.   
 

The main methodology used in this work is qualitative, whereby the guiding 
questions mainly focus on understanding and interpreting the system. The search 
for patterns is obvious and the study considers several cases. The study, despite 
this focus, has quantitative elements. These quantitative elements can for example 
be described as measuring the time consumption in many enquiries but still only 
in one case. The methodological limitations and thoughts will be further explained 
in the methodology chapter of the thesis.      
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1.5 The contents and structure of the thesis 
 
The contents of this thesis are based on the results of a licentiate thesis, four 
appended papers, a report on customer satisfaction in relation to the internal view 
of value creation and their combined analysis. The structure of the thesis content 
is outlined in Table 1. 
 
Paper I Bystedt, A. 2007. Industriellt träbyggande i samverkan – En 

studie av det strategiska nätverket bygg i trä, licentiate thesis, 
2007:55, ISSN: 1402-1757, ISRN: LTU-LIC—07/55—SE. 
 

Paper II Bystedt, A. 2007. A wood construction network and the view on 
sub-contractor systems – A Swedish experience. 19th Nordic 
Academy of Management (NFF).  
 

Paper III Bystedt, A. and Öhman, M. 2011. Information process waste 
occurring in the construction-related joinery industry – Taking 
on a lean perspective. Accepted and resubmitted: Lean 
Construction Journal.  
 

Paper IV Forsman, S., Bystedt, A. and Öhman, M. 2011. Interaction in 
the construction process – System effects for a joinery-products 
supplier. Lean Construction Journal, 1-18. 
 

Paper V Forsman, S., Bystedt, A., Öhman, M., Laitila, L., Björngrim, N., 
Bomark, P., 2011. Need for innovation in supplying joinery-
products to construction. Accepted and resubmitted: 
Construction Innovation.  
 

Paper VI Bystedt, A. 2011. The Studied Organisation and the Relation 
Between Self-Image and External View. Report.  
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Table 1: Structure and contents of the thesis 
 

Chapter Content 
 
 

1. Introduction 
 

This chapter contains an introduction to the research 
presented in this thesis; it contains the background, 
the study purpose and research question, the scope 
of the research and limitations and finally an outline 
of the thesis. 

2. Conceptual framework This chapter presents the state of the art. 
 
 
3. Methodological 
approach 

This chapter presents the research methodology 
used in this study. The scientific standpoint and 
fundamental assumptions are stated in this chapter, 
followed by comments on the research design, 
literature search, data collection and analysis 
procedures.  

 
4. Findings  

This chapter contains a shortened summary of the 
empirical studies that focuses on how the 
administration of temporary construction networks 
can be managed more effectively. The collection of 
the four papers and the licentiate thesis are 
summarised to reveal the main propositions and 
findings. 

5. Analysis and discussion This chapter presents an analysis of the combined 
results of this thesis and the concluding discussion 
on how to increase the effectiveness of the 
construction industry. 

6. Conclusions and future 
work 

This chapter presents the concluding remarks and 
future research directions. 
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2. Conceptual framework 
 
This chapter focuses on the phenomena of temporary networks and effectiveness, 
revealing the key assumptions and describing the relationships and system 
configuration of the construction network. The chapter also reveals the 
characteristics required for effectiveness in organisations, revealing some notes 
on the main theories of lean and SCM. The factors revealed in the previous 
literature and their relations are then used to guide the research conducted. 

2.1 The wood industry 
 
The following description of the traditional picture of the wood industry was 
mainly inspired by Grönlund (1992). Figure 2 explains the view: 
 

 
Figure 2: Diagram of the wood industry view  

 
From Figure 2 the reader can easily see that the actors in the wood value chain 
could work and act in isolation from the market. Brege et al (2004) find that the 
actors are well aware of the importance of the market and find potential in 
increasing the cooperation in the value chain. The authors especially point out the 
potential of increasing the relation between the wood machinery sector, including 
sawmills and further processing, and the construction sector.  

2.2 The construction process 
 
The following description of a traditional construction process was inspired by 
Uno Nordstrand (1993) and has not changed much since. A traditional building 
process begins with an idea for a building and the decision to build and ends with 
administration.  
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Figure 3: The traditional construction process 

 
The programme, offer and projecting stages are called product determination. The 
stages involve the specification of the building’s appearance in accordance with 
the proprietor’s requirements. In the programme stage the proprietor negotiates 
the requirements with the entrepreneurs. The contractors start their work with 
calculation. The calculation work includes several different occupations and aims 
at calculating the direct and indirect costs of the project. The offer is compiled, 
analysed and distributed to the proprietor (Cigén, 2003). In cases in which the 
offer is accepted, the proprietor and the constructor sign a contract. The process 
includes a quantity of purchases between contractors and other actors in the 
process. In the projecting phase the building is presented in drawings and in a 
description according to the requirements of the proprietor. The work on drawings 
and descriptions requires specialists who split up the projecting work into 
different areas. The architect and the building constructor are normally the most 
prominent actors, closely followed by electric, water and sanitary, and ventilation 
constructors. The number of actors depends on the level of installation that the 
building requires. The projecting phase concludes with a building document. 
 

In the production phase the building should be realised according to the 
project plans. The phase involves to a great extent the management of resources 
and personnel. The production phase ends with a number of inspections to secure 
the function of the building before it is presented to the proprietor for 
administration. Administration means the planning and implementation of 
maintenance, operation, and servicing to maintain the function, technical and 
aesthetic standards and the economic value of the building.    
 

For the proprietor there are principally two main alternatives in the work with 
a building project organisation and when subcontractors are to be hired. The first 
alternative is when the organisation itself, with the help of consultants, manages 
the project to produce the finished building documents. When the building 
documents are finished the proprietor reaches an agreement with one or several 
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contractors to construct the building. In this alternative, the proprietor can choose 
one contractor to construct the building (general contract) or several contractors to 
manage different parts of the building (shared contract). A mix of the two 
alternatives, called a coordinated contract, is also possible. The second alternative 
is for the proprietor to engage a party to be responsible for both the projecting and 
the construction at an early stage. This party could be a contractor that undertakes 
the total project (total contract) or it could be a building company that contracts 
the consultants and contractors needed.  

 
The traditional construction process began a relatively long time ago, and the 

development that has taken place has meant to some degree a move from total on-
site production to some on-site production. Today, for example, joinery products 
are produced in factories and transported to the construction site. The tradition is 
still more of a craftsman type of culture, with the view that problems should be 
managed when they arise. There has also been a development towards more 
industrialised production of entire constructions in factories. This development 
has embraced more the production philosophies of other types of production.  

2.2.1 Actors in a traditional construction process 
 
A traditional building process involves a large number of actors; the relations are 
mostly managed and regulated with contracts in temporary networks. Apart from 
the actors with commercial interests in the building project, there are institutions, 
authorities, interest organisations and societies that affect the building. The main 
focus in the following discussion will be on the projectors, the entrepreneurs and 
their relations, because they are the actors who most commonly work as 
subcontractors, but there will also be a short description of the proprietor. The 
following Figure 4 visualises the actors in the process:  
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Figure 4: The actors in a traditional building process (Cigén, 2003) 

 
The future proprietor is an individual, a business, an organisation or an authority. 
It is the proprietor who sets the framework for the building content, organisation 
and, in most cases, the financing and site as well (Nordstrand, 2000). When the 
term ‘projectors’ is mentioned, often what is meant is architects, building 
constructors and installation consultants.  

2.2.2 Communication in a traditional building process  
 
Building projects are often complex and include multiple actors, as described in 
Figure 4. The communication is therefore extensive and complex. The main 
reason for communication in the traditional building process is the coordination of 
efforts and the implementation of time planning. The communication focuses on 
concrete questions with a problem-solving character and a short-term focus. Other 
significant reasons for communication are to transfer information and 
documentation, often to inform other actors about changes, mistakes and delays 
(Cigén, 2003). The actors in the process generally seem to work with problems 
reactively rather than proactively.  
 

The information flow in the traditional building process is fragmented due to 
the fact that the building process is fragmented. The building process is 
characterised by loosely coupled actors at different stages of the process. The 
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communication process suffers because information does not flow easily between 
the different actors. Figure 5 illustrates the repetition of information over part of a 
building process and a possible development.  

 
Figure 5: Amount of information during part of the traditional building process (free 

interpretation from Cigén, 2003) 
 
Figure 5 clearly illustrates the recurrence of information during the different steps 
of the process and the development potential in the process. At the different stages 
of the process the actors are poorly connected to each other and the information is 
not naturally transferred to the next stage. This means that there will be restarts 
for each and every step of the process. On the other hand, the picture does not take 
into account the actual need for information between the different steps; it only 
shows that there is the potential to increase the level. An interesting issue 
regarding the figure is to consider the actual information demanded for the next 
step in the value chain and the development toward a more comprehensive 
information flow. 

2.2.3 Cooperation in a traditional building process 
 

Cooperation or networks are a phenomenon that exists in almost all types of 
industry. The industrial network theory is based on the growth of a network 
through corporate behaviour and interaction among actors over a long period of 
time. According to Axelsson and Easton (1992), the approach is mainly inductive 
and the industrial network can be seen as a consequence of the traditional sales 
and purchasing activity in which the parties create a form of relationship over 
time. Axelsson and Easton (1992) describe the approach in more detail, defining 
the industrial network as a set of devices that are connected to each other. These 
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devices are characterised by the fact that the actors involved participate in the 
process of converting resources into finished products or services for the end-
users, whether they are individuals or organisations.  
 

Axelsson and Easton (1992) further believe that the industrial network can be 
divided into two categories with regard to whether relationships tend to occur 
between firms and other companies and/or organisations. The first category can be 
summarised as cases in which businesses are complementary to each other, and 
the relationship primarily ensures a higher degree of resource utilisation and sales. 
The relationship leads to the ability both to reduce the production costs and to 
increase the sales by adjusting the needs to more precise and effective levels. 
Besides efficiency in adjustment needs, the relationship provides continuity and 
stability with an increasing ability to plan, thereby making possible the 
streamlining of business processes.  

 
The second category that is described comprises the relationships that occur or 

have the potential to occur between organisations, increasing the firms’ ability to 
exploit the network access. A relationship implies a degree of control over other 
organisations. The relationship involves a reduction in uncertainty and an increase 
in stability. In addition to the control, the alignment with other organisations is 
increased. The network access is based largely on access to information, which 
occurs to a greater extent than would be possible for the organisation on its own.  
 

According to the industrial approach, industrial networks are basically built up 
of the players, activities and resources. The network includes individuals, groups 
of individuals and parts of organisations, associations or groups of organisations 
that are seen as actors (Axelsson & Easton, 1992). The operator controls the 
activities and/or resources, and the degree of control depends on the level. The 
coordination of activities and resources between companies in industrial systems 
is a common approach to solving problems that the organisation has in the areas 
of competence or a low degree of resource access. Coordinating resources often 
requires greater integration between the organisations.   
 

In the construction area the cooperation can be explained by the following 
table, in which Fredriksson (2003) outlines some forms of cooperation that are 
common in the traditional building process. 
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Table 2: Some common forms of cooperation in the construction industry 
(Fredriksson, 2003) 
 
Concept Explanation Example 

 
Partnership 
sourcing/ 
partnering 

Strongly integrated strategic 
supplier cooperation in which the 
supplier has responsibility for the 
product and the customer only 
specifies the framework and target 
price 

Lean attempts in the 
construction area in 
Sweden. Often 
conducted with large 
companies and in 
relation to sub-
suppliers 

Outsourcing A business places some of its 
traditional production with a 
supplier  

Usually carried out 
between sub-suppliers 

Supplier 
associations 

The customer gathers a number of 
suppliers to create common 
development 

Unusual, but one 
example is the Build in 
Wood project in 
northern Sweden.  
Papers I–II 

Joint venture  The customer and the supplier 
create a common business 

SSC Group 
Papers III–VI  

 
Fredriksson (2003) presents a number of key factors for successful cooperation: 
first, trust; second, common goals; third, clear roles; and fourth, good 
communications. Fredriksson (2003) also states that there is a low degree of 
cooperation between construction businesses and sub-suppliers and suggests some 
kind of organisational change in both areas to create a higher degree of 
cooperation.  
 

The obstacles to cooperation, according to Fredriksson (2003), are culture, 
tradition, lack of knowledge, lack of trust, fragmentation, laws and contracts, and 
the market structure. The success factors outlined are the presence of a will to 
cooperate and clearly defined roles in contracts. Trust is a fundamental factor for 
cooperation and is the product of, for example, individual meetings and personal 
chemistry. Knowledge about materials, methods and each other is another factor 
that is outlined. The follow-up or the measurements of common goals are 
important for the creation of continuous will and trust. Long-term commitment to 
and patience in reaching the common goals are also important factors for 
successful cooperation. 
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2.3 The relations between the wood industry and construction  
 
The relations between the wood industry and the construction sector are described 
by Brege et al (2004) and illustrated in Figure 6.   

 
Figure 6: The value chains in wood manufacturing and the gap between wood mechanics and 
construction (Brege et al, 2004) 
 
In Figure 6 we can see that the wood material in the construction value chain 
flows from the sawmill through either the builders’ merchant or the building 
component industry to the constructors. The information, such as demands and 
orders, generally flows the other way (Berggren, 2005). The author furthermore 
finds that there is a problem in the value chain with the volume of wood in 
construction in comparison with sawmill production: a large sawmill produces 
around 1000 m3 of sawn timber every day and a one-family wooden house 
requires around 20 m3. These differences engender problems related to paying 
attention to the specific demands from the construction industry. The same 
problems arise for the window industry, which has an even lower demand for 
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wood. The studied area in this work mainly focuses on the value chain from the 
sawmill through the building component industry to the constructors.     

2.4 Effectiveness tools for organisations 
 
Lean production is about value and waste. In the lean production philosophy, the 
focus lies on creating value for the customer and eliminating waste, turning the 
time spent on all forms of wasteful activity into time spent on true value-adding 
activities. Lean leads to increased productivity and a lower cost of quality in both 
product and process. According to Womack and Jones (1996), the main goal of 
lean production is continuously to drive out the activities that do not create value 
for the customer, as all other activities can be seen as wasteful. In a process it is 
the transformation of materials into products or services that creates value. Value 
can be defined as a price and/or a quality that fulfils the customer’s needs and 
demands. In the transformation process there are, however, activities that do not 
contribute to the value creation, but still trigger costs (Setijono, 2008). Lean 
production is traditionally a tool for industrialised standardised processes, and has 
been shown to work well in this area. Recently the philosophy has been 
implemented in other areas, such as the medical area, and has seemed to work 
well. The philosophy seems to be able to work in all areas in which the customer 
demand can be defined.  
 

According to Liker (2004), the added value is the actual transformation 
process or the core process in the lean production methodology; it is what the 
customer pays for. Everything that is not part of the core process and does not 
create value for the customer will be regarded as waste. The waste can be 
classified as either indispensable waste or pure waste; the indispensable waste 
consists of a non-value adding activity necessary for the value-adding process, 
and the pure waste consists of activities that if eliminated from the process do not 
affect the process (Setijono, 2008). Value can be defined as all the activities 
conducted in order to create value for the customer. The creation of value is 
undertaken by the staff in a standardised system in which it should not be possible 
to go wrong.  
 

Lean production is a philosophy or a methodology that focuses on making the 
‘product’ flow through a value-adding process without interruption. According to 
Liker (2004), the information flow emanates from the customer demand down the 
line of operations – a so-called ‘pull’ system. The culture is permeated by the 
striving of everyone involved to improve continuously. According to the lean 
philosophy, improved performance can be achieved through an integrated effort 
among the whole personnel at all levels to increase the time spent on customer 
value. The focus lies on identifying the true customer value created in the 
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individual system. When this is achieved, the true process wastes can be defined, 
and the work on process improvements, cooperation, training and education, 
defect-free work, and so on can start. Time and resources can be freed for value-
adding activities. The traditional way of looking at waste in lean production can 
be derived from Imai (1997), who describes seven types of waste in the 
production process:  
 

1. Overproduction  
2. Inventory 
3. Repairs/rejects  
4. Motion  
5. Processing  
6. Waiting  
7. Transport 
 

In recent years, another category of waste has been added: ‘knowledge 
disconnection’. After the presentation of the philosophy for more industrial 
production, work has been carried out to extend or adapt the philosophy to the 
administrative process. Lareau (2003) defines the ‘silent killers’ in information 
flow and administration and concludes that in an information process, waste 
occurs in relation to people, processes, information and assets. 
 

Lareau (2003) discusses the waste occurring in an administrative process and 
concludes that there is ‘people waste’, such as time spent on cross-purposes and 
the correction of this problem, energy spent on completing unnecessary or 
inappropriate tasks, people waiting for information, unnecessary movement and 
hard work on a non-optimal process. Keyte and Locher (2008) define people 
waste as:  

 
• Waiting: downtime in computer systems, system response times, 

attestation from others, information from customers; 
• Rework: all types of errors, for example incorrect registrations, incorrect 

design, changed constructions, and so on; 
• The movement of employees, for example individuals moving to and from 

the copying machine, central archives, fax machines and other offices; 
• Transportation: the movement of papers, for example extensive e-mail 

attachments, multiple handovers.   
 

Lareau (2003) describes process waste as unnecessary control functions, resources 
spent on handling variation, suboptimal job execution, efforts used to change 
processes without knowing all the consequences and value lost by processes that 
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satisfy short-term goals. Furthermore, Lareau (2003) defines waste as occurring 
because of undefined outcomes due to initially unknown causes, sub-optimisation 
in process parts, poor scheduling and informal processes replacing official 
processes. One major waste problem occurring in the process is material or 
information buffering up between workstations. Another is the effort used for 
rework and fixing errors.  
 

Lareau (2003) concludes that information waste occurs when translation is 
needed, in other words when data have to be changed in format or between 
different steps in the process. The second type of information waste defined is 
missing information, meaning resources are needed to compensate for the absence 
of key information. The third form of information waste is hand-off waste, 
meaning the effort required for handling or moving the information within the 
organisation. The fourth kind of waste is the effort of handling irrelevant or 
unnecessary information. The fifth type of waste defined is the waste of 
inaccuracy. 

 
According to Keyte and Locher (2008), the major asset waste is unused 

creativity, which means limited responsibilities and authority for basic tasks, the 
management’s steerage and control and inadequate access to equipment for the 
task. Keyte and Locher (2008) also see overproduction (producing more, earlier or 
faster than is needed in the next process step) and overprocessing (repetition of 
data input, extra copies, unnecessary or extensive reports and transactions, 
internal messages, time sheets, budget processes, travel expense accounts and 
annual accounts) as asset waste.  

 
Apart from these types of waste, all forms of process queues are seen as waste, 

as is every form of handling in batches and information in drawers (in both paper 
and digital form). Lareau (2003) defines asset waste as all the processes that are 
completed before they are needed, resources tied up in equipment and buildings 
that are not used maximally and unnecessary movement of information or 
materials. 

2.5 Lean in construction 
 
Effective, low-cost production creates competitive advantages for the company 
involved. To be relevant and realisable and to provide a company with 
competitive advantages, the production system’s characteristics should be 
considered in the formulation of the corporate and business strategy (Sackett et al, 
1997). The lean production concept was introduced by Womack et al (1990) after 
studying the differences between western manufacturers and Toyota. Koskela 
(1992) started to investigate how the new lean production philosophy would be 
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applicable to construction. The findings were that the general principles for flow 
and improvements apply despite the peculiarities of the one-of-a-kind nature of 
construction projects, site production and temporary project organisations in 
construction. These conclusions became the start of the research on lean 
construction. 
 

Manufacturing can be described as a value-adding process (Bröte, 2002) in 
which raw materials are transformed into the finished product that the company 
sells (Jackson, 2000). Koskela (1992) compares the conceptual basis of 
conventional construction and the new lean production philosophy. The 
conventional production philosophy of conversion of input to output is restricted 
to viewing production as a set of operations that are controlled operation by 
operation and improved periodically. Lean also takes into consideration the 
process flow with respect to waste and customer value.  
 

Thus, lean adds the dimension of the interaction between the operations in the 
production. Koskela (1992) finds that the construction industry is truly 
conversion-oriented, as was previously observed in manufacturing. Construction 
is unable to control the amount of non-value-adding activities (waste) and even 
less able to manage continuous improvements. Vrijhoef et al (2001) contend that a 
major part of the inefficiency and problems in construction is related to supply 
chain problems. Traditionally, in construction, supply is controlled as a series of 
individual activities rather than being viewed as an integrated value-generating 
flow, as in supply chain management (SCM). SCM issues are typically related to 
information and communication problems through the phases and contributors in 
construction. SCM is closely related to the supply model used in lean production. 
 

There is evidence of the benefits of close relationships that together focus on 
adding value to a process (Lamming, 1996). In construction, the focus on value 
and cost accumulation through cross-organisational boundaries has been limited, 
and hence the development of the interaction interface between actors in the 
construction supply chain is still inadequate. As mentioned before, Vrijhoef 
(1998) finds that the problems occurring in the supply chain are mostly caused 
elsewhere in the supply chain. Koskela (1992) finds that design and construction 
have different perspectives on value and waste for the customer. Attempts to 
adapt the flow are hampered by traditional design, production and organisational 
concepts and by the peculiarities of construction. The one-of-a-kind nature of 
projects, site production, temporary multi-organisations injecting new members 
into the construction interaction chain and regulatory intervention are known 
peculiarities of construction. The problems caused by these peculiarities are a lack 
of feedback cycles, flow configuration difficulties, variability problems, problems 
in the communication of knowledge across organisational boundaries and a lack 
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of improvement accumulation in processes. Further, Koskela (1992) asserts that 
by implementing structural solutions, these peculiarities can be avoided or at least 
minimised. 
 

Improvement across the conventional organisational boundaries can be 
stimulated by long-term relationships or partnerships between actors in the 
construction process. Thus, one minimises the work of finding routines for 
cooperation and interaction with new members and can focus on improving the 
routines for interaction. For this task there is a need to reconceptualise 
construction as flows and to change the way of thinking. According to Lessing 
(2006), increased productivity depends on how well a company succeeds in 
changing its focus from unique projects to continuous processes.  

2.6 The cost of quality  
 
The concept ‘cost of quality’ is, according to Bergman and Klefsjö (2002), quite 
inappropriate, as it signals that quality costs. Of course quality costs in preventive 
actions, but poor quality costs a lot more. It could be said that quality does not 
cost; it is poor quality that costs. Juran (1999) talks about the cost of poor quality 
as the costs caused by defective units, imperfect processes or lost income. The 
author suggest using the term ‘cost of poor quality’ instead. The quality concept is 
divided into specification and implementation quality (Sörqvist, 2004). 
Specification quality is related to development and engineering. Implementation 
quality is related to the product and its manufacture. In industrial companies the 
same quality concepts are called ‘design and production quality’.  
 

According to Sörqvist (2004), the total quality and function of a product or 
service is a product of the specification and implementation quality. Sörqvist finds 
that the major parts of the total quality are produced in the specification part of the 
process. If an error is traced through a value chain and the levels of consequences 
throughout the process are analysed, a small and harmless problem at the 
beginning can develop into a large, serious and costly deficiency in a later process 
step. The following Figure 7 depicts this development: 
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Figure 7: The cost of an error throughout a process (Sörqvist, 2004) 

 
As seen in Figure 7, the cost of error fixing later in the process is a thousand times 
greater than that of solving the problem at the drawing table. The scale is 
logarithmic. 
 

  

 
 

 22



Chapter 3                                                                           Methodological approach 

3. The methodological approach  
 
In this chapter the research methodology of the study is presented. The scientific 
standpoint and fundamental assumptions are stated, followed by comments on the 
research design, literature search, constructs, and data collection and analysis 
procedures. The methodological choices and limitations of the study are also 
discussed. 

3.1 Science as an approach 
 
Science is an approach whereby the researcher or researchers continually re-
evaluate what is truth, and the revaluation includes practices and beliefs. Science 
aims to generate new knowledge. Several methodological authors, such as Kuhn 
(1996), argue that what applies to scientific facts, problems and explanations 
depends on the framework in which the researcher or the viewer is working. The 
epistemological basis is a set of basic assumptions on which the methods are 
founded. The assumptions of man, reality, ideals and scientific method are known 
as a paradigm. A paradigm can be seen as a generally recognised scientific result 
that over a period of time gives a group of scientists clearly identified problems 
and legitimate solutions to problems. There is an admission that develops into 
normal knowledge and the normal knowledge creates the paradigm. The paradigm 
will eventually end in a crisis and develop into a new normal science, and a new 
paradigm will be born. 

 
     The main paradigms and frameworks today are the scientific ideals of natural 
science (positivism) and of the social sciences (hermeneutics). Hermeneutics and 
positivism are two scientific approaches that differ significantly: in general they 
derive from the two abovementioned paradigms. A distinct difference between the 
two world pictures is akin to the question of what science and knowledge really 
are. Positivists claim that data and facts should be observable and measurable and 
that only what is objectively observable, often through quantitative measurements, 
constitutes sufficiently certain knowledge. Positivism advocates a world in which 
data are something that already exist and it is up to the researcher to collect and 
collate the data objectively (Alvesson & Sköldberg, 1994). While positivism calls 
for observation and objectivity, hermeneutics builds on interpretation. 
Hermeneutics is primarily designed to interpret and understand how individuals 
perceive a situation in order to create an overall understanding of the specific 
situation. An important factor in hermeneutics is that the reality is portrayed as 
perceived by the interpreter. Within hermeneutics there is a clear distinction 
between an individual’s ability to perceive reality and reality as it exists 
independently of its individuals. In other words, hermeneutics proclaims that 
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knowledge can be scientific and researchable, although it is not based on a 
positivist knowledge-generating source that operates completely objectively and 
that is independent of the actors involved (Gilje & Grimen, 1992). Hermeneutics 
reflects reality based on the individual perceptions of the same.  

 
Gadamer (1997) describes how hermeneutical research leads to scientific 

knowledge by studying the hermeneutic circle. The so-called hermeneutic circle 
can only be understood in the light of the big picture and the big picture can be 
understood only from its elements. This somewhat contradictory effect is resolved 
within hermeneutics by transforming the circle into a spiral (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). The spiral is based on a process from understanding to 
understanding. The path leads from a basic understanding or an understanding of 
dialogue and an interpretation to a new understanding that leads to new dialogues, 
new interpretations and new understanding. 
 
     Pre-understanding can be described as our own values and thought framework, 
from which we interpret our reality (Patton, 2002). The reasoning is linked to our 
personal pre-understanding and the previous experience on which the pre-
understanding is based. The subjective framework created by the individual’s 
background may be tantamount to a pair of coloured glasses that affects the 
individual’s perception and understanding of the reality. Truth, beauty and quality 
are subjective assessments of the individual. Reality is subjective for each 
individual, which means it must be declared and studied in its specific context to 
be understood (Jacobsen, 2002). The reasoning is characteristic of hermeneutics, 
whereby the whole consists of parts from which the whole can be understood.  
 
      When research is carried out, the approach depends on the researcher’s 
epistemological conviction (his or her perception of how we can come to learn 
about the world around us) and the research question under investigation. The 
approach can be either inductive or deductive. Deduction means moving from 
theory to empirical data, while induction means the opposite. Holme and Solvang 
(1997) state that the deductive approach can be likened to proving the path, and is 
thus linked to the quantitative approach, while the inductive approach can be 
equated to discovering the path, and is thus connected more closely to the 
qualitative approach. 

 
     Researchers make the choice between an inductive and a deductive approach 
early in the process of their work. The starting point may be either empirical or 
theoretical or a mixture of the two. The deductive approach involves taking the 
basis of the theory and then building assumptions on how the relationships 
between certain data should appear in real life (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Following a deductive approach the researcher chooses to build on existing 
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theories, which are tested through comparison with the perceived reality 
(Jacobsen, 2002). The deductive approach often aims to verify existing theories 
and develop them. 

 
The inductive approach is based on empirical observations and moving from 

empiricism to theory (Jacobsen, 2002). One of the main reasons for using an 
inductive approach is that without new experience, it can be difficult to create new 
insights. The approach involves the development of new theories by the 
researcher based on the systematisation of the information gathered. According to 
Jacobsen (2002), the inductive approach means that the researcher or researchers 
are not restricted by previous studies in any way in the study of reality, but instead 
reflect it objectively.  
 

In the present work, the question of the purely inductive approach is present; 
when collecting data the process cannot be entirely uncoloured by the pre-
understanding or the ontology (perceptions of how the world is constructed) that 
the researcher has at the time of the study. Alvesson and Sköldberg (1994) 
mention the abductive approach; they believe that abduction is the method that is 
in fact mainly used in surveys based on case studies. The theory and empirical 
evidence are thus developed to some extent in parallel, with the empirical 
evidence developing gradually while the selected theories are adjusted and 
developed during the research process. The work of Alvesson and Sköldberg 
(1994) can be empirically analysed in combination with or preceded by studies of 
past theory and serves as inspiration for the discovery of patterns, thus facilitating 
understanding. One can conclude that induction and deduction are not exclusive 
choices; abduction is a third way forward. The authors believe that abduction is 
the utilisation of existing knowledge and frames of reference in order to find 
theoretical patterns or deep structures.  
 

The discussion of the methodological choices can be described as the 
scientific approach the researcher adopts. The method, according to Jacobsen 
(2002), is an aid to collecting and describing an empirical reality. The ability to 
assess a perceived reality in practice is influenced by the scientific approach as the 
basis for the study. Any further statements will therefore be based on the 
fundamental standpoint. When designing a study, the researcher’s beliefs about 
how the world is constructed (ontology) and how we can come to know the beliefs 
(epistemology) play an important role along with the research question that is to 
be studied. In the research community there are, as mentioned before, different 
paradigms with different perspectives on how knowledge is produced and what 
knowledge is in scientific work. According to Alvesson and Sköldberg (1994), the 
traditional way to view research is to create an objective truth by following a 
scientific method corresponding to the paradigm. Burrell and Morgan (1979) state 
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that there are different paradigms of knowledge production in scientific work. 
They present a model in which there are four co-existing paradigms offering four 
different views on how knowledge is produced. These paradigms hardly relate to 
each other according to the authors. A framework for positioning research is 
illustrated in Figure 8: 
 

 
Figure 8: Framework for science (Burrell & Morgan, 1979) 

 
The paradigms build on two dimensions: (1) objective and subjective and (2) 
regulation and radical change. Burrell and Morgan (1979) state that a person can 
be a radical humanist, radical structuralist, interpretivist or functionalist. The 
radical humanist or radical structuralist is concerned with radical change and 
normative suggestions. For an interpretivist or functionalist, the concerns lie in the 
areas relating to how we can understand the world. The radical humanist and 
interpretivist perspectives agree in one area and that is that they assume that there 
is no objective reality. They see reality as a social construction that does not exist 
outside human significance. The radical structuralist and the functionalist 
perspectives agree that the world consists of empirical structures that can be 
studied with approaches from the natural science paradigm. This means that the 
view is that a reality exists independent of human understanding and can be 
studied using quantitative research methods.  

3.2 Research design 
 
The purpose of this study is to find patterns and factors and to suggest some 
solutions regarding effectiveness in the construction-related wood industry. The 
reader might find that the major choices in the research design arise from the aim 
of contributing to the theory on how efficiency can be increased in the wood-
related construction industry. Denzin and Lincoln (1994) suggest that combining 
quantitative and qualitative methods can ensure that the research questions are 
answered. The major strength of quantitative research methods is the ability to 
find answers using data consisting of, for example, things that are countable (time, 
pieces, etc.). The major reason for using quantitative research methods is to 
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quantify and see patterns in different phenomena. The qualitative methods have 
their strengths in the understanding of complex phenomena and focus on 
interpretation and understanding. The approach in this dissertation might be 
described as mainly functionalistic but also having the characteristics of an 
analytical view of the world, whereby the recognition of both quantitative and 
qualitative data are seen as relevant input for knowledge building and 
understanding. There is also embracement of the analytical approach guiding the 
method of analysing and presenting the work in this thesis. The functionalistic 
paradigm is related to the analytical approach to science. The goal of the 
functionalistic paradigm is to find underlying structures in an objective reality, 
and this study strives to find patterns from organisational characteristics or 
features that relate to aspects of effectiveness and cooperation of firms in the 
construction-related wood manufacturing industry. The study also strives to make 
some normative suggestions in the somewhat limited area of the construction 
industry. 
  

When conducting research in practice, or the collection and interpretation of 
information, there is often a choice between qualitative and quantitative research. 
The choice is often a consequence of the methods and the science philosophy 
approach that the researcher chooses to use. In an inductive approach the 
researcher should go out into the world with an open mind and without being 
influenced by a theoretical base. Miles and Huberman (1994) argue that 
qualitative research involves intensive contact with a field or situation with the 
aim of providing a holistic overview of the context of the study by capturing data 
about the perception of ‘local’ actors ‘from inside’. The purpose is to create, on 
this basis, an understanding of how individuals understand, evaluate and act. The 
researcher is the main instrument of analysis of the data, which normally occur as 
words and not numbers. According to Jakobsen (2002), the qualitative approach is 
a pursuit of dialogue with individuals. The open dialogue is aimed at finding 
understanding rather than finding answers corresponding to predetermined 
information. Jakobsen (2002) also believes that the qualitative approach can be 
compared with the inductive method, which hardly limits the results that the 
researcher is seeking to achieve. Denzin and Lincoln (1994) argue that qualitative 
research can be described as the researcher studying things in his or her natural 
environment in order to understand, or interpret, phenomena in terms of the 
sentences individuals create. According to Miles and Huberman (1994), the 
strengths of qualitative data are that the focuses are on naturally occurring, 
ordinary events in the researchers’ natural environment. Qualitative data are often 
rich and holistic and potentially generate an understanding of the processes; they 
are good at answering questions about why things happen. 

 
    The deductive approach is often used in a quantitative context, as the purpose is 
often to categorise and standardise information, for example through a 
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questionnaire (Jacobsen, 2002). The assignment is carried out through preliminary 
research on the existing theories, which leads to a decision about which variables 
and values will be investigated empirically. The researcher is looking for specific 
answers to his or her questions, which then allow for statistical verification of the 
results and thus generalisability (Jacobsen, 2002). Denzin and Lincoln (1994) 
argue that the quantitative approach or quantitative researchers emphasise the 
measurement and analysis of the causal relationships between variables, not 
processes. The survey should be conducted within a valuation-free framework. 
Overall, it is clear that to answer questions about how and why things happen, the 
qualitative approach is preferable, but when scientists want to answer questions 
about what is occurring, the quantitative approach is preferable. Yin (1994) 
argues that the choice of study strategy is strongly influenced by the character of 
the research question. By ‘strategy’ the author means, for example, experimental 
research that will answer ‘how’ and ‘why’ questions. Case studies can be defined 
as ‘an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 
real life context, especially when the boundaries between phenomenon and 
context are not clearly evident’ (Yin, 1994: p.13) or ‘A case study is an 
investigation of a specific phenomenon, such as a program, an event, a person, an 
institution or a social group’ (Merriam, 1994: p.24). Yin (2003) defines five 
especially important components of case studies, which are: 

 
• the study question 

• the proposals/hypotheses 

• its analysis point or points of analysis 

• the logical link between data and suggestions 

• the criteria for interpreting the study’s findings 

 
A case study can have a single-case design with either the case as the analysis unit 
(holistic) or single cases with embedded units of analysis, meaning, for example, 
that if the case is the network process, then the supporters, company and 
individual can be embedded units of analysis. Yin (2003) also believes that the 
unit of analysis in a research project is the same as a case study object. A creative 
process that involves a number of players is complicated to study. Yin (2003) 
suggests that the embedded units of analysis can be used to increase the 
understanding and broaden the analysis. It also appears that the design can be of 
multiple species and in this instance the difference is that the researcher is 
studying a number of cases, under the same premise as mentioned earlier. 
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3.3 The literature search, empirical data collection and analysis 

3.3.1 The case of industrial cooperation 
 
It appears that the structure of the introductory part of the present work is 
characterised by a search for relevant literature in parallel with the introduction 
and interaction among the companies seeking collaboration. It was initially a 
detection approach with periods of, on one hand, an investigative mission with 
strong ties to a collaborative project and, on the other hand, reading the literature 
to gain a better understanding. The entire first year could be described as an 
interaction between inductive work in the empirical field and deductive work with 
a quest for more knowledge and fruitful working hypotheses. It was, in other 
words, a kind of abductive process, which is described as common in case study-
based research projects. The case studied can be described as a wood construction 
cooperation project in the northern regions of Sweden. The project aimed to 
develop a construction system for wood with cooperation between different actors 
in the wood value chain. The project was supported by government actors and 
involved several wood value chain actors. 

 
      Assumptions about humans and their role in real life in such a collaborative 
process place the study in the hermeneutic approach. The intervention method in 
the empirical field, in other words, was hermeneutic in order to interpret and 
understand how the participating actors develop the networking process. The fact 
that the network project was studied by participation in the process created a 
hermeneutical dimension. My interpretation of this reality is influenced by my 
pre-understanding. The author of this essay initially participated in the steering 
committee meetings as an observer and was subsequently given the task of 
producing the meeting records. Furthermore, the author conducted studies on 
behalf of the interacting companies. In other words, elements of the so-called 
action research approach were present. This results in an obvious risk of losing 
distance from or objectivity towards the research questions and of simply 
becoming ‘biased’. One way to minimise this problem is to use triangulation (Yin, 
1994). Triangulation basically means studying the same object from multiple 
perspectives. In the present work data triangulation was used in the first part of 
the process work; secondly, interviews were conducted with individuals and 
thirdly, a number of documents were studied. The use of these three 
complementary perspectives created a picture of the development process, which 
simultaneously led to a clear reliability and validation feature of the research.  
     The working methodology eventually had to develop a more positivist 
character. The corporate collaboration process became very analytical, not least 
because of the pragmatic work of the special project groups in which specific 
engineering, financial and legal problems were the subject of investigation. The 
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scope for different interpretations lessened, and there were clear hints of 
measurements and other quantifications that were ‘to stand unchallenged’. The 
empirical data were regarded simply as credible and perceived as truth. The 
literature search was also more targeted towards network credentials. The 
literature search led to the theoretical model of Klint and Sjöberg (2003), the ‘SC-
model for strategic networks – structure and behaviour model of strategic 
networks’, which was used for analysing the gathered material. Further work was 
then of a clear deductive character. The positivistic approach simply took over 
and was sustained in addition, not least by the fact that the work was carried out in 
a typical positivistic working environment. 

 
    To summarise the internal part of this research project, the research 
methodology was initially characterised by unawareness and focused on detection, 
and was therefore inductive. With increased awareness of the subject area, and 
subsequent interaction between empiricism and theory, a development towards 
abduction appeared. Investigations in the framework of the collaborative process 
provide further evidence of distinct elements of action research. Given my small 
amount of experience, relative to other participants in the collaborative process, 
the action contribution is considered less significant. Thus, the longer the 
interaction process continued, the more the nature of the data collection became 
pragmatic and analytical. The work therefore followed a typical positivist 
approach, which was reinforced by the discovery of the structure and behaviour of 
the model of strategic networks. The ambition to refine this model to a model of 
industrial wood construction from a network perspective means that the approach 
taken in this essay can be considered as primarily positivistic. 

3.3.2 Cooperation and effectiveness in the traditional case 
 
The continuous work after the network process study focused on the relations 
between the construction process and the construction-related joinery industry. 
Data collection was carried out in an organization in the joinery industry that 
mainly produces products for the construction industry in the Nordic regions of 
Europe. The organisation has a low level of/zero lean practices. The studied 
joinery products supplier is an association of several production companies and a 
sales company. The organization is arranged with a sales department serving 11 
production units. The sales organization is arranged with a CEO, head of section, 
calculation support, sales, customer support and financial support. The production 
units are autonomous and separate legal entities handling production and 
montage. The sales organization’s main task is to market, sell and load fully the 
production units. In the sales process of the traditional construction process 
means, customers send out quotation requests to possible subcontractors in two 
cases: (1) when the contractor is carrying out calculations regarding a possible 
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project and is supposed to make an offer to a future proprietor in the early stages 
of the product determination stage and (2) when the customer has received a 
project from the future proprietor, that is, in the late stages of the product 
determination. This is mainly undertaken by making offers based on customer 
inquiries. The studied organization is based at a single site, has a turnover of about 
52 million euros and employs 54 people. These employees are involved in 
processing approximately 8000 inquiries per year divided between 4 different 
internal departments. This procedure in the construction process means that a 
project is processed twice before a contract between the customer and the studied 
organisation is signed. The quotation requests are often guided by quite detailed 
and complex regulations. Apart from the regulations, there are often varying 
degrees of detailed definitions and specific demands that are open to interpretation 
from both sides. 
 
      The work continued in an abductive style, moving between the empirical field 
and the theoretical field. In the later studies the data collection had more of a 
deductive ingredient. The studies focused on interpreting and understanding the 
interaction practices and processes of the actors involved in the cases. The 
purpose was to enhance the knowledge of how the information and interaction 
between different actors appear and the practices that are applied. Data were 
collected through semi-structured interviews, meaning that an interview guide was 
developed prior to the interviews but questions outside the guide were also asked 
during the interviews in order to enhance the understanding of the process and the 
interactions. According to Bell (2000), a structured interview strictly follows a 
guide, a semi-structured interview follows a guide but the interviewer can ask 
questions outside the guide and an unstructured interview bears more resemblance 
to a conversation about an area of interest. Besides the interviews with the 
involved actors, project documents such as contracts, drawings, organisation 
charts and cost estimates were used to verify and to understand more about the 
interactions and the process. Observations were also conducted on the building 
sites. Lucko and Rojas (2010) suggest that to establish validity, or at least face 
validity, it is useful to use semi-structured interviews with regard to the 
construction industry. Each interview was recorded and supported with detailed 
notes. The observations were documented in pictures and notes. The 
documentation regarding the studied case was copied and filed. Each interview, 
document and observation produced data, but it is the combined results of the 
interviews, documents and observations that generate the significant contribution 
for analysis. The studies aim to contribute to the theoretical generalisation for the 
field of construction. Despite following the cases for a reasonably long time, the 
studies can hardly be seen as far-reaching over time and can at best give a 
momentary picture of the reality that applied at the time of the interviews, 
documents and observations, as well as a reconstruction of the development up to 
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that point. The respondents were chosen for their specific knowledge and position, 
which enabled them to provide relevant information about the process. 
  

As value and waste are the foundation of the lean concept, a study was 
conducted to determine the possible differences between the internal and the 
external view of value creation. This study also relates to the measured time 
consumption in a studied case. The study was conducted by use of surveys and 
interviews. The external picture of the value creation was obtained with a survey 
of architects, purchasers and site managers. The survey was handled by an 
external party but the main questions were established by the researcher. The 
internal study was conducted through interviews, mainly with salespersons, and a 
survey was conducted in which the salespersons filled in the time they spend on 
different actions in their work.  

3.4 Reliability and validity 
 
Reliability is defined as the absence of random errors in measurements while 
validity can be defined as the absence of systematic errors in measurements 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Reliability is achieved when a project attains the 
same result each time it is carried out under the same conditions, while validity 
refers to the credibility of the material (Lekvall & Wahlbin, 2001). According to 
Lekvall and Wahlbin (2001), the information gathered is valid if the 
measurements conducted coincide with what is actually measured. The validity of 
quantitative studies is thus dependent on the measuring instrument measuring 
what it is intended to measure (Patton, 2002), and thus the focus is on the survey 
instrument. In qualitative studies, one can say that it is the researcher who is the 
measuring instrument. It is important here that the researcher carries out the 
measurements correctly; that is, the researcher must measure what he or she 
intended to measure. A personal interpretation is that ‘I’m doing the right things 
in the right way and the receiver’s image of if I do the right things the right way’. 
One can say that reliability and validity are concepts derived from quantitative 
research to achieve a high degree of reliability in material. Within qualitative 
research there are of course also requirements for credibility. In research that is 
carried out qualitatively, it is perhaps more important to be very clear about how 
the research is conducted and to be open to the possibility that the researcher may 
be affected and that this may have an impact on his or her studies. Qualitative 
research often involves individuals, frequently in sensitive locations.  
 
      Reliability and validity must be evaluated in a slightly different way in 
qualitative studies, when credibility is not based on numbers. Some important 
foundations in the validation of qualitative studies are that the researcher carefully 
describes her pre-understanding, how the data have been collected and the choices 
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made in the analysis process. Furthermore, respondent control, in which the 
informants may have access to the material and correct misunderstandings and 
misconceptions, is key. One of the more common ways to validate research, in 
addition to respondent control, is to use triangulation. Yin (2003) states, in 
support of Patton (1987), that there are at least three basic ways to triangulate the 
information gathered. The first is data triangulation, which means that the 
researcher collects data from several sources, such as interviews, documents, 
participant observation, and so on. Data triangulation is the form of triangulation 
mainly used in this study, in which interviews were conducted, documents (for 
example, protocols) were available and participation in the process formed the 
observational nature of the major pieces of the interaction process. The second 
triangulation model is observation triangulation, which means that a number of 
researchers see the same phenomenon and reach the same conclusion. The third is 
theory triangulation, which means that several theories are applied to the same 
data. Triangulation is a way of overcoming the lack of objectivity that can easily 
arise in studies of the type performed in this work. Another way is to return the 
written materials, as in so-called respondent control, to the respondents to allow 
them to view these materials, and they can then draw attention to misconceptions. 
 
     Although the quantitative approach was clearly dominant in answering 
questions and finding relationships between actors in the process and the 
development of aspects of effectiveness, qualitative data also had a role to play. 
The quantitative data, for example, involved time measurements. The aim of 
collecting qualitative data in this study was to discover patterns and through them 
to understand the process. The use of the two different methods for understanding 
and analysing the construction-related wood industry from the perspective of 
increased effectiveness was necessary to increase the overall understanding.  
 
      In the present work, the researcher played many roles during the period in 
which the cases were studied. The researcher participated as a silent observer, as 
an active secretary and as a performer of investigations important to the process. 
Interviews were conducted, observations were made and documents were 
available for studies. This combination of methodological approaches led to a 
deeper understanding of the processes and the factors affecting the processes than 
that which could be contributed by a questionnaire survey, for example. The 
approach of being open to applying the methodology that best answers the 
question, in some cases quantitative and in some qualitative, also generates 
methodological triangulation. The methodology was used to look at the same 
problem from different angles and with different approaches.  
       
     The difficulty with such an approach is remaining objective. It is not credible 
for researchers to argue that they do not affect and are not affected by the process 
in an approach such as this. As mentioned earlier, there are at least three ways to 
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deal with the objectivity and thereby validate the research. First, the researcher’s 
prior understanding can be explained, second, triangulation can be performed and 
third, respondent control can be applied.   
 
      The researcher’s prior understanding included basically nothing about 
building over two floors. The researcher had some knowledge of industrialised 
processes, but little of the wood industry and construction. Furthermore, my 
background and work environment probably influenced the analytical process, 
and this process was coloured by the positivistic traits that are deeply rooted in the 
positivistic environment. The studies were initially of a hermeneutic character, but 
with increased insight, conducting of investigations and in-depth study of the 
literature, the approach turned more towards the quantitative and positivistic. The 
biggest dilemma in that respect was how to remain ‘neutral’ and not be ‘biased’ in 
dealing with all the stakeholders in the studied cases. This is easier said than done. 
The awareness of the dilemma and the fact that the scientific process took place 
over several years probably reduced the risk of not remaining objective. The 
longitudinal study meant returning to the material and looking at it again 
critically. The studies were often presented to the respondents and they had the 
possibility to react to the results. Internally colleagues viewed and discussed the 
material. 
 
     In the investigated cases, the triangulation consisted mainly of data 
triangulation, which means, for example, retrieving data from documents, 
interviews and observations. The different ways of collecting data each made a 
contribution to developing understanding, generating methodological 
triangulation. It is the combined effect of gathering these data from various 
sources and with different perspectives that provides objective empiricism. The 
methods used in this study provided access to different kinds of data sources, 
which, individually or together, were used to strengthen the credibility of this 
essay.  
 
     A second method for increasing the credibility of the studies is the use of 
respondent control, which means the return of written material to the respondent 
for inspection and comments. In the studied cases, respondent control was 
implemented in general by giving the respondents the opportunity to comment on 
the printed material. The results of the studies were also on numerous occasions 
presented both to the companies and to the management groups; the results were 
discussed and seen as reliable. 

 
    With the above discussion, supported by Yin (2003: p.34), it can be argued that 
the study has achieved: (1) reliability, which concerns data collection, and in the 
studied case, the data collection and storage took place in documents; (2) validity, 
which was built up by using multiple sources of evidence to establish a chain of 
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evidence and reviews of the written report by key respondents; (3) external 
validation, which was built by using the relevant theory. In the studied cases, the 
theory played an essential role in the understanding of the study. Through this 
discussion, the researchers hope to be clear enough for this work to be viewed as 
reliable and valid. 
 

The discussions on reliability and validity indicate that this research has 
limitations. The main goal is to contribute to the understanding of how the 
construction-related wood industry can develop a more effective process that is 
adapted both to industrialised construction and to one-of-a-kind production. The 
studies are made in the ‘reality’ that applies to the construction-related wood 
industry in Sweden. The definition of the process, the patterns and the 
identification of factors counteracting development led to tentative suggestions. 
However, these findings need to be explored further in similar and other contexts 
to be truly normative. 
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4. Findings  
 
This chapter contains a summary of the studies conducted and focuses on how 
temporary construction networks can be arranged, how the sub-suppliers should 
be arranged with regard to industrialised construction, how the construction 
processes are arranged and how this impacts on the effectiveness in the process. 
The collection of the four papers and the licentiate thesis is summarised to reveal 
the main propositions and findings. 

4.1 Introduction 
 
The entire study is aimed at contributing to the understanding of wood-related 
construction and increased effectiveness. Paper I aims at contributing to the 
knowledge of how industrialised construction could be arranged with cooperation 
between different actors in the construction value chain. Paper II aims at 
contributing to the knowledge of what is needed from the sub-supplier in order to 
work well in an industrialised context. Paper II is the foundation for the further 
research on how the sub-suppliers are arranged and what efficiency gaps there are 
regarding construction-related production (Papers III–VI). The later parts of the 
study focus more on the traditional construction production and the problems 
derived from this culture.  

4.2 Industrialised wood construction in cooperation  
 
Paper I, ‘Industrial wood construction in cooperation’, was a study of the strategic 
network Build in Wood. It incorporated the idea of process and the development 
of a wood construction strategic network. The main problem stated in the paper is 
how, through cooperation, a strategic network can be arranged and developed in 
the area of industrialised wood construction.  
 

The studied problem arose from the conclusion that the Swedish construction 
industry was characterised by housing production that was persistently too low at 
a cost level that was too high. Forces were exerted to increase the production and 
lower the costs without repeating the experiences of the 1960s. Thus, the 
construction market in Sweden faces the challenge of building more apartments at 
a lower price in buildings that are flexible in design and fit into the surroundings.  
 

The wood manufacturing industry found that there was a possibility of 
meeting the demands of the market. In the report Mer trä i byggandet – underlag för 
en nationell strategi (More Wood in Construction – Foundations for a National 
Strategy) (DS 2004:1), it was stated that there was potential in the wood 
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construction of multi-storey buildings. The research on wood construction has 
mainly been performed in the field of technology. The report showed an interest 
in new business concepts; one of these concepts is strategic networks.  
 

In Paper I, a case on cooperation with the aim of creating an industrialised 
wood construction system was studied. The cooperation process was investigated 
by carrying out observations, interviews and document analysis. Important events, 
phenomena, patterns and factors in the creation process were described and 
analysed. The purpose of the study was to contribute to the knowledge of how a 
strategic network becomes the model for the introduction of a wood construction 
system that is cost-effective, industrialised, flexible, functional and aesthetic.  
 

The study showed that the supporter, an external initiator and financier, plays 
a significant role in the development of a strategic network. Another result was 
that there were difficulties in separating the individual from the company in a 
cooperation process. A third result was that the company must have a certain 
degree of competence so it can be a contributor to the construction system. A 
fourth result was that to be able to develop industrialised wood construction 
systems, there is a need to consider both the entire construction process and the 
entire construction system.  
 

The empirical results indicated that the cooperation process was created and 
developed in phases: an early phase of a visionary shape, thereafter development 
into a phase of activities and finally introduction onto the market. The creation 
and development process of the strategic network can be divided into 
‘dimensions’ and ‘levels’. The dimensions can be subdivided into primary, 
substantial and conduct preconditions. In these dimensions the significant factors 
in the cooperation process are discussed at the supporter level, implementation 
level and process level.  

 
For future cooperation projects in the wood construction area, the following 

tentative recommendations were stated: (1) define the problem or the possibility, 
(2) analyse the problem or the possibility in profound terms (with a focus on 
structure and strategy), (3) create an operational work organisation with an 
authoritative group and sub-groups, considering, early in the process, which sub-
processes are governing other sub-processes, (4) engage an external chairman and 
an external project manager, (5) create and maintain good relations with 
supporters early in the process and (6) work toward implementation early in the 
creation process. 
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4.3 The view on sub-contractors 
 
The main purpose of Paper II was to contribute to a better understanding of the 
views regarding sub-contractors and what is required of them in an industrialised 
wood construction system, implemented by a strategic network. Therefore, the 
introductory part of the analysis was addressed from the perspective of what is 
required of the sub-contractor. The second part was addressed in the second 
research question relating to how integration should be managed. The third and 
concluding part of the analysis was addressed in the overall question of whether 
and how the views of cooperation and relations between the strategic network and 
the sub-contractors were affected by the development in a strategic network.  
 

To consider the first aspect of the requirements that were stated regarding the 
sub-contractor, the empirical evidence seemed to be that a sub-contractor 
supplying a specific industrialised building system is required by the system 
owner to develop the system and contribute to it. The responsibilities of the sub-
contractor were mainly connected to competence and innovativeness. The 
competence factor is important when the sub-contractor must be able to contribute 
to the entire system. It was therefore advantageous for the sub-contractor to have 
competences in several areas.   
 

In the competence area, the understanding, respect and adaptation to the 
industrial process were the main factors, but competence also included a level of 
compatibility and ability or willingness to cooperate. Compatibility, in this case, 
meant having a level of technology that enabled the actor to send and receive 
information efficiently. This is important because the sub-contractor is required to 
understand and develop its part of the chain based on the understanding of the 
entire system. The sub-supplier must manage interactions forward and backward 
in the chain to be able to contribute to the continuous competence development. 
This development requires the traditional building culture to be abandoned and 
the thinking to become more concentrated on industrialised production. 

 

To be able to add to the system and develop it, there is a need for long-term 
commitments. Commitments of this type affect the everyday work so the sub-
contractor must find a way to manage these contradictions. Long-term 
commitments also build on trust, and in these cases it is important for the sub-
contractor to manage confidentiality. Taken altogether, the main overall 
requirements with regard to the sub-contractor are competence, innovativeness, 
understanding and driving force. The geographical emplacement is of lesser 
importance but geographical proximity contributes to the ability to cooperate. The 
sub-contractor managing the assembly must be educated about the system. The 
size of the business is of importance when it is desirable for the assembly to be 
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managed by one single sub-contractor. The sub-contractor is asked to develop the 
assembly, and therefore has to understand and respect the importance of repetition 
and time saving in the assembly process. The sub-contractor also has to return 
information to the system owner in order to develop the building system. 
 

The interviewees did not really agree on where the key competences, 
concerning assembly, should be situated. The mainstream view is that the key 
competences should be owned by the building system and not by a sub-contractor. 
The main reason for this is that the assembly is decisive for the industrial process 
in the building system and a sub-contractor may leave the cooperation and take 
the know-how with it.  
 

To address the second research question stated in Paper II, regarding how 
integration should be managed, the empirical evidence seems to suggest that long-
term commitment should be the base for development and innovativeness. 
Business contracts in the form of long-term cooperation or yearly contracts seem 
to be the principal alternative to integration. It is important that the sub-contractor 
has a feeling of participation in the system and in the process for long-term 
commitment.  
 

The feeling of participation enables relations to be created and maintained 
between the personnel in the building system and the personnel at the sub-
contractor. The relations between the staff members are built not only on relations 
but also on compatibility of systems, for example IT systems. The integration 
depends on trust and the development of new forms of cooperation. The situation 
of the sub-contractor changes from being an isolated actor working on small parts 
of the entire chain (a contractor) to being more of a semi-member of the system. 
For the strategic networks building system the change is more related to openness 
and trust with regard to the sub-contractor’s competence and secrecy. 
 

The difference in organisation in a strategic network or in industrialised 
construction indicates a different view of sub-contractor cooperation. The main 
conclusion is that the sub-contractor must be more integrated into the entire 
process than in the traditional building process. This cooperation or integration 
builds on long-term commitment and understanding, respect and adaptation to the 
industrial process rather than the specific technical task. The sub-contractor’s 
main task is to develop and add to the system. These conclusions confirm that 
there are a number of basic differences between views of cooperation in the 
traditional wood building process and in the strategic network wood building 
system. The basic difference in the views seems to be a result of the different 
ways of acting in the strategic network.   
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4.4 The information process in the construction-related joinery 
industry 
 
The objective of Paper III was to study and analyse the information flow in the 
construction process from a sub-supplier perspective and from a lean perspective, 
to analyse the waste occurring. The purpose of this paper was to contribute to the 
knowledge about information deviation and system effects in the construction 
process. The purpose included suggesting some areas for industrial and internal 
development. The study was carried out as a case analysis with a qualitative 
approach with the purpose of understanding and enhancing knowledge. The study 
was conducted through interviews, documentation and observations. The study 
was limited to being conducted in one organisation and to determining the system, 
the process and the activities performed from a sub-supplier perspective.  
 

The main conclusion was that the entire sub-supplier organisation is an 
adaptation to variation, which is common in the project-based part of the 
construction industry. The entire process suffers from problems arising due to 
failure to work with standardised practices, (continuous) improvements, waste and 
a focus on customer value. This is clearly reflected in the organisation studied, 
leading to the occurrence of extensive waste. The areas in which the construction 
process mainly affects the sub-supplier organisation’s effectiveness are connected 
to information variation, meaning that poor information, excessive information or 
a lack of information in the enquiries leads to the occurrence of waste. The 
industry seems to have a strategy of deliberate vagueness, transferring project 
work onto the sub-supplier without compensation or participation in the early 
stages of the process. 

 
People, process, information and asset wastes occur both as an effect of the 

variation in the external information coming into the process and as a result of 
internal aspects. The external wastes occurring due to the variation in information 
or the adaptation to the process in the studied case are: 

 
• Waiting for facts and information in all steps 
• Rework 
• Unnecessary movement, questioning and searching 
• Unnecessary controls such as whether the information in an 

enquiry is sufficient 
• Handling of variation  
• Missing information 
• Efforts in handling irrelevant or unnecessary information  
• Efforts in handling inaccuracy in information 
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• Overproduction 
 

The internal aspects in the studied case can be defined as low lean maturity with 
the value created in the organisation being poorly defined, the management not 
leading the way and the organisation not having mutual and active strategies for 
waste reduction. Internally, in spite of the fact that it could be seen as sub-
optimisation from the system perspective, the sub-supplier could become more 
effective by defining the value and working with waste reduction. The internal 
wastes occurring due to low lean maturity in the studied case are: 

 
• Transportation 
• Time spent on completing inappropriate tasks 
• Hard work on a non-optimal process 
• Sub-optimisation 
• Poor scheduling or absence of scheduling 
• Material and information piling up between and in workstations 
• Error fixing and rework 
• Efforts in handling and moving information within the organisation 
• Inadequate equipment disposal 
• Overproduction 
• Repetition of data input 
• Process queues 
 

The conclusion is that the project-orientated production in the studied case leads 
to almost all the wastes presented in the lean theory. This project-orientated 
production is an adaptation to the traditional Swedish construction process. The 
traditional construction process is often seen as the problem, but the organisations 
supplying the process still have a responsibility to be effective in relation to this 
customer. The studied organisation is in need of three things in order to increase 
its lean maturity: (1) enhanced knowledge of the value that the organisation 
creates; (2) the management leading the way and creating activities for active 
waste reduction; (3) the organisation finding an active mutual method to increase 
the value-creation activities in the internal value chain.  

 
The internal organisation was structured by a large amount of personal 

freedom without major limitations. This is positive in one sense, but the need for 
standardisation was present. A standardisation process will limit personal freedom 
in some ways, but the individual will probably feel less stressed. A good standard 
frees up time for creative work while reducing waste and enhancing the standard 
in place of needing time to solve the problems that arise. Here lies a major 
pedagogical task for management, both to convince the personnel and to cause 
them to be active in a lean development. The entire system suffers from 
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knowledge disconnection. To achieve more effective processes, a will to change 
must be engendered in the organisation. One suggestion is to enhance the level of 
cooperation in the construction system, with the purpose of increasing its lean 
maturity, and to standardise the handover points. The focus must be on the core 
information process, the information handover points and the relations between 
the actors in this chain of value adding.  

4.5 Interaction in the wood-related construction process  
 
The objective of Paper IV was to analyse the interaction in the construction 
process and to define the problem areas and their causes. The study was 
conducted from a systems perspective, emphasising the interaction between the 
joinery products supplier and the construction process. The analysis was based on 
interviews, on observation and also on documentation regarding the process.  
 

The information gathered illustrates that the main negative effects were 
caused by the following factors: (1) information needs are not met; (2) 
competence is lacking; (3) there is a lack of activity in the gathering and 
mediation of information; and (4) time buffers break the flow of value-creating 
activities. The effects viewed from a lean administrative perspective can be seen 
in Paper IV. The waste was analysed from the defined waste types of Lareau 
(2003) and Keyte and Locher (2008). What could be seen was that the whole 
process had a culture of ad-hoc handling. In general, the studied supplier showed 
adaptation to the culture in the construction process. The business strategy of 
offering customer-defined products confines the production strategy to make-to-
order/engineer-to-order (ETO). Managing the flow, value and continuous 
improvements according to a lean perspective with these peculiarities is seen as a 
challenge in the culture that applied at the time of the study and regarding one-of-
a-kind production. 
 

Most joinery products suppliers are small-to-medium-sized organisations high 
in craftsmen’s skills but low in engineering competence, and are not organised to 
participate in the design process. Construction research, at the time for the study, 
suggested that the industry needs to develop in the area of information and 
communication technology, supporting and developing the construction processes 
(Robertson et al, 2007). One such technology is referred to as the Building 
Information Model (BIM). In the studied context, the supplier needs to keep up in 
competence in new technology and methods such as lean and SCM in 
construction. Other areas developing in construction are the use of the 
modularisation concept (Jensen et al, 2009) and knowledge-based engineering 
Concepts such as these would likely be beneficial, but would need special 
consideration in joinery products manufacturing.  
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The studied case was arranged with a web-based information platform for the 

involved actors. Still, there were actors who were not invited to this platform, for 
example the supplier in the studied case. On the other hand, the supplier did not 
seem to try to connect to the existing information. One reason for this behaviour is 
that the culture of the contractor–supplier relation does not invite that practice, 
and the supplier is simply unaware of this information platform praxis. As a result 
of this disconnection, the joinery supplier manages engineering work already 
performed by the originators, with a lack of competence in some parts affecting 
the overall result.  
 

The supplier displayed an inability to estimate accurately complex work not 
previously performed, and production planning was further disrupted by redoing 
3-D modelling that had already been completed, causing delays and disturbances 
in the process. This disconnection easily affects the transparency of information, 
and what is worse is that the customer demands are filtered through another link 
in the value chain. The information in the project database had not been accessible 
to the supplier. Drawings were seldom mediated as CAD files, which limited the 
information. In this case we could see disconnection effects at different levels of 
the process. The originators deliberately left out undefined details for the supplier 
to solve; at the same time, the supplier claimed that it produced the products 
according to the defined specifications. The originators saw the suppliers as the 
product experts while the suppliers saw the originators as the design experts. This 
undefined knowledge gap created a need for the supplier to interpret mediated 
information and caused a value loss of the product. 

 
The behaviour results in the need for supplier–originator interaction, which is 

not a standardised routine in the purchase model. Further, the joinery products 
supplier confronts a number of product- and method-developing issues that need 
to be solved for every specific order. The culture in construction is for each party 
to optimise its own process, without proper routines concerning how and what 
information is needed for the next or adjacent partial process. The culture of ad-
hoc problem solving minimises reflection on the desired state in a situation in 
favour of solving the situation at hand. There is a lack of root cause analysis, and 
the problem is likely to recur. What can be found is that there was no defined 
responsibility for keeping the focus on the systems perspective. Therefore, when 
processes are adjacent and should have an exchange of information, this is not 
always accomplished due to the lack of systems perspective. The studied case 
shows examples of adjacent processes without information exchange, resulting in 
considerably increased assembly time for the supplier. The study shows that major 
time buffers are present, resulting in a large time span between design and 
production.  
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In lean production, time buffers are considered to conceal the causes of 

disturbances. The time from the preliminary request for the joinery product, in 
which the design was ‘defined’, to the product order was 96 weeks. During this 
time span, the major focus and efforts were invested in the business transaction 
rather than in the product solution. Leaving the management of the final product 
design to the supplier results in a time buffer while the suppliers process the 
information. The narrow time to delivery limits the willingness to interact. For a 
joinery products supplier, the purchase involves extensive work on estimating. 
The purchase model involves competition for suppliers and thus estimating work 
is conducted by several competitors. Both the main contractor and the suppliers 
have a double offering process. Thus, the lost effort needs to be covered by other 
orders and tends to increase the general price level. In this case, there should have 
been gains from:  

• More interaction between supplier, originators and adjacent processes 
• More standardised routines for interaction 
• Higher activity in searching for and mediation of information 
• Decreasing system-dependent time buffers and using time for value-

creating activities  
 
A major part of the internal and assembly problems could have been avoided 
through the exchange of information that was available but not shared. The 
culture in the construction process does not encourage work with standardised 
routines for interaction in cases such as this. One effect of this culture is that 
organisations need to have competencies in areas in which they should not 
actually need them, from a lean perspective. The information produced by these 
competencies should already be present this late in the process. At the same time, 
the competence of the originators needs support in the form of knowledge of the 
product-specific effects and production effects of the chosen solution. The 
uncertainties in the supplied drawings and methods in the project together with the 
lack of risk management generate high risks in the price setting. 
 

As shown in this study, interaction was hindered by poorly defined interfaces, 
a lack of standardisation and time buffers that distance the actors in the value 
chain from each other. One solution to the problems that occur could be to agree 
on the interfaces with the contractor organisation but also with the architect and 
the client. This calls for different behaviour towards the suppliers in construction, 
and greater integration of contractors and suppliers is needed to progress towards 
a model in which all the parties strive towards a common goal. These findings are 
connected to those of other case studies on the supply chain in construction, for 
example that of Elfving et al (2002). A different model for procurement of the 
supplier integrating with originators would be desirable in construction. A starting 
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point for the supply chain would be the co-makership model between contractor 
and supplier, as described by Vrijhoef (1998).  

 
The case findings show that supply chain management and information 

management are two main areas that work poorly, leading to numerous effects of 
knowledge disconnection for a joinery products supplier in construction. From a 
systems perspective, the most harmful consequences are: (1) information needs 
are not met; (2) competence is lacking; (3) there is a lack of activity in the 
gathering and mediation of information; and (4) time buffers break the flow of 
value-creating activities.  

4.6 The need for innovation  
 
The construction industry has been criticised for not keeping up with other 
production industries in terms of cost-efficiency, innovation and production 
methods. The purpose of Paper V was to contribute to the knowledge about what 
hampers efficiency in supplying engineer-to-order (ETO) joinery products to the 
construction process. The objective was to identify the main contributors to 
inefficiency and to define areas for innovation in order to improve this industry. 
Case studies of the supply chain of a Swedish ETO joinery products supplier were 
carried out, and observations, semi-structured interviews and documents from 
these cases were analysed from an efficiency improvement perspective. From a 
lean thinking and information modelling perspective, longer-term procurement 
relations and efficient communication of information are the main areas of 
innovation for enhancing the efficiency of supplying ETO joinery products. It 
seems to be possible to make improvements in planning and coordination, 
assembly information and spatial measuring through information modelling and 
spatial scanning technology. This is likely to result in an increased level of 
prefabrication, decreased assembly time and increased predictability of on-site 
work. 
 

From the evidence provided in the article, a vast amount of waste was present 
in supplying joinery products to construction from a lean perspective. Innovation 
in adopting lean principles and management of information, supply chain, 
planning and coordination is believed to be essential for improving the total 
process performance in this area of construction. Generally, in construction, 
attempts to increase the levels of industrialisation are approached by increasing 
the level of prefabrication, for example in industrialised housing (Lessing et al, 
2005). Thus, efforts are made to move construction activities from on-site to off-
site since this is believed to increase the predictability of the work on-site 
(Howell, 1999). This is parallel to the findings presented in the article. An 
increased level of prefabrication of joinery products, decreased assembly time and 
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increased predictability of on-site work seem possible. The cases studied provide 
information about two main areas of improvements: 
 

● Procurement model 
● Information standardisation and communication 

 
A procurement model based on a more long-term relation than the project level 
would be desirable. Then overprocessing in the business transaction could be 
avoided as an advantage of more concurrent and interactive work between those 
who create value, in these cases the architect, preprocessing, production and 
assembly. This would provide more efficient knowledge accumulation through the 
value stream since information would be shared and mutually developed. 
 

Many of the information communication problems observed are those that 
arise from the suppliers’ own processes and then surface during assembly. 
Approaching assembly inefficiency problems is something that is within the 
power of the joinery products suppliers to change. Three major contributors to 
assembly inefficiency were found in the studied cases: 
 

● Inadequate planning and coordination 
● Absence or inadequacy of assembly information 
● Spatial uncertainties 

 
To adopt the principles of lean, a greater focus on flow is necessary, and thus an 
increased level of planning and coordination is required, according to Tommelein 
et al (1999). In the studied cases there was little coordination between on-site sub-
contractors and assembly performed in advance, which had a major impact on 
efficiency. Performing the assembly of one-of-a-kind joinery products with or 
without limited assembly information disturbs the workflow and process 
efficiency severely. Increased efforts of the joinery products suppliers in 3D 
modelling and the generation of exploded views are likely to enhance the 
assembly efficiency. Further use of information technology tools for increased 
visualisation and efficient knowledge transfer is also believed to be useful in this 
context. 
 

For the joinery products suppliers there is a need to verify spatial as-built 
information since the general tolerances in construction do not provide enough 
precision. Despite the current efforts to verify spatial as-built information, their 
methods cannot eliminate the spatial uncertainty and they need to work with 
methods to handle this, which decreases efficiency in production as well as in 
assembly. Cost-effective methods and technology for eliminating spatial 
uncertainty are highly interesting for this type of industry. 
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The identification of waste in supplying joinery products to construction is a 

start for future work on improving this area of construction. These case studies 
cannot provide a complete picture of the general situation of the supplying of 
ETO joinery products to construction. However, together with more research in 
this area they can contribute to the theoretical generalisation. More research on 
adopting lean principles and management of information, supply chain, planning 
and coordination in this context is needed. In the cases studied the procurement 
model and information communication inefficiency are the main hindrances. The 
way to find solutions to those problems is not clear and prerequisites for 
performing the suggested methods and their efficiency in this context need to be 
proven. 

4.7 The studied organisation and the relation between self-image 
and external view 

4.7.1 Time consumption and activities performed 
 
In Paper VI, the focus was on the value created and the internal view of value 
creation. After the enquiry process of the studied case the contract negotiation and 
sales process steps take place. In the sales step the performed activities are 
presented and the time used for each activity in general is presented as a 
percentage of the working day.  
 

Time consumption and activities for a salesperson
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Figure 9: Time consumption 

 48



Chapter 4                                                                                                    Findings  

 
As seen in Figure 9, a salesperson mainly works with revision, customer contact, 
customer visits, production contact, handling e-mails and waiting for the 
computer. This might not strike the reader as odd, but the large part of the time 
taken up by revision stands out. The reason is related to the construction process 
and the problems arising in the later parts of production and assembly. When 
errors appear, the site manager contacts the salesperson, who has to sort out the 
problem with the production and the customer. It was found that this way of 
working seems to fill about 50% of the time spent by the salesperson, including 
late changes. The problem seems to arise as an effect of the construction tradition. 
In this culture or tradition there are often: 
 

• Difficulties in finding out clients’ wishes 
• Late changes 
• Unclear areas of responsibility 
• Incorrect or inaccurate documents and data 
• Waiting  
• Unfit drawings 
• Order changes appearing both early and late in the process 
• Logistic and parts quality problems 
• Deliveries that are not in accordance with the main design, contract and 

planning 
• Late unsolved quality problems 
 

4.7.2 The internal view of value creation 
 
As seen in Paper VI, the internal view was that the customers are the architect, the 
purchaser and the site manager (including assembly). The internal view of who 
was the customer was shattered. In the interviews the value for the architect was 
seen as fulfilling the vision of the architect, providing a response and solutions to 
technical questions, providing detailed descriptions and tests of solutions and 
being a competent partner. For the purchaser the values were seen as being 
fulfilled through a low price and high quality, technical solutions, a smooth 
enquiry process and obtaining quick answers to hard questions. For the site 
manager the values were fulfilled by a smooth and fault-free construction process, 
keeping to the agreed delivery times, sending correct items that are installation-
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friendly, providing installation instructions and managing an unloading system 
that works well with the installation and assembly set-up. 

4.7.3 The external view of value fulfilment 
 
With the background of the internal views, the customers’ answers were related to 
the perceived areas. When analysing the external view it could be seen that the 
customers were on average quite satisfied. The studied company was seen as 
acceptable but not much better (Paper VI). The internal view of the value created 
in the organisation seemed to correspond well to the views of the architect and the 
purchaser. An interesting finding was that despite the high averages in the area of 
the site manager, the distribution was high and the site managers seemed the most 
unsatisfied. An interesting observation was that the satisfaction of the customers 
seemed to decrease, the architect was the most satisfied and the site manager was 
the least satisfied. The following figure illustrates how the different respondent 
groups valued the studied company: 
 

Satisfaction

65%

30%

5%

Architect
Purchaser
Site manager

 
Figure 10: Respondent groups and the analysis of the highest values 

 
Figure 10 illustrates an analysis of 37 questions from a highest-value perspective. 
All the respondents answered the same questions and in 24 of the 37 (65%) 
answers the architect gave the highest value of the 3 groups of respondents. The 
purchaser gave the highest value in 11 of the 37 (30%) questions and the site 
manager did so in 2 of the 37 (5%) questions. The obvious trend is that the 
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architect generally gave the highest values, the purchaser generally gave the 
greatest number of second-best values and the site manager generally gave by far 
the lowest values. In the construction process the time from idea to finished 
building is normally at least 200 weeks. During this time the sub-supplier 
becomes involved at around the ninetieth week and its involvement finishes close 
to the two-hundredth week. As we can see in Figure 10, the highest values are 
given by the architect, who is mostly involved early in the process, while the 
purchaser gives medium values more frequently and is involved more in the 
middle of the process. The site manager gives the lowest values in 30 of 36 (83%) 
questions and operates in the final stages of the process. It is obvious that the 
fulfilment of customer value decreases during the process.  
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5. Analysis and discussion 
 
Chapter 5 presents the concluding analysis and discussion; furthermore, suggestions are 
offered based on the findings of the studies carried out in this research project. 

5.1 Some general findings 
 
The traditional building process presented in the theoretical framework of this 
thesis presents a rather fragmented process, with major gaps in the information 
flow. The overall research question of this work has been divided into three major 
issues: (1) identify and determine the patterns affecting the efficiency of the 
construction-related wood industry, (2) find the factors impacting on the 
effectiveness in the system and (3) make proposals for achieving greater 
effectiveness in the wood-related construction industry. Using this division, the 
following table outlines some general conclusions: 
 
Table 3: Some general conclusions 
 
 Patterns Factors impacting on 

effectiveness 
Greater efficiency 

Paper I Cooperation 
adds to 
efficiency 
 
 

External locomotive  
External integrators 
System assets 
Support by society  
Neutralisation of internal 
competition 
Will to cooperate 

Better information 
exchange 
Increased 
integration and 
interaction 
Improved 
standardisation 
 

Paper II Long-term 
commitment 
 

Competence 
Technological 
compatibility 
Wish to develop and add 
to the system 

Deepened 
integration 
Communication 

Paper III Disconnection Adaptation to variation 
Information variation 
Finding the standardised 
routines in the project-
based construction 

Standardisation 
Communication 
Cooperation 

Paper IV Insufficient 
interaction  
 

Information needs are not 
met 
Competence is lacking 

Standardise the 
information path 
and contents 
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Lack of information 
mediation and 
information gathering 
Time buffers occur 

Be cooperative and 
compatible 

Paper V Innovation is 
needed 

Inadequate planning and 
coordination 
Absence or inadequacy 
of assembly information 
Spatial uncertainties 

Increased planning 
and coordination 
Better measuring 
techniques  
 

Paper VI Value creation 
is a product of 
organisation 
focus 

Lack of standardisation 
Variation 
Lack of mutual 
understanding, teamwork 
and holistic view  
 

Standardisation of 
handover points 
Standardised 
routines 

 
When studying the construction area the idea emerges of separate industrialised 
construction that resembles the car industry more closely than the more traditional 
project-based construction. The distinction and way of working in the different 
areas are quite important. In industrialised construction the sub-supplier is a more 
integrated part of the system and the development takes place through 
cooperation. In mass production (such as in the car industry) the orders are well 
defined and the products and production process are standardised. This way of 
working minimises the problems related to information divergence, despite the 
fact that the sub-supplier organisations (joineries) are mainly arranged to handle 
the traditional construction process. The traditional construction process is 
arranged for projects and one-of-a-kind production to a great extent; in the studied 
case this resulted in variation and problems with unstandardised products and 
processes and sub-optimisation. Even on-site production has partially moved from 
the construction site; for example, joinery products are produced in factories and 
shipped to the construction site. This movement of production from the 
construction site to the factory has meant that spatial control has decreased. The 
ability to control measurements is low and the drawings must be trustworthy. The 
construction culture is influenced by a way of working whereby actors solve 
problems when they arise rather than being proactive towards problem solving. 
This influences the joinery producer, who has to deal with, for example, a lack of 
information in the enquiry information, conducting much of the projecting work 
in the process and late changes of the product.  
 

In industrialised production, effectiveness is easier to develop, the process is 
easier to see, there are more well-defined and standardised processes and there are 
more repetitions. The work is conducted through a long-term relation between 
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partners and they can develop a system for feedback. This allows a better 
understanding and possibilities to see variations and errors. Industrialised 
production means that the same team produces the same product repeatedly, and 
standardisation revolves around the product. In project-based production there are 
more difficulties in implementing work towards increased efficiency. This is an 
effect of the fact that it is more difficult to ‘see’ and ‘realise’ the moments that can 
be standardised, what continuous improvements are concerned with and how to 
improve. The routines are more hidden and camouflaged when they are often 
human-related and not defined. Project-based production means that a new team 
should produce a new product each time. This leads to an inability to work with 
product details and feedback systems as in industrialised production. It is at least 
harder to focus on and manage the long-term improvement questions. In project-
based production standardisation should revolve more around the process than the 
product.  

 
Nordstrand (1993) finds that the traditional construction process involves a 

large number of actors and the relations between them are mostly managed and 
regulated with contracts in loosely coupled temporary networks. The building 
projects are often complex and of a one-off nature, including multiple actors. The 
communication is therefore extensive and complex, but mostly of a problem-
solving character and with a short-term focus (Cigén, 2003). The information flow 
is fragmented due to the traditional structure of the traditional construction 
process. As Brege et al (2004) find, there are actors in the traditional value chain 
who are well aware of the importance of the market and find potential to increase 
the cooperation, at least in the wood-related sector. The picture is that the area 
studied in this work is arranged to handle ad-hoc variation, whereby individuals 
are free to carry out their work as they find best, without guidance and structure. 
In this process, no effort is made to standardise the work routines and this feeds 
variation. The construction process seems to encounter major difficulties in 
eliminating the usual everyday problems; this appears to relate to the information 
mediation problems and the culture of construction. A suggestion for increased 
effectiveness in project-based construction would be to define the standardised 
procedures that are actually present in project-based construction. As seen, all 
processes have some parts that are routine, regardless of the area or discipline. In 
the later studies of this work the routines of handling the enquiry, calculating it, 
giving an answer to the potential customer, obtaining the final enquiry, calculating 
it again, contract discussion, contract mediation, production preprocessing, 
production planning, production and assembly are in focus. This process grasps 
the entire value chain of the traditional construction process. In all these routine 
steps the handling of variation is a problem but also a way of creating value in the 
traditional construction process. To increase the effectiveness in the information 
process, there is a need to find the routine activities and apply efficiency tools to 

 55



Chapter 5                                                                           Analysis and discussion 

them and furthermore to standardise the handover points between the different 
actors in the value chain. It is about breaking down the routines into standard 
working routines and, from that, starting to see and find methods to measure 
variation and finding improvement possibilities. The identification of variation 
and errors should be the foundation for work on minimising these actions.  

5.2 Cooperation in the construction-related wood industry 

5.2.1 The industrialised perspective  
 
When studying the industrialised perspective on effectiveness in the construction-
related wood industry, cooperation seems to be an essential part of the 
development and creation of effective wood construction systems. In Figure 11 
the essentials of the creation of industrialised wood networks are presented: 
 

 
Figure 11: Industrialised wood construction in cooperation 
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According to Axelsson and Easton (1992), the coordination of activities and 
resources between companies are the main reasons for networks, and networks are 
seen as a foundation for greater efficiency. Fredriksson (2003) finds that the key 
to successful cooperation is trust, common goals, clear roles and good 
communication. These factors are not seen in the construction area. The obstacles 
to cooperation are seen as culture, tradition, lack of knowledge, lack of trust, 
fragmentation, laws and contracts, and the market structure. In the study the 
network process can be viewed as a dynamic process that is divided into a number 
of conditions; these conditions are then divided into different levels of the main 
networking process. The primary conditions are that the supporting level in the 
process is a creator of terms and sympathiser. On the implementation level the 
actors must, for example, be an asset to the system. On the process level there 
must be an identifiable contribution, supported by society, in a constellation in 
which the internal competition can be neutralised. The substantial conditions are 
that the supporting level must show commitment to the area. For development 
towards greater effectiveness in the construction-related wood industry it is 
advantageous if there is external support for the development. The implementers 
must be organised to fit the structure of the network in terms of both organisation 
and information compatibility and furthermore by being entrepreneurial and well 
regarded in the company context. On the process level the actor must be organised 
and structured to fit as a process actor and have a high level of know-how. The 
behaviour of the supporting level can be described as an introducer and an 
information carrier that supports without governing. The behaviour of the actors at 
the implementation level must be adaptable, interactive, honest and engaged. The 
traditional construction process seldom seems to encourage that kind of 
behaviour, as the culture often seems to hide experience and to relate to others 
mainly when problems arise. The behaviour at the process level must be 
visionary, identifying and operational. One can describe a network process as a 
maturation process in which the current step is a natural product of the previous 
one and the dynamics occur in the steps and between the steps. Market contacts 
affect the development of the process by being the process that forms the basis for 
the continuation of the completed creative process and the start of the realisation 
phase. The overall dynamics of the process can be described as the idea of being 
able to do more in cooperation than as individual companies and the idea that the 
possibility of development is the basis for the process, in other words to increase 
the effectiveness in construction by cross-wiring the traditional construction 
process.    

 
The fundamentals of the cooperation process are better information, logistics, 

production and construction systems related to the traditional construction 
process. The process is helped if there is a supporting level that works as a 
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sympathiser and information distributor. The companies involved in the 
development process have to be competent and contribute to the common 
construction system, but also adaptable and willing to cooperate. The process is 
helped if the competition within the project constellation can be neutralised in 
order for the different actors to be able to relate more freely in the process. The 
relationships between individuals are fundamental to the development of the 
process. They are affected by the viewpoint of the individuals in the process, in 
which the common industry knowledge creates the conditions for dynamic 
development. It is clear that the process is improved by individuals whose main 
knowledge is outside the field and the dynamics created largely by these 
individuals. In the studied process it can be stated that institutions play an 
important role, primarily as introducers and supporters but also as potential 
customers. These potential customers also have the possibility to be more 
competent customers, through involvement in the process. From a business 
perspective, the development of the process is seen as a natural consequence of a 
number of projects intended for production. The development of industrial 
networks in the wood construction area can be seen as moving the focus from 
production to approaching the market. The development is a response to the 
market demands for lower costs, high quality and higher production, strongly 
supported by institutions. 

 
Cooperation in the studied area often means moving from a traditional 

perspective to a more industrialised perspective resembling other industries. From 
a more industrial perspective on construction, what is required of the sub-
contractor is different from what is required in the more traditional method of 
construction. A sub-supplier needs to be more integrated into the earlier process 
of the construction chain. The responsibilities of the sub-contractor, supplying a 
specific industrialised building system, are to develop the system and contribute to 
it. What is required of the sub-contractor is more connected to competence and 
innovativeness. The competence factor is important when the sub-contractor must 
be able to contribute to the entire system. It is therefore an advantage if the sub-
contractor has competences in several areas.  

 
With regard to competence, the understanding, respect and adaptation to the 

industrial process are the main factors, but competence also includes the level of 
compatibility and ability or willingness to cooperate. Compatibility, in this case, 
means having a level of technology that enables the actor to disseminate and 
receive information efficiently. In more specific terms the competence required is 
to be able to draw and perform installations both for external entrepreneurs and in 
factories; the work should be conducted in cooperation with the entire chain of 
actors participating in the building process. This is important because the sub-
contractor is required to understand and develop its part of the chain, based on the 

 58



Chapter 5                                                                           Analysis and discussion 

understanding of the entire system. The sub-supplier must manage interactions 
forward and backward in the chain to be able to contribute to the continuous 
competence development. This development requires the traditional building 
culture to be abandoned and the thinking to be more concentrated on 
industrialised production. This corresponds quite well to the success factors 
described by Fredriksson (2003), such as the presence of a will to cooperate. It 
also corresponds fairly well to overcoming the aforementioned obstacles to 
cooperation. Added to the discussion is the importance of the external supporter, 
which in this case had a major impact on the cooperation process.    

5.2.2 The traditional perspective 
 

As mentioned before, Nordstrand (1993) finds that the traditional construction 
process involves a large number of actors and the relations between them are 
mostly managed and regulated with contracts in loosely coupled temporary 
networks. The building projects are often complex and of a one-off nature, 
including multiple actors. The communication is therefore extensive and complex, 
but mostly of a problem-solving character and with a short-term focus (Cigén, 
2003). The information flow is fragmented due to the traditional structure of the 
traditional construction process. The one-of-a-kind nature of projects, site 
production, temporary multi-organisations injecting new members into the 
construction interaction chain and regulatory intervention are known peculiarities 
of construction (Koskela, 1992). For the sub-supplier the traditional construction 
process is governing. This means it is necessary to trust the information mediated 
from customers. The sales efforts are often directed towards the construction 
contractor. This procedure easily disconnects the supplier from those responsible 
for the design, commonly seen in the traditional construction process. This 
disconnection affects the accessibility of the information. Often information in the 
project is not fully accessible by the joinery products supplier. The lack of 
accessibility limits information and leads to the duplication of work. The 
information mediation suffers from variation, with cases varying with regard to 
the amount of information, from a drawing on a napkin to information on an 
entire building that merely requires windows. The time span between the 
preliminary quotation request and the product order in the traditional construction 
process was approximately 96 weeks in a studied case. During this time span, the 
major focus and efforts are invested in the business transaction rather than in 
adding value to the product. The final product design is often left to the supplier to 
manage and this restricted time span limits the supplier’s opportunities to interact 
with the client due to the limited time available to design, produce, deliver and 
assemble the product, which in the studied case was about 10 weeks of the total 
time of about 200 weeks. In theory we find that the information flow is 
fragmented and of a problem-solving character with a short-term focus. Adding to 
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this notion it has been seen in the study that the information process also 
comprises a high degree of variation in a time-demanding process. The time in the 
process is fragmented and poorly used from an efficiency perspective.  
 

The traditional culture in construction is not focused on long-term relations in 
the supply of joinery products and this also affects the efficiency. The issue of 
mental and actual distance is largely present. On-site production today demands 
more of the involved actors and information mediation, because the possibility of 
testing is small. Like the general contractor, suppliers have a double offering 
process. The cost of making unsuccessful quotations must be covered by orders 
that successfully go to completion, and this tends to increase the general price 
level. This enquiry or quotation procedure is part of the traditional culture and is 
seen as more or less normal, containing a touch of unquestioned routine. 

 

5.3 Communication between the construction industry and the 
joinery supplier 

5.3.1 The industrial perspective 
 
In the traditional building process the sub-contractors, mainly projectors and 
entrepreneurs, come in and carry out their work and then leave the assignment. 
The main information is gathered in some kind of document or database specific 
to the task. The overall information is delivered by the end of the task and then 
left for other tasks, seen in the discussion of both Cigén (2003) and Fredriksson 
(2003). In the best cases, the information is gathered by the sub-contractor. 
 

For the sub-supplier to have the ability to add to the efficiency of the system 
and develop it, there is a need for long-term commitments, supporting both 
Axelsson and Easton (1992) and Fredriksson (2003). Commitments of this type 
affect the everyday work so the sub-supplier must find a way to manage these 
contradictions. Taken altogether, the main overall responsibilities of the sub-
supplier are competence, innovativeness, understanding and driving force. The 
geographical emplacement is of lesser importance but geographical nearness 
contributes to the ability to cooperate. The sub-supplier managing the assembly 
must be well informed about the system to allow an easy and effective assembly 
process. The size of the business is important when it is desirable for the major 
part of the production to be managed by a single sub-supplier. From an 
industrialised perspective, the sub-supplier is required to contribute to the 
development of the process, in contrast to the traditional way of conducting 
business. Therefore, the sub-supplier has to understand and respect the importance 
of repetition and time saving in the process. The sub-supplier should also return 
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information to the system owner for the purpose of developing the building 
system. The difference between the traditional perspective and the industrialised 
perspective is a change from being reactive towards being more proactive in the 
way of working. The change resembles the development described in the lean or 
SCM perspective. 

 
The integration in the system should be managed with long-term commitment 

that should be the base for development and innovativeness, resembling the 
description of Axelsson and Easton (1992). The long-term commitment is the 
foundation for more general and detailed improvements, as long as routines for 
efficient communication are also created. This development creates the possibility 
to find and eliminate errors and disturbances. Business contracts in the form of 
long-term cooperation or yearly contracts seem to be the principal alternative to 
integration. It is important that the sub-contractor has a sense of participation in 
the system and in the process for long-term commitment. The sense of 
participation enables relations to be created and maintained between the personnel 
in the building system and the personnel at the sub-suppliers. The relations 
between the staff members are built not only on relations, but also on the 
compatibility of systems, for example IT systems. The integration depends on 
trust and the development of new forms of cooperation. Such development will 
increase the level of coordination of activities and resources, as well as increasing 
the level of process integration, supporting Axelsson and Easton (1992). It will 
also be the foundation for the finding of Liker (2004) that explains that the 
efficient organisation must have a culture in which everybody strives for 
continuous improvement.    

 
The strategic network idea of industrialising the entire building process with a 

building system that involves the entire building chain requires long-term 
commitments with continuous information flows and understanding, respect and 
adaptation to the industrial process by the involved actors, in other words the 
direct opposite of the traditional construction process. In the traditional 
construction process the measurement on a project is mainly performed by 
ascertaining whether the project created profit or not, and no root analysis is 
conducted. In a development towards a more effective system the importance of 
measurement increases and the need for new key figures becomes an important 
tool. Mainly these key figures should be focused on the progression in the 
process. There might be a need to use key figures in the part processes of the 
process, developing routine-based actions in the part processes. When developing 
towards a more effective project-based construction process, the situation for the 
sub-supplier changes from being an isolated actor working on small parts of the 
chain (a contractor) to being more of a semi-member of the system, as described 
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by Koskela (1992). The goal is to create a more time-effective process through, 
for example, the elimination of small everyday errors. For the strategic networks 
building system the change is more related to openness and trust in the sub-
supplier’s competence and secrecy. 

5.3.2 The traditional perspective 
 
For the sub-supplier it is the variation in information and the handling of and 
adaptation to this variation, both in the organisation and in the entire traditional 
construction system, that are the governing factors. A description of the relation 
for an actor in the wood industry can be viewed in Brege et al (2004), and the 
general construction system can be seen in Nordstrand (1993). The sub-suppliers 
are adapted to the ad-hoc handling of variation in organisations with little or no 
effort made to increase the effectiveness. Most of the waste apparent in the 
process derives from problems with the information and information mediation. 
Customers are unable to specify what they want an offer to be made on, tending to 
send too much information to compensate for the quality of the information 
needed. This procedure seems to be conscious in some cases, transferring some of 
the work of projecting to the sub-supplier, resembling the description of Vrijhoef 
et al (2001). The main communication occurs when the deficiencies in the 
material are so great that they are impossible to overlook, resembling the 
description of Cigén (2003). There are often problems with forgotten or missing 
information. A major problem is when the contract is written, but the product is 
not yet determined; it seems as if the customer is buying production time or has an 
idea of a function, rather than a product. Originators deliberately leave out 
undefined details for the supplier to solve, while at the same time the supplier 
claims that it produces the product according to the defined specifications. The 
originators see the suppliers as the product experts while the suppliers see the 
originators as the design experts. This undefined responsibility creates a need for 
the supplier to interpret mediated information and can cause unnecessary costs in 
time and money in the process. The following Figure 12 depicts the relations: 
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Figure 12: The relation between performed work and potential work effort 

 

In Figure 12 the relation between the actual work performed (red triangle) in the 
traditional construction process and the potential work effort (blue triangle) in a 
more effective system is presented. The dotted thick line represents the 
information accumulation needed in a construction project, and the thick black 
and red line corresponds to the actual information development in a construction 
project. The small (a) corresponds to an optimal handover point and (b) 
corresponds to the actual handover point in a traditional construction project. The 
waste occurring can be described as the area A – the area B = the waste dependent 
on the traditional construction process. This pattern is visible in the entire 
construction process and is repeated throughout the entire process.  
 

This way of working also leads to disconnection effects at different levels of 
the process; one example is the supplier’s risk management when pricing, 
supporting the finding of Koskela (1992) that the design and construction have 
different perspectives on value and waste for the customer. Attempts to adapt the 
flow are hampered by traditional design, production and organisational concepts 
and by the peculiarities of construction. The one-of-a-kind nature of projects, site 
production, temporary multi-organisations injecting new members into the 
construction interaction chain and regulatory intervention are known peculiarities 
of construction. In the studied case this results in responding to enquiries 
involving the estimating production cost and market price when pricing the 
product, but this is often carried out on the basis of deficient information. At this 
stage, the product is seldom fully defined by the originators at the level of detail 
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needed for production. Estimation work is not chargeable, so the resolution of the 
estimation work tends to be limited. Thus, the detailed product solution and 
production method are not created until the client’s order is received. The pricing 
model in the system is poorly connected to the actual production cost. This is 
based on the finding that the model for pricing builds on the producer’s 
information on how much a piece costs and how long a required piece takes to 
produce in general. This general picture of costs in relation to unclear information 
from the buyer generates a high level of risk in the pricing process. From an 
effectiveness point of view, the pricing model could work as a tool by altering the 
way of thinking. This would mean progressing from taking the production price 
and adding a profit margin, giving a market price to taking the market price and 
wondering how to produce the object at a profit. 

 
This behaviour results in a need for supplier–originator interaction that is not a 

standardised routine in the traditional construction process. Further, the joinery 
products supplier confronts a number of product- and method-developing issues 
that need to be solved for every specific order, making it risky to set the actual 
cost in the pricing model. The culture in construction is for each party to optimise 
its own process without proper routines regarding how and what information is 
needed for the next or adjacent partial processes. The culture of ad-hoc problem 
solving minimises the reflection on the desired state in a situation in favour of 
solving the situation at hand. Therefore, no root analysis is undertaken, and the 
problem is likely to recur. What can also be found is that there is no defined 
responsibility for maintaining the focus on the systems perspective. Therefore, 
when processes are adjacent and should have an exchange of information, this is 
not always accomplished, due to the lack of systems perspective. Most joinery 
products suppliers in Sweden are small-to-medium-sized organisations. As seen in 
the studies, the companies are high in craftsmen’s skills but low in more highly 
educated staff, and are not organised to participate in the construction design 
process.    
 

Internal communication is also inadequate due to both the adaptation to the 
system and the minor internal efforts to develop the process, in other words 
adaptation to the traditional construction process. If the process is considered 
from, for example, a lean perspective, it is quite easy to see that wastes occur. On 
the other hand, in the current traditional construction process, the value is created 
mainly by the sub-supplier’s handling of flexibility, and the product seems to be 
more the ability to handle variation than actually to produce and deliver a window 
or a door. The personnel have the freedom to choose and manage their processes 
without any limitations, but also without an extensive sense of common goals and 
strategies. The personnel’s freedom is essential for managing the variation in the 
traditional production process. This freedom probably results in unwillingness to 
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change the way of working in the personnel area, and the status of the employee 
will decrease. This is not only an internal problem but also a product of the culture 
in the business and the adaptation to the variation in the information. By arranging 
the process as in the studied case, the seven wastes defined by Ohno (1988) and 
Imai’s additional waste (1997) seem to emerge and there will be problems with 
driving out the activities that do not create value (Womack & Jones, 1996). By 
adopting a sub-supplier perspective, it can be seen that adaptation to the system is 
essential. This adaptation means structuring the organisation to handle the 
traditional construction process and therefore variation.  

 
In the studies the respondents do not see the variation in the information as so 

problematic, and this attitude stems from the fact that the individual is hired to 
deal with exactly that problem. From a lean perspective, the variation seems to be 
the major efficiency problem in the process, together with the lack of information 
and standardisation of information in the different steps. The major efficiency 
lacks come from (1) the variation in information quality both internally and 
externally, leading to overprocessing or incorrect processing, defects, waiting and 
unused employee creativity; (2) the lack of clear-cut routines, leading to all of the 
eight wastes presented by Imai (1997) and Ohno (1988); and (3) the absence of 
standardisation of work, also leading to all the wastes presented; (4) in addition to 
these problems, there are poor internal information systems, leading to waiting 
and unnecessary movement. The information gathered illustrates that the main 
negative effects are caused by the following factors: (1) the information needs are 
not met; (2) competence is lacking; (3) there is a lack of activity in the gathering 
and mediation of information; (4) time buffers break the flow of activities.  

 
Putting the results into the generic perspective presented by Vrijhoef et al. 

(2001), the main factors result in the following consequences: 
 

• Inaccurate data transfer or lack of data transfer 

• On-site solutions without information feedback 

• The physical distance from the construction site influences the amount 
of information received due to the loss of informal information 
channels on-site 

• The distance from the construction site also influences the ease of on-
site control of adjacent environments 

• Known problems are not solved because of undefined areas of 
responsibility  

• Uncertainties in both production methods and technical solutions  
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• Errors and delays, such as incorrect deliveries to assembly 

• Lack of feedback except in cases where problems have arisen 

• Disturbances in the process flow 

• Time buffers; for example, 27 weeks elapsed from the supplier offer to 
the construction contractor’s order 

 

If we look at the sub-supplier process, we can see that the information process is 
extensive, with many stops and starts, and each set of information is managed at 
least twice, to a large extent. A major reason for the fragmentation of this process 
seems to be that the construction process is fragmented. The study indicates that 
there are knowledge disconnections and knowledge shortcomings in the process, 
supporting the views of Cigén (2003). There are lacks in the routines for feedback 
between the actors in the value chain and there are poor conditions for process-
spanning improvements. The actors can affect their own part of the value chain, 
but have difficulty seeing the whole process. In other words, it is hard to see that 
an improvement in their own process gives gains when these gains occur in 
another part of the value chain, which the actors do not see as affecting them. 
Another problem is that there is a lack of competence in the long-term 
coordination of efforts from a network perspective, as described for example by 
Axelsson and Easton (1992), and this coordination should probably come from 
outside and be supported by large construction companies. Such a development 
would probably increase the effectiveness of the whole construction value chain. 
The main gains from a sub-supplier perspective would be that the information 
level could be standardised at different handover points, resulting in greater 
efficiency while still maintaining the flexibility. 

 
The entire process is supported by multiple computer systems that are not 

fully adequate for the process, leading to waiting time occurring and multiple 
unnecessary tasks being conducted. This is also an area for development: the 
efficiency would increase if the different IT systems could communicate with 
each other. After the contract, the major waste occurs because of the lack of 
standardisation of how and what information should be transferred, ending up in 
the forms of waste described for example by Lareau (2003). This waste also 
occurs because the customer more often tends to buy production time rather than a 
finished product at the time of the contract, and therefore changes in the order are 
common. There are also unclear areas of responsibility and not many follow-ups 
in the process. The former discussion mainly supports the findings of for example 
Koskela (1992), Lamming (1996) and Vrijhoef et al (2001), but it adds much to 
the negative effects from a lean perspective that can be seen at a sub-supplier 
active in the context. 
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5.4 Value creation and time consumption 

5.4.1 The falling trend 
 
The following discussion will focus on the effects of the view on value creation 
and time consumption, in order to add to the knowledge of the effects in the 
process. In the studied case the salesperson uses about 50% of his or her time to 
correct errors and carry out revisions, an effect that seems to correspond well to 
the absence of what Liker (2004) calls a ‘pull’ system. Almost 100% of this 
correction or revision time is spent after the contract is signed, when the 
salesperson should no longer be involved in the project, according to the company 
guidelines. It seems that problems in the project-based construction process arise 
after the contract is signed and then increase to a peak in the assembly phase. This 
is obvious in the studies conducted. This is most likely an effect of the fact that 
the traditional construction culture, described by Nordstrand (1993), has lingered 
on in the information management process, while production has developed into a 
somewhat more effective process. Still, the traditional culture of solving problems 
as they arise has followed the production into the factory.  
 

Considering the theory of the cost of poor quality, described by Bergman and 
Klefsjö (2002), Juran (1999) and Sörqvist (2004), it is obvious that the traditional 
construction process has both poor design quality and poor production quality. 
The design quality suffers from variation, difficulties in determining the clients’ 
wishes, changes, unclear areas of responsibility, incorrect or inaccurate documents 
and data, waiting, unfit drawings and the fact that order changes appear both early 
and late in the process. As an effect of the poor design quality, the production 
quality suffers, and it is also here that the problems become tangible in the studied 
process. Solving problems late in the process is highly costly and is the usual way 
of working in the studied process. As seen, there is potential for the sub-supplier 
organisation to develop a more effective process.  
 

The internal view of the value created in the organisation seems to correspond 
well to the views of the architect and purchaser. An interesting finding is that 
although there are high averages in the area of the site manager, the distribution 
increases quite rapidly. What can be seen is a trend of falling satisfaction during 
the construction process. This is probably an effect of the following: 
 

• The organisation is arranged mainly to fulfil the values of architects and 
purchasers 

• Unsolved problems earlier in the process become obvious in the 
assembly phase 
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• Unclear areas of responsibilities arise 
• Late changes delay the process 
• Standardisation and clear information routines are lacking 
• Errors appear 

 
The organisation is arranged mainly to fulfil the values for architects and 
purchasers, but still most sales time is used in the area of the site manager and to 
repair poor quality. As mentioned before, this is an effect of poor 
design/information quality in the traditional project-based construction culture. In 
the studied case the variation in information entering the process, undergoing the 
process and the working routines in the different steps is obvious. This is, as 
mentioned before, related to the traditional construction process described for 
example by Nordstrand (1993). The problem in the early stages is often finding 
out the client’s wishes. After the contract is made, there are often changes and the 
documents become incorrect or inaccurate. The salesperson then has to revise and 
correct errors when the areas of responsibility are unclear. These errors are often 
related to logistic and parts quality problems, deliveries that are not in accordance 
with the main design, contract and planning, and unsolved late quality problems. 
 

The architect, who in general gives the organisation higher grades, might not 
be as influenced by the problems that arise later in the process. The purchaser is 
also involved early and in the middle part of the timeline. The problems arising 
reach their peak in the later stages of the process, which could be one explanation 
for the lower grades given by the site managers. The problems are an effect of the 
traditional construction process, lack of standardisation and conservatism in the 
system. Another aspect of the studied organisation’s focus is that it lies mainly on 
the relation with the purchaser. The relation with the architect is mainly focused 
on support and becoming prescribed. 
 

As shown in the study, there are gaps between the internal and the external 
view of value creation. The standard deviation in the study is generally high, 
indicating that the organisation is not consistent in its value creation. The 
deviation is quite even across all the questions but the means vary. The 
organisation seems to fulfil the value for the architect to a great extent, but the 
value is a little lower for the purchaser and the lowest for the site manager. This 
seems to depend on the fact that the organisation is not completely meeting the 
requirements in the following seven areas: 

 

• Information mediation  
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• Keeping time plans 

• Having clear routines 

• Availability 

• Responsiveness 

• Feedback 

• Identifying needs and wishes, proposing solutions and adapting products 

 

The information mediation mainly affects the site manager when the project is put 
to its point in the assembly part of the process. The keeping of time plans is also 
most relevant in the last part of the process and therefore mostly affects the site 
manager. Having clear routines affects all the different actors in the chain and a 
reason for the unclear routines can be related to the variation and lack of 
standardisation in the construction system. The variation and lack of 
standardisation lead to unclear routines and stress in the organisation, which in 
turn reduce the availability, feedback and responsiveness. The stress in the 
organisation also reduces its ability to identify needs and wishes, propose 
solutions and adapt products, affecting all the actors involved in the construction 
process. From a lean perspective, the value loss in information mediation, 
availability, and so on seems to arise from: 

 

• Lack of standardisation 

• Variation 

• Lack of mutual understanding, teamwork, a holistic view and feedback  

• Poor design and production quality 

• Push rather than pull systems  

 

The studied organisation is mainly arranged to handle the variation in the 
traditional construction process. This leads to poor design and production quality, 
major time wastage, high costs and inefficient processes. The organisation needs 
to move towards what Lessing (2006) refers to as a changing focus. The process 
still involves many routine actions. Each process step has its own set of activities 
to manage the work to be undertaken in the step. Despite the variation in the 
material flowing in the process, each process step has its own requirements with 
regard to information and ways of conducting the work. The potential of 
developed routines lies in the increased efficiency in each step leading to higher 
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design and product quality. Developing the routines throughout the process will 
also increase the possibility of removing errors earlier in the process, making the 
processes less costly. 

 
 When the project is managed in a shorter time and there are fewer problems 

connected to the end product, the customers will probably be more satisfied. The 
architect can save more time, the purchaser can obtain a lower price and higher 
quality and the site manager can obtain products that cause fewer disturbances in 
the assembly process. By using efficiency tools in project-based construction, the 
potential therefore exists to decrease costs, increase earnings and improve 
customer relations. This could be the effect of increased standardisation and 
developed routines in the process steps conducted by the organisations.  

 
Koskela (1992) finds that design and construction have different perspectives 

on value and waste. As mentioned, the salesperson spends about 50% of his or her 
time on revision, customer contact and production contact regarding problems. If 
these problems decrease, the salesperson could spend this time focusing on the 
customers and the production cost would also decrease, as good quality costs less 
than poor quality. The solution seems to be to apply lean actions to the process 
steps and to standardise the information and later on the products between the 
handover points. In this system a routine for feedback is also essential, both 
internally and in the value chain. When standardising the internal routines and the 
usual handover points, it is also possible to increase the efficiency in temporary 
networks, which are the foundation of traditional construction. If the process is 
standardised, it does not matter which company fills the place in the value chain, 
as the knowledge of the information that is to be mediated will be obvious. 
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6. Conclusions and future work 
 
Chapter 6 presents the conclusions about how the construction-related wood 
industry can develop a more effective process adapted to both industrialised 
construction and one-of-a-kind production. The conclusions incorporate the 
identification and determination of information patterns affecting the efficiency of 
the construction-related wood industry, finding the factors affecting the 
effectiveness of the system and making tentative proposals for greater 
effectiveness in the wood-related construction industry. The chapter ends with a 
discussion on future work. 
 

6.1 On cooperation and improved efficiency in the construction-
related wood industry 
 
Taken together, the studies on how the efficiency in the construction-related wood 
industry can be increased suggest an outline of some general areas counteracting 
efficiency. The construction-related wood industry is mainly orientated towards 
the traditional project-based construction process, described by Nordstrand 
(1993), meaning that the organisations are mainly reactive and delimited islands 
in the value chain, supported for example by Fredriksson (2003) and Vrijhoef et al 
(2001). The industrialised construction production with which the industry comes 
into contact seems to be quite a small part of the total amount of work. The 
industrialised projects are often less labour intensive, while the construction 
process is more standardised. Industrialised production is more proactive in its 
nature, as the process is to a larger extent owned by the integrated actors. 
 

The major finding in this study is that poor efficiency derives from (1) the 
variation in information quality, both internally and externally, leading to 
overprocessing or incorrect processing, defects, waiting and unused employee 
creativity; (2) the lack of well-defined routines, leading to all of the eight wastes 
presented by Ohno (1988) and Imai (1997); and (3) the absence of standardisation 
of work, also leading to all the wastes presented; (4) in addition to these problems, 
there are poor internal information systems, leading to waiting and unnecessary 
movement. The information gathered illustrates that the main negative effects are 
caused by the following factors: (1) the information needs are not met; (2) 
competence is lacking; (3) there is a lack of activity in the gathering and 
mediation of information; (4) time buffers break the flow of activities. Putting the 
results into the generic perspective presented by Vrijhoef et al (2001), the main 
factors result in the following consequences: 
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• Inaccurate data transfer or lack of data transfer 

• On-site ad-hoc solutions without information feedback and 
documentation 

• The physical distance from the construction site influences the amount 
of information received due to the loss of informal on-site information 
channels  

• The distance from the construction site also influences the ease of on-
site control of adjacent environments 

• Known problems are not solved because of undefined areas of 
responsibility  

• Uncertainties exist in both production methods and technical solutions  

• Errors and delays, such as incorrect deliveries to assembly 

• Lack of feedback except in cases where problems have arisen 

• Disturbances in the process flow 

• Time buffers; for example, 27 weeks elapsed from the supplier offer to 
the construction contractor’s order. 

 

In the more traditional construction process there are knowledge disconnections 
and shortcomings from an efficiency perspective, described for example by 
Koskela (1992), Vrijhoef et al (2001), Cigén (2003) and Fredriksson (2003) and 
supported by this study. There is a lack of routines for feedback between actors in 
the value chain, and there are poor conditions for process-spanning improvements. 
In the traditional construction process an actor can only affect its own part of the 
value chain, and may have difficulty seeing the whole process. In other words, it 
is hard to see that an improvement in its own process gives gains when these gains 
occur in another part of the value chain, which the actor does not see as affecting 
it. The culture of the traditional construction process seems to be the major 
obstacle to development, counteracting the trust, common goals, clear roles and 
good communications that are seen as key factors by Fredriksson (2003). As an 
example of the effects of this way of working, the salesperson spends 50% of the 
time revising and correcting errors, mainly due to poor design quality. We can 
also see that the poor design quality, together with unstandardised processes, 
causes the entire workload to be higher than needed, as seen in Figure 12. Still, 
the potential to standardise the routine actions or steps and the handover points in 
the internal process exists, and is probably one part of a route to more effective 
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processes. The implications are that increased standardisation and effectiveness 
when handling variation will decrease the time needed for each project, increase 
the customer satisfaction by rearranging the time spent and decrease the product 
cost, by increasing both design and product quality. The decreased production 
cost could be used to decrease the market price and increase the earnings. This 
conclusion supports the views of both lean production and SCM. 

 
From an efficiency and value chain perspective, there are problems with the 

lack of competence in the long-term coordination of efforts; this coordination 
should probably come from outside and be supported by large construction 
companies. Such a development would probably increase the effectiveness of the 
whole construction value chain, supporting the views of Fredriksson (2003), for 
example. The main achievements from a sub-supplier perspective would be that 
the information level could be standardised at different handover points, resulting 
in greater efficiency but still maintaining the flexibility. The major efficiency 
obstacles, at least for joinery sub-suppliers, seem to be the traditional construction 
processes. The traditional construction process leads to four main factors that 
counteract efficiency:  
 

1. Lack of cooperation 
2. Variation 
3. Information deficiencies 
4. Poor design and product quality 

 
Although mentioned in the different studies, some insights are prominent for 
efficiency in the construction-related wood industry. To increase the effectiveness 
in the process there is a need to increase the cooperation, both internally and 
externally, and to find the routine activities that comprise the process and apply 
efficiency tools to them, as well as to standardise the handover points between the 
different actors in the value chain. It is about breaking down the routines into 
standard working routines and, from there, starting to see the variations and errors 
and to work on minimising these actions, without losing the flexibility. These 
insights affect the above-mentioned factors and are summarised below: 

 
• Cooperation between actors in the value chain is a way of increasing the 

efficiency, and builds on the ability to redesign the traditional construction 
process and on standardisation, according to suggestions from for example 
Koskela (1992). To be able to develop cooperation, the competitiveness 
between normally competing actors must be neutralised in the cooperation 
process. There must be a will to cooperate; an external initiative seems to 
be advantageous and there must be locomotives in the different 
development parts. The need for more long-term cooperation in order to 
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achieve better design and product quality is obvious. This would mean 
taking active responsibility in the value chain. Cooperation implies a 
change from being reactive to being more proactive without a loss of 
flexibility.  

 
• The variation in information and information mediation is the major factor 

counteracting efficiency if more project-based production in the 
construction area is considered. As an adaptation to the traditional 
construction process, the maturity of the structured improvement work in 
the studied cases can be said to be low or non-existent, as the organisation 
has low- or zero-quality work. The organisations are structured in an ad-
hoc way in which the different partial processes have their own solutions 
with regard to how to work, which is an effect of the adaptation to the 
traditional construction process. The organisations are structured to handle 
variation and the values created are not well defined. This seems to be 
because the value is created for many different actors in the process with 
their own varying agendas, without a system view or coordination. Each 
actor focuses on its own task and is not involved in the value chain 
development. There is a lack of organised efforts to streamline the value 
chain. In this context the organisations could be helped in the areas 
requiring greater efficiency if they used tools such as SCM or lean 
production philosophies and defined the values created in order to be able 
to define the wastes occurring in the process, with the management leading 
the way, and created activities for active waste reduction, along with 
finding an active mutual method to increase the value-creation activities in 
the internal value chain. Furthermore, work should be undertaken to 
implement efficiency practices in the construction system in a general 
sense. 

 
• The culture of construction usually leads to poor design quality, which 

leads to poor product quality, described for example by Sörqvist (2004). 
This is mainly dependent on the information deficiencies. More personnel 
in the organisation should work to arrange standardisation of the 
information in the process, which means cooperating with the other actors 
in the system and in the value chain. Secondly, the organisations should 
define a single way for the information to flow in the process. The 
information should be handled in the process as a product in a process of 
changing a raw material into a finished product, with well-defined routines 
for each step. In this process the organisations should clearly define what 
is to be done with the information in each step of the process and what the 
information should include before it is handed on to the next step of the 
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process. This would constitute a first step in reducing the problems or 
wastes occurring in the process and increase the value creation.  

 
The internal work also has to involve the will to change; this will probably have to 
be introduced by society. Society seems to be in good terms with the construction 
area, and there is little pressure for change, despite the criticism of construction. 
The incitements for change will be likely to come from the end-users and society. 
In the studies it seems as though the organisation is content with the process as it 
is; the problems in the process are solved by hiring another employee without 
really questioning the reason for the problems. This way of acting can be seen as a 
waste in itself and should perhaps be added to the list of definitions of waste, but 
it is seen in this case as a management problem. Externally, demanding 
standardisation in external information is not easy because it is here that the 
organisation seems to create some of its value through performing parts of the 
projecting for the customer. If it is possible for standardisation to be developed, 
that development should be undertaken in cooperation with the customers. The 
standardisation of the material entering the process would diminish the combined 
waste occurring internally and would probably also diminish the occurrence of 
external wastes. 
 

6.2 Efficiency in industrialised and project-based construction 
 
For the construction industry to be able to come to terms with low quality, high 
costs, low profitability and a lack of innovation, and the criticism regarding 
insufficient durable housing production at too high a cost, a tentative suggestion is 
to increase the level of industrialisation and cooperation, using efficiency and 
cooperation philosophies, in the construction process. In the more project-based 
part of the construction process the same suggestion applies, but the efficiency 
development must be introduced in the different routine steps of the internal 
process of the actor performing work in the traditional construction process. The 
increased cooperation must be in the form of discussing and determining the 
information levels at different handover points in the value chain, to decrease the 
waste of rework. For a future development in the studied area the tentative 
suggestion would be to; (1) define the process and the routine actions in the 
different part processes, (2) define the hand-over points in the value-chain, (3) 
determine the level of information in the hand-over point in cooperation, (4) 
increasing the feedback in the system in order to find errors early in the process 
and (5) increase the general cooperation level preferable with help from external 
supporters. Added to this a will to change must be introduced in the value-chain, 
the incitements for change probably must come from society acting, not just 
criticising. 
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6.3 Future work 
 

The study conducted in this work suggests a number of questions and areas for 
future work. An interesting approach would be to consider the area following 
action research methods. This would mean that the researcher would introduce 
and take part in an efficiency process in the industry and study the effects and 
outcomes of different actions in the process. The action research approach is 
characterised by being conducted with people rather than on people. Action 
research focuses on working with people to identify problems in practice, 
implementing solutions, following the process and analysing the changes (Yin, 
1994, 2003; Greenwood & Levin, 1998; Bell, 2000; Cave & Ramsden, 2002). 
According to Darwin (1999), the method has been shown to be useful in the area 
of economics and maybe most of all in the area of development. The reason, 
according to Hall (1981), is that there is fast feedback and a need for competent 
participants who can implement, operate and develop systems.    
 

The major question to be answered in this future research is how effectiveness 
can increase in practice. This concerns defining standardised working routines. 
The routines are more hidden and camouflaged when they are often human-
related and not defined. The picture is that the studied area in this work is 
arranged to handle variation in which individuals are free to carry out their work 
as they find best, without guidance and structure. In this process work is not 
undertaken to standardise work routines, and this feeds variation. A suggestion for 
increased effectiveness in project-based construction would be to define the 
standardised procedures that are actually present in the project-based construction. 
As has been seen, it is the case that all processes have some parts that are routine 
bound, regardless of the area or discipline. In the later studies of this work, these 
routines are: handling the enquiry, calculating it, giving an answer to the potential 
customer, receiving the final enquiry, calculating it again, contract discussion, 
contract mediation, production preprocessing, production planning, production 
and assembly. In all these routine steps the handling of variation is a problem but 
also a way of creating value in the traditional construction process. To increase 
the effectiveness in the information process there is a need to identify the routine 
activities and apply efficiency tools to them and furthermore to standardise the 
handover points between the different routine actions. This concerns breaking 
down the routines into standard working routines and from there starting to see 
the variations and errors and to work on minimising these problems. The study 
also shows that the introduction and support of this kind of development is helped 
by external support. 

 
 Action research is concerned with working close to the studied object in a 

certain way. Darwin (1999) explains the general process as follows: 
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Figure 13: The action research process (Darwin, 1999) 

Planning 

Observation 

Implementation 

Reflection 

 
In further research this would mean defining the routine actions, planning and 
implementing changes for increased effectiveness, observing the effects of the 
changes and then reflecting on these effects and further changes in relation to a 
company. This reflection then forms the foundation for new planning, 
implementation, and so on. In this process the development of a method for 
change will appear, and the research will then contribute to the understanding of 
the development of increased effectiveness in the construction-related wood 
industry. 
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Sammanfattning

Den svenska byggmarknaden karaktäriseras av en alltför låg uthållig bostadsproduktion och 
en för hög kostnadsnivå. Röster har höjts för att öka produktionen och sänka kostnaderna utan 
att upprepa misstagen från Miljonprogrammen på 1960-talet. Den svenska byggbranschen står 
med andra ord inför utmaningen att bygga fler bostäder som är flexibla och estetiska, till en 
lägre kostnad. Den trämekaniska industrin har funnit att det finns en möjlighet att möta 
marknadens efterfrågan. I rapporten Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi 
(Ds 2004:1) har det framgått att det finns en potential i flervåningsbyggande i trä. Den 
forskning som genomförts inom området träbyggande har emellertid främst inriktats mot 
teknik. I rapporten finns ett intresse för nya affärskoncept; en av dessa koncept är strategiska 
nätverk. Det strategiska nätverket kan ses som ett verktyg där olika kompetenser i nätverket 
skapar den kunskapsmassa som behövs för att bli en intressant partner i byggbranschen.

I föreliggande uppsats studeras ett fall av en samverkansprocess i syfte att skapa ett 
industrialiserat träbyggsystem. Samverkansprocessen har studerats genom deltagande 
observation, intervjuer och dokument. Viktiga händelser, fenomen, mönster och faktorer för 
skapandeprocessen beskrivs och analyseras. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 
hur ett strategiskt nätverk blir modell för introducerandet av ett träbyggsystem som är 
kostnadseffektivt, industrialiserat, flexibelt, funktionellt och estetiskt. Samverkansprocessen 
utvecklar nära relationer mellan företagen i det strategiska nätverket. Studien visar att 
understödjaren (en extern initiativtagare och finansiär) spelar en avgörande roll för 
utvecklingen i det strategiska nätverket. Ett annat resultat är att det blir svårt att skilja 
individen från företaget i en samverkansprocess. Ett tredje är att företaget måste ha den grad 
av kompetens så att det kan bidra till byggsystemet. Ett fjärde resultat är att för att utveckla ett 
industrialiserat träbyggande krävs ett helhetsgrepp om byggprocessen och byggsystemet. De 
empiriska resultaten indikerar att samverkansprocessen skapas och utvecklas i en inledande 
fas av visionärt slag för att sedan övergå i en fas av aktivitet, för att därefter förverkligas på 
marknaden. Skapande- och utvecklingsprocessen av det strategiska nätverket kan indelas i 
dimensioner och nivåer. Dimensionerna kan delas in i primära, substantiella och 
beteendeförutsättningar. Under dessa dimensioner presenteras de framträdande faktorerna för 
samverkansprocessen i nivåerna understödjar-, genomförande- och processnivå. 

För framtida samverkansprojekt inom träbyggnadsområdet föreslås följande generella 
principer; (1) definiera problemet eller möjligheten, (2) analysera problemet eller möjligheten 
generellt och fördjupat (med inriktning på struktur och strategi), (3) skapa en operationell 
aktivitetsorganisation med en styrande grupp och arbetsgrupper, och utred tidigt vilken av 
arbetsgrupperna som är styrande över de andras utveckling, (4) engagera en extern ordförande 
och en extern projektledare, (5) skapa tidigt och upprätthåll goda relationer med understödjare 
och (6) arbeta tidigt för att en realisering ska kunna ske. 





Abstract

The Swedish construction industry is characterised by a too low persistent housing production 
at a too high cost level. Forces are raised to increase the production and lowering the costs 
without repeating the experiences of the 1960s. Thus, the construction market in Sweden 
faces a challenge in building more apartments at a lower price in buildings that are flexible in 
design and fit into surroundings. The wood manufacturing industry has found that there is a 
possibility to meet the demands of the market. In the report More Wood in Construction – 
Foundations for a National Strategy (Ds 2004:1), there has been stated that there is a potential 
in wood construction of multi storey buildings. The research in wood construction has mainly 
been done in the field of technology. In the report there is an interest in new business 
concepts; one of these concepts is strategic networks. 

In this thesis a case of cooperation in purpose to create an industrialized wood construction 
system is studied. The cooperation process has been studied through participating observation, 
interviews and documents. Important events, phenomena, patterns and factors in the creation 
process are described and analysed. The purpose of the study is to contribute to the 
knowledge of how a strategic network becomes the model for the introduction of a wood 
construction system that is cost effective, industrialized, flexible, functional and aesthetic.

The study shows that the supporter, an external initiator and financier, play a significant role 
in the development of the strategic network. Another result is that there is difficult to separate 
the individual from the company in a cooperation process. A third result is that the company 
must have a certain degree of competence so it can be a contributor to the construction 
system. A fourth result is that to be able to develop industrialized wood construction systems 
there is a need to grasp both the entire construction process and the entire construction 
system. The empirical results indicate that the cooperation process are created and developed 
in an early phase of a visionary shape, and thereafter develops into a phase of activities, and 
finally is introduced on to the market. The creation and development process of the strategic 
network can be parted into ‘dimensions’ and ‘levels’. The dimensions can be parted into 
primary, substantial and conduct preconditions. In these dimensions the significant factors in 
the cooperation process are discussed in a supporter level, an implementation level, and a 
process level. 

For future cooperation projects in the wood construction area the following general 
recommendations are stated; (1) define the problem or the possibility, (2) analyse the problem 
or the possibility in profound terms (with focus on structure and strategy), (3) create an 
operational work organisation with an authoritative group and sub groups, consider early in 
the process, which sub processes are governing other sub processes, (4) engage an external 
chairman and an external project manager, (5) create and maintain good relations with 
supporters early in the process, (6) work for implementation early in the creation process.
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Inledning

1. Inledning 

I föreliggande kapitel skisseras bakgrunden till, och syftet med uppsatsen. Det 
industrialiserade byggandet ses som ett svar på den ökande kritiken på marknaden mot 
konkurrensförhållanden, bristande kvalité och kostnadsläge i det svenska byggandet.

1.1 Det svenska byggandet 

Sverige har från 1993 underproducerat bostäder i förhållande till det uppskattade behovet. På 
senare år har en ökning i produktionen kunnat skönjas för att 2006 öka kraftfullt. Den största 
ökningen återfinns inom området för flerfamiljshus (SCB, 2007). Den totala uthålliga 
produktionen i Sverige uppskattas till cirka 40 000 bostäder i enfamiljs- och flerfamiljshus.  

Produktion och uthållig produktion
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Figur 1: Produktion och uppskattad uthållig produktion mellan 1997-2006. (SCB, 2007) 

Figur 1 visar att produktionstrenden av bostäder är stigande och passerar 40 000 lägenheter 
och småhus 2006. Ett intressant fenomen är att uppstartsbyggandet tredubblades i det fjärde 
kvartalet 2006, vilket fick den uppskattade produktionen att överstiga 40 000. En förklaring 
till fenomenet torde vara att det statliga räntebidraget togs bort vid årsskiftet 2006/07. 
Produktionen skulle sannolikt ha legat ungefär på eller något över 2005 års produktion om 
räntebidraget funnits kvar. Vad som inte framgår i figuren är produktionskostnaderna. Dessa 
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har under 2004 legat på 19 198 kronor och 2005 på 19 685 kronor, per kvadratmeter i snitt i 
riket (SCB, 2007).

Metoderna för att producera flerbostadshus har under lång tid i princip varit oförändrade. Den 
förhärskande metoden är platsbyggt, vilket betyder att det mesta av byggnadens produktion 
sker på byggarbetsplatsen. Variationerna över tid har främst varit graden av prefabricering i 
ingående byggmaterial och stommaterial. Satsningar har gjorts för att öka den industriella 
produktionen och få till stånd en rationell produktionsprocess. Resultatet av industrialiserande 
satsningar är de bostadsområden som i sin utformning är synonyma med storskalighet och 
enkla geometriska repetitiva former.  

Under Miljonprogrammet på 1960 - och -70-talen kom kunskapen och kompetensen att öka 
markant på området byggande i betong, och dagens stora byggföretag är sprungna ur denna 
tradition. Den svenska byggindustrin har länge karaktäriserats i stort av stagnation både i 
utveckling och i prisnivå. Norman (1975) menar att effekterna av en artificiell skapad 
efterfrågan är tydlig och har inneburit att steget inte tagits från det postindustriella samhället 
till ett mera kundorienterat samhälle. Följande citat kan sammanfatta synsättet: 

”En av de kanske mest slående fallen är byggindustrins oförmåga att skapa kvalitet – 
så påtaglig därför att bostäder inte (såsom man uppenbarligen har trott) är ’varor’ utan 
i hög grad hänger samman med livskvaliteten.” (Norman, 1975:14) 

Byggindustrin har haft förmågan att bygga relativt billigt men på bekostnad av dåliga 
boendemiljöer. Intressant att notera är att byggindustrin fortfarande efter 30-40 år, står i 
startgroparna för en utveckling mot bostäder som en faktor för livskvalitet och inte en 
produkt. Ett ökande tryck från samhället har emellertid under senare tid uppkommit för att 
byggandet ska öka och prisnivåerna minska utan att ge avkall på kvalitet. Byggindustrin har 
börjat ta stegen från massproduktion till kundanpassning men har fortfarande lång väg att gå. 
Men fortfarande är kritiken stor mot kostnadsnivå och dålig konkurrens på den svenska 
byggmarknaden. Produktionskostnadsnivån har på senare tid varit stigande men har planat ut 
på en hög nivå de senaste åren. Marknadens behov är hyresbostäder för massor av människor 
i storstadsområdena till en låg produktionskostnad och med hög kvalité och flexibilitet.  

Den svenska byggindustrin står inför utmaningen att bygga fler bostäder till ett lägre pris i 
byggnader som är flexibla i design och passar in i sina omgivningar. Marknadens efterfrågan 
och samhällets utveckling tyder på att en strukturell förändring av byggprocessen måste till. 
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1.2 Visionen om trä i byggandet 

Nuläget för byggande i trä kan sammanfattas som att när byggnader över två våningar 
kommer på tal är inte trä ett alternativ. Anledningen beror på att flera generationer av 
byggherrar, beställare, arkitekter och konstruktörer inte utbildats på att använda trä som 
stommaterial i byggnader högre än två våningar. Förklaringen ligger i att det varit förbjudet 
fram till 1994 att bygga med trä som stommaterial i högre än två våningar. Anledningen till 
förbudet ligger i brandrisken och att flera städer faktiskt brann ned vid tiden före förbudet. I 
betänkandet Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi (Ds 2004:1) beskrivs en 
förändring i mitten av 1990-talet när reglerna för byggande mer inriktades mot funktionskrav 
än mot givna material. Förändringen kom som ett led i harmonisering med andra europeiska 
länder.

Reformen har inte inneburit någon större förändring i användningen av trä som stommaterial, 
i byggnader högre än två våningar. Det ligger en utmaning i att förändra inställningen i det 
svenska byggandet. De projekt som faktiskt genomförts har karaktären av referensprojekt 
eller lärande projekt. Trä i det svenska byggandet kopplas starkt samman med 
småhustillverkning där cirka 90 % av de uppförda husen har trästomme. Cirka 7 % av de 
uppförda bostäderna i flerfamiljshus byggs med trästomme och då företrädesvis inte högre än 
två våningar.

Den svenska träindustrin bygger på den svenska skogsresursen som ses som en nationell 
tillgång och ska skötas så att den med uthållighet genererar avkastning långsiktigt. 
Målsättningen för den svenska skogen indelas i två avdelningar där den första redan i 
föregående mening presenterades. Den andra målsättningen är att biologisk mångfald 
bibehålls. Nyttjandet av den svenska skogsråvaran har över tid varierat kraftigt. 

I det industrialiserade nyttjandet av skogsresursen har sågverken och massaindustrin 
framträdande roller. Massa- och pappersindustrin är de industrier som skapar det största 
värdet. Inom den trämekaniska delen av skogssektorn har sågverken länge dominerat. Med 
trämekanisk menas här sågverk, skivproducenter och vidareförädlande industri. Efterfrågan på 
exportmarknaden i kombination med stor tillgång på råvara har inneburit att fokus legat på 
volym och export för sågverken. Den koppling som funnits till flervåningsbyggande av trähus 
har i stort gått genom byggvaruhandeln. I det här fallet är den vidareförädlande träindustrin i 
fokus. Med vidareförädlande industri menas här: 

”En industri som förbrukar sågad trävara eller skivmaterial av trä som tillför ett 
arbete som ger nästa led ett mervärde.” (Ds 2004:1:44) 

Den vidareförädlande träindustrin är den industri som ligger närmast byggindustrin. I många 
fall agerar träaktörer inom byggindustrin främst genom att man producerar insatsvaror som 
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dörrar, fönster, golv och trappor. I vissa fall produceras också byggkomponenter och färdiga 
hus.

Småhustillverkningen som naturligtvis är en vidareförädlande industri, har sedan länge flyttat 
in sin produktion i fabriker. De producerade byggelementen transporteras sedan till 
byggarbetsplatsen för resning och montering. Arbetet på byggarbetsplatsen ska ta kort tid och 
arbetet sker ofta i samarbete med kunniga entreprenörer, ofta inte engagerade i produktionen i 
fabriken. Efter resningen och monteringen görs montering av installationer och ytskikt. Det 
finns tillverkare som har gått ett steg längre och tar sig an både produktion och montering.  

Trä är ett dominerande stommaterial i småhusproduktionen och de flesta husen görs som 
nämnts i fabrik. Eftersom trä har låg vikt i förhållande till bärförmåga och hållfasthet lämpar 
det sig väl för industriellt byggande och transporter. En negativ faktor med trä är dock 
volymen i förhållande till tidigare nämnda parametrar.

Att flytta produktionen från byggarbetsplatsen till fabriker innebär bättre arbetsförhållanden, 
effektivare (industrialiserad) produktion och minskade kasseringar. Vidare innebär det 
minskad tid på byggarbetsplatsen vilket i sin tur innebär minskad risk för skador på grund av 
väder, lägre platsomkostnader och minskat behov av arbetskraft på byggarbetsplatsen. 
Sammantaget innebär förfarandet en effektivare byggprocess än den vi ser i 
flerbostadsbyggandet idag. Det finns en tydlig trend i att den rationaliserade 
produktionsprocessen har påverkat den totala produktionskostnaden positivt.

När byggreglerna ändrades 1994 blev det återigen möjligt att bygga flervåningshus i trä. Det 
blev vidare mer intressant att forska inom området. Förbudet har medfört att det inte 
utvecklats tradition, utbildning och vana att bygga flervåningshus i trä. Kompetens finns inom 
träindustrin men den är främst kopplad till småfamiljshus som traditionellt i Sverige har 
mycket hög andel trä.

Den främsta forskningen inom området efter 1994 har varit inriktad på tekniska lösningar, 
men utöver de tekniska frågorna har, i rapporten Ds 2004:1, fastställts att det är av vikt att se 
hur byggprocessen kan utvecklas. Kritiken mot byggindustrin i fråga om konkurrens, kvalité 
och kostnader har introducerat industrialiserat byggandet igen. Därmed blir det intressant att 
se vilken roll träbyggsystem kan spela i utvecklingen av byggindustrin. Industrialiseringen 
bör bygga på de steg som småhusindustrin har tagit och frågor som logistik i byggprocessen, 
transporter och utvecklandet av nya affärskoncept blir intressant.

Osäkerheten är med andra ord betydande kring hur olika affärskoncept kan skapas och 
utvecklas inom det industriella träbyggandet. I den miljö som utvecklas kring området är 
förmågan till utveckling betydelsefull. Som en följd av detta har samverkan kommit att bli ett 
sätt att utveckla nya affärskoncept. Samverkan som medel för utveckling hänger i stort 
samman med resurs- och kompetenssamlande. Samverkan och nätverk bygger också på att ny 
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kunskap skapas, att bibehållen och utvecklad flexibilitet kan underhållas och nya marknader 
öppnas. Det sociala kapitalet utvecklas och kostnadseffektiviteten kan utvecklas.

Föreliggande arbete har inspirerats av visionen i den nationella strategin för industriellt 
träbyggande. Avsikten är att beskriva framväxten av ett affärskoncept för byggsystem. Detta 
system har utvecklats av en grupp träindustriella företag i Västerbotten och Norrbotten, som 
var beredda att pröva sina förmågor att realisera intentionerna i den nationella trästrategin. 
Det är tillskapande av detta projekt som skall beskrivas i denna uppsats. 

Industrialiserat träbyggande är alltså ett område som ses som utvecklingsbart. Men hur skapas 
ett industrialiserat byggsystem och hur skapas det i samverkan mellan träindustriella aktörer? 
Dessa frågor är att finna i förslaget till den nationella strategin för träbyggande som har 
framkommit i samråd mellan regeringskansliet, berörda delar av skogsnäringen och 
byggsektorn. Förutom dessa har samråd skett med i samhället relevanta institutioner så som 
myndigheter, organisationer, utbildningsväsendet och pågående projekt inom området. Den 
gemensamma visionen som presenteras är: om 10-15 år ska trä vara ett självklart alternativ i 
allt byggande i Sverige – och på sikt i hela Europa. 

1.3 Problem och syfte 

Problemet i föreliggande arbete formuleras sålunda: 

Hur åstadkommes genom samverkan ett strategiskt nätverk inom området industriellt 
träbyggande?  

Det innebär att viktiga händelser, fenomen, mönster och faktorer för utvecklingen i 
skapandeprocessen för ett byggsystem ska beskrivas och analyseras.

Studiens syfte är följaktligen att bidra med kunskap om hur ett strategiskt nätverk kan bli en 
modell för introducerandet av ett träbyggsystem som är industrialiserat, kostnadsbesparande, 
flexibelt, funktionellt och estetiskt.   
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1.4 Disposition och läsinstruktioner

Det följande är en guide för läsaren med syfte att ge en bild av innehållet i vart och ett av 
uppsatsens kapitel. 

Kapitel 1 - Introduktion 

Kapitel 3 – De teoretiska  
                   utgångspunkterna 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitel 4 – Det empiriska 
materialet; Styrgruppen 

Kapitel 5 – Det empiriska 
materialet; Arbetsgrupperna 

Kapitel 6 – Analys 

I kapitlet beskrivs bakgrunden till föreliggande 
uppsats; problem och syfte formuleras. 

I kapitlet återges utvecklingen av en 
samverkansprocess via beskrivning av de möten där 
även författaren medverkat. 

I kapitlet beskrivs den litteratur som använts för att 
bilda det teoretiska ramverket som senare används 
för analys. 

Här beskrivs metodologiska ställningstaganden och 
klargörs arbetets tillvägagångssätt. 

I kapitel 6 analyseras tillkomsten och utvecklingen 
av nätverket med utgångspunkt i det empiriska 
materialet och den teoretiska referensramen. 

Här återges det arbete som genomförts i de av 
samverkansföretagen sammansatta arbetsgrupperna; 
främst beskrivs de tekniska problemområdena. 

Kapitel 7 – Diskussion och
   slutsatser

Här förs diskussion och slutsatser dras kring hur en 
samverkansprocess inom industriellt träbyggande 
har skapats och utvecklats. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring reliabilitet och validitet samt 
fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I föreliggande kapitel presenteras den metod som används i studien. Att utforma en studie 
inkluderar ett antal övertygelser om hur världen är konstruerad (ontologi) och övertygelser 
om hur vi kan komma att förstå den (epistemologi). Föreliggande studie har mera karaktären 
av ett sökande, vilket beskrivs inledningsvis, den andra delen i kapitlet beskriver hur 
förhållningssättet till empiri och teori har utvecklats. I den tredje delen redovisas 
genomförandet.

2.1 Det omedvetna sökandets väg 

Den 1 augusti 2004 inleds den forskningsresa som är bakgrunden till denna uppsats. Resan 
inleds med en kort tid av sökande efter teoretiskt material som behandlar nätverk, samverkan 
och kluster, när min kunskap inom området är ytterst begränsad. Sökandet sker främst via 
bibliotek, sökfunktioner i databaser på Internet, men också genom personliga kontakter med 
individer. I samband med sökandet kom ett antal referenser att återfinnas, bland referenserna 
återfinns bl.a. Nilsson och Nilsson från 1992 som i sin avhandling genomför en studie om 
småföretag i flerpartssamverkan. Referensen kom att bli en av de huvudsakliga referenserna i 
det teoretiska ramverket. 

Parallellt med sökandet efter litteratur kom ett antal individer med särskild kunskap om 
träindustri att kontaktas och i de flesta fallen uppsökas. Syftet med att uppsöka dessa personer 
vara att skapa en bild av träindustrins kultur, miljö och organisation, samt att om möjligt 
skapa relationer som skulle kunna ligga till grund för närmandet av det empiriska fältet. Den 
trevande inställning resulterade i en kontakt med Örjan Kallin (ÖK, VD IUC Trä AB) som 
informerade om att ett samverkansprojekt med inriktning på industrialiserat träbyggande 
pågick, och att samverkansarbetet hade nått fram till en punkt där en första tydlig 
formalisering var nära förestående. Kontakten och informationen från ÖK ledde till en 
inbjudan att delta vid ett möte som samverkansgruppen anordnat i augusti 2004. Därefter kom 
samverkansprocessen att följas och bli den empiriska grunden i denna uppsats. I samband 
med att deltagandet i processen började kom material som behandlar tiden innan deltagandet 
att ställas till förfogande. Materialet var på vissa områden knapphändigt och därför kom 
intervjuer att genomföras för att skapa en bild av hur nätverksprocessen uppkom och de 
inledande tankarna i utvecklingsarbetet. Dessa intervjuer kom att genomföras först senare i 
processen och i samband med att förståelsen för utvecklingsprocessen ökade.

Redan vid det första mötet där deltagande skedde, kom diskussionen upp om vilka faktorer 
som var avgörande i det industrialiserade träbyggandet. Gruppen föreslog att man skulle 
studera ett pågående projekt och fördjupa den tidigare analysen som genomförts. Det 
empiriska arbetet inleddes således med arbetet att fördjupa en tidigare genomförd analys av en 
potentiell marknad för det industriella träbyggandet. Den fördjupade analysen kom att 
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fokusera på vilka faktorer som är avgörande för det industriella träbyggandet. Arbetet betydde 
att insikten om byggande ökade i allmänhet, men i synnerhet ökade förståelsen för byggande 
och byggprocessen i trä. Den rapport som sedermera presenterades kom att ligga till viss 
grund för det fortsatta arbetet i nätverksprocessen, m.a.o. den gav en indikation på vilka 
områden som är viktiga att utveckla vid konstruktionen av ett industrialiserat träbyggsystem.  

I det inledande deltagandet i samverkansgruppen sker arbetet för den nyligen inrättade 
Styrgruppen, vilken består av de deltagande företagens ledande individer, för att sedan övergå 
till att mera få karaktären av att delta som en tyst åskådare vid Styrgruppens möten. Däremot 
kom mitt arbete i Affärsplanegruppen (en delprocess i utvecklingen av samverkansprocessen 
och byggsystemet) att innebära regelrätt arbete med både struktur och innehåll i affärsplanen 
för ett eventuellt gemensamt bolag. Parallellt med deltagandet i Affärsplanegruppen pågick 
också deltagande i Teknikgruppen (en av de två andra delprocesserna i utvecklingen av 
samverkansprocessen och byggsystemet) frekvent, då som deltagande och inte som agerande i 
gruppen. Den inledande kontakten och deltagandet innebär en första kontakt med 
samverkansgruppen och ett mottagande i gruppen som en utomstående, men med en möjlighet 
att bidra till utvecklingen i processen. Fasen kan ses som en introduktionsfas med djupgående 
arbete och en period av ”lära känna gruppen”. Inför den andra delen (2005-01 – 2005-07) har 
deltagandet, från min sida, blivit mera naturligt för gruppen och involveringen blir tydligare 
då protokollförandet vid mötena i fasen övergår till mig.  

Under den andra delen av deltagandet är arbetet med affärsplanen inte prioriterat när teknik- 
och processområdena måste vidareutvecklas för att affärsplanen ska kunna färdigställas. 
Därför kom fasen främst att handla om att delta i de möten som sker i både Styrgruppen men 
också i Teknikgruppen. Fasen kan ses som en period av fokuserat arbete på att lösa de 
tekniska frågorna kopplat till byggsystemet, men under perioden fördjupas också relationerna 
i samarbetet mellan aktörerna i samverkansgruppen genom att man agerar mera utåtriktat som 
grupp. Vid avslutningen av fasen utvecklas projektet och tar en vändning vilken innebär en 
fokusering mot marknaden och intresset i den avslutande fasen av deltagandet handlar mera 
om relationen med en potentiell markand. 

I den tredje fasen av deltagande (2005-08 – 2006-02) inriktas arbetet på att få tillstånd ett 
verkligt byggprojekt och deltagandet handlar främst om att skriva protokollen. Fasen betyder 
också att, för samverkansgruppens räkning, studera hur relationerna med eventuella 
underleverantörer ska te sig och om hur integrationsfrågan kan lösas. Deltagandet skedde vid 
styrgruppens möten samt med enskilda aktörer både i enskilda möten och via telefon men 
också via e-mail.  

Sammantaget bör det framföras att det empiriska fältet tidigt blev det huvudsakliga spåret i 
den forskarresa som startade i augusti 2004. I samband med det empiriska fältets utveckling 
fortsätter och fördjupas sökandet efter förståelse i litteratur som behandlar området, och först 
sent i processen kom en teoretisk modell av Klint och Sjöberg (2003) till min kännedom. Den 
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teoretiska modell som författarna presenterar ligger huvudsakligen till grund för den 
eftersökta förståelsen av strategiska nätverk. Som ”omedveten forskare” inleds den empiriska 
resan tidigt i forskningsprocessen men relativt snart kommer insikten om att samverkan är 
fundamentet för nätverk. Under forskningsprocessens gång har det främsta arbetet gjorts på 
det empiriska fältet, men samtidigt har sökandet efter förståelse gjorts genom att närma mig 
litteraturen.     

2.2 Ordning i det omedvetna

2.2.1 Vetenskap som förhållningssätt  

Vetenskap innebär ett förhållningssätt där forskaren eller forskarna kontinuerligt omvärderar 
vad som är sanning, och där omvärderingen omfattar metoder och uppfattningar. Vetenskapen 
syftar till att generera ny kunskap. Ett flertal metodologiska författare menar att vad som 
gäller som vetenskapliga fakta, problem och förklaringar är beroende av vilket ramverk 
forskaren eller betraktaren befinner sig inom. Den vetenskapsteoretiska grunden utgörs av ett 
antal grundläggande antaganden som metoderna bygger på. Antagandena om människan, 
verkligheten, ideal och vetenskaplig metod benämns som paradigm. Paradigm kan ses som ett 
allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid ger en grupp forskare klart definierade 
problem och legitima problemlösningar. Det finns en förkunskap som utvecklas till 
normalkunskap och där normalkunskapen skapar ett paradigm. Paradigmet kommer förr eller 
senare att hamna i kris och då utvecklas till en ny normalvetenskap, m.a.o. ett nytt paradigm. 

De främsta paradigmen och ramverken idag är det naturvetenskapliga vetenskapsidealet 
(positivism) och det samhällsvetenskapliga vetenskapsidealet (hermeneutik). Hermeneutik 
och positivism är två vetenskapliga förhållningssätt som skiljer sig markant åt; de härstammar 
i stort från de två tidigare nämnda paradigmen. En distinkt olikhet mellan de två 
världsbilderna är besläktad med frågan vad som egentligen är vetenskap och kunskap. 
Positivisten hävdar att data och fakta bör vara observerbara och mätbara samt att enbart det 
som är objektivt iakttagbart är tillräckligt säker kunskap, då ofta genom kvantitativa 
mätningar. Positivismen förespråkar en värld där data är något som redan finns och det är upp 
till forskaren att objektivt samla in och systematisera dessa data (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Medan positivismen efterlyser iakttagbarhet och objektivitet, bygger hermeneutik på 
tolkning. Hermeneutiken syftar främst till att tolka och förstå hur individen upplever en 
situation för att därigenom skapa en helhetsförståelse för den specifika situationen. En viktig 
faktor inom området är att verkligheten framställs som den uppfattas av tolkaren. Inom 
hermeneutiken görs en tydlig distinktion mellan individers förmåga att uppfatta verkligheten 
och verkligheten såsom den existerar oberoende av dess individer. Hermeneutiken hävdar 
alltså att kunskap kan vara vetenskaplig och forskningsbar trots att den inte grundar sig på en 
positivistiskt kunskapsgenererande källa som opererar fullständigt objektivt och fungerar 
oberoende av inblandade aktörer (Gilje & Grimen, 1992). Hermeneutiken speglar 
verkligheten utifrån individens uppfattningar om densamma.  
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”Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten.”  
(Alvesson och Sköldberg, 1994:115) 

Gadamer (1997) beskriver hur hermeneutisk forskning leder till vetenskaplig kunskap genom 
att studera den hermeneutiska cirkeln och diskuterar helheten och delarna. Den så kallade 
hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som att delen endast kan förstås ur helheten och helheten 
endast ur delarna. Detta något motsägelsefulla resonemang har lösts inom hermeneutiken 
genom att omvandla cirkeln till en spiral (Alvesson & Sköldberg, 1994). Spiralen bygger på 
en process där resan går från förståelse till förståelse. Resan går från en grundförståelse eller 
en förförståelse till en dialog och en tolkning som leder till ny förståelse som leder till nya 
dialoger, nya tolkningar och ny förståelse.

Förförståelsen kan beskrivas som egna värdegrunder och tankeramverk, utifrån vilka vi tolkar 
vår verklighet (Patton 2002). Resonemanget är länkat till vår personliga förförståelse och den 
tidigare erfarenhet som förförståelsen baseras på. Det subjektiva ramverk som skapas av 
individens bakgrund kan sättas liktydigt med ett par färgade glasögon som påverkar 
individens uppfattning och förståelse för den verklighet individen befinner sig i. Sanning, 
skönhet, kvalité är subjektiva bedömningar hos den enskilde individen.  

Individens livsåskådning bär utpräglade hermeneutiska drag då värderingar och förkunskap 
påverkar upplevelsen av vad som är sanning. Inom hermeneutiken menar man att det inte är 
med objektiva ögon som individen beger sig iväg på en färd för att söka allmängiltig och 
absolut sanning. Verkligheten är subjektiv hos varje individ, vilket innebär att den måste 
försättas och studeras i sitt specifika sammanhang för att förstås (Jacobsen, 2002). 
Resonemanget är karaktäristiskt för hermeneutiken där helheten består av delar som helheten 
kan förstås ur. Resonemanget innebär att enbart studera individerna utan att se till 
sammanhanget varifrån de är hämtade, deras tolkningar och förförståelse, inte skulle leda till 
ökad helhetsförståelse.

När forskning genomförs är angreppssättet beroende av forskarens epistemologiska 
(uppfattningen om hur vi kan komma att lära känna vår omvärld) övertygelse och 
forskningsfrågan som undersöks. Angreppssättet kan antingen vara induktivt eller deduktivt. 
Deduktion betyder att gå från teori till empiri medan induktion betyder det omvända. Holme 
och Solvang (1997) beskriver att det deduktiva synsättet kan liknas med bevisandets väg och 
kopplar mera an till den kvalitativa ansatsen. Författarna menar att det induktiva kan liknas 
med upptäckandets väg, och kopplar därmed mera till den kvantitativa ansatsen.  

Forskaren gör valet mellan en induktiv eller en deduktiv ansats tidigt, eller i inledningsskedet, 
av sitt arbete. Utgångspunkten kan antingen vara empirisk eller teoretisk men också en 
blandning av de båda. Den deduktiva ansatsen innebär att ta utgångspunkt i teorin varefter 
man bygger antaganden om hur relationer mellan viss data borde se ut i verkligheten 
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(Alvesson & Sköldberg, 1994). Vid en deduktiv ansats väljer forskaren att utgå från befintliga 
teorier som jämförs med den upplevda verkligheten för att pröva de befintliga teorierna 
(Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen syftar ofta till att se till redan befintliga teorier och 
utveckla dessa.

Den induktiva ansatsen tar sin utgångspunkt i empiriska observationer och går från empiri till 
teori (Jacobsen, 2002). En av de främsta anledningarna till att använda en induktiv ansats är 
att utan ny erfarenhet är det svårt att skapa nya insikter. Ansatsen innebär att forskaren 
utvecklar nya teorier baserade på systematiseringen av den insamlade informationen. Den 
induktiva ansatsen betyder att forskaren eller forskarna, enligt Jacobsen (2002), inte är 
begränsade av tidigare studier på något sätt vid studerandet av verkligheten utan istället 
speglar den objektivt. I föreliggande arbete ställs frågan om den rent induktiva ansatsen är 
praktiskt genomförbar, när insamlandet av data inte helt kan vara ofärgad av den förförståelse 
eller den ontologi (uppfattningen om hur världen är konstruerad) som individen har vid 
undersökningstillfället. Alvesson och Sköldberg (1994) är några författare som omnämner den 
abduktiva ansatsen. Författarna menar att abduktion torde vara den metod som i realiteten 
främst används vid fallstudiebaserade undersökningar. Teori och empiri utvecklas därmed till 
viss del parallellt, genom att empirin successivt utvecklas samtidigt som de valda teorierna 
justeras och utvecklas under forskningsprocessens gång. Enligt författarna kan empiri 
analyseras i kombination eller föregås av studier i tidigare teori och fungera som en 
inspirationskälla för upptäckten av mönster och därmed underlätta förståelsen. Man kan 
konstatera att induktion eller deduktion inte är uteslutande alternativ, abduktionen är en tredje 
framkomlig väg. Författarna menar vidare att abduktion går ut på att nyttja existerande 
kunskap och referensramar för att finna teoretiska mönster eller djupstrukturer. Figur 2 kan 
sammanfatta diskussionen: 

Figur 2: Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson och Sköldberg, 1994:45) 

Diskussionen kring de metodologiska valen kan beskrivas som vilket vetenskapligt 
förhållningssätt forskaren antar. Metoden, enligt Jacobsen (2002), är ett hjälpmedel för att 

Teori

Empiriska 
regelbundenheter

Empiri 

Deduktion Induktion Abduktion
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samla in och beskriva en empirisk verklighet. Förmågan att bedöma den upplevda 
verkligheten i praktiken, influeras av det vetenskapliga förhållningssätt som ligger till grund 
för studien. Alla vidare ställningstaganden kommer därmed att baseras på det grundläggande 
ställningstagandet.

2.2.2 Insamling och tolkning 

Vid genomförande av forskning i praktiken, eller vid insamling och tolkning av information, 
görs ofta ett val mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Valet är ofta en följd av de 
metoder och förhållningssätt som forskaren vetenskapsfilosofiskt väljer att ansluta sig till. Vid 
en induktiv ansats ska forskaren gå ut i världen med ett öppet sinne och ansluter sig då till den 
kvalitativa begreppsvärlden. Miles och Huberman (1994) menar att kvalitativ forskning är en 
intensiv kontakt med ett fält eller en livssituation för att skapa en holistisk översikt av 
kontexten för studien, genom att fånga data om uppfattningen hos ”lokala” aktörer ”från 
insidan”. Därefter utifrån detta skapa en förståelse för hur individer förstår, värderar och 
agerar. Forskaren är det huvudsakliga mätinstrumentet för att analysera data som normalt 
förekommer som ord och inte siffror.  

Enligt Jakobsen (2002) innebär en kvalitativ ansats ett eftersträvande av dialog med individer. 
Den öppna dialogen syftar till att finna förståelse snarare än att finna svar som motsvarar 
förutbestämd information. Författaren menar vidare att den kvalitativa ansatsen kan jämföras 
med den induktiva metoden som föga begränsar de resultat som forskaren söker att uppnå. 
Med andra ord utgör den kvalitativa ansatsen en pågående process som tillåter forskaren att 
anpassa studien medan den pågår. Denzin och Lincoln (1994) menar att kvalitativ forskning 
kan beskrivas som att forskaren studerar saker i sin naturliga omgivning för att förstå, eller 
tolka, fenomen i termer av meningen som individer skapar. Enligt Miles och Huberman 
(1994) är styrkan med kvalitativ data att den fokuserar på naturligt förekommande, ordinära 
händelser i sin naturliga omgivning. Den är ofta rik och holistisk och innebär potentiellt en 
förståelse för processer; den är bra på att svara på frågor om varför saker sker.    

Den deduktiva ansatsen används ofta i kvantitativa sammanhang eftersom den handlar om att 
kategorisera och standardisera information, exempelvis genom ett frågeformulär (Jacobsen, 
2002). Kategoriseringen sker genom den preliminära forskningen av de existerande teorierna 
som leder fram till ett beslut om vilka variabler och värden som blir undersökta empiriskt. 
Forskaren letar efter specifika svar på sina frågor som sedan möjliggör en statistisk 
verifikation av resultatet och därmed generaliserbarhet (Jacobsen, 2002). Denzin och Lincoln 
(1994) menar att den kvantitativa ansatsen, eller kvantitativa forskare, framhåller mätning och 
analys av kausala relationer mellan variabler och inte processer. Undersökningen ska 
genomföras inom ett värderingsfritt ramverk. Sammantaget kan man konstatera att för att 
besvara frågor om hur och varför saker inträffar är den kvalitativa ansatsen att föredra, men 
vill forskaren besvara frågor om vad som inträffar är den kvantitativa ansatsen att föredra.   
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2.2.3 Metoder i studiens gränsland  

Inom den kvalitativa forskningen finns två metoder som i det här fallet är intressanta att 
nämna, den första är fallstudiemetoden och den andra är aktionsforskningsmetoden. Dessa är 
intressanta med anledning av att genomförandet av studien har inslag av båda dessa metoder. 

2.2.3.1 Fallstudier 

Yin (1994) hävdar att valet av strategi påverkas starkt av forskningsfrågans karaktär. Med 
strategi menar författaren exempelvis experimentell forskning som ska svara på hur- och 
varför- frågeställningar. Vidare gör författaren indelningen: enkätstudier som svarar på 
frågorna vem, vad, var, hur många och hur mycket, arkivstudier som svarar på frågorna vem, 
vad, var, hur många, hur mycket, historiska studier som besvarar frågorna hur och varför samt 
fallstudier som besvara frågeställningar om hur och varför. Fallstudier kan definieras enligt 
följande: 

“An empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 
real life context, especially when the boundaries between phenomenon and 
context are not clearly evident.” (Yin, 1994:13) 

”En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en 
händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.”  
(Merriam, 1994:24) 

Yin (2003) definierar fem speciellt viktiga komponenter för fallstudier, vilka är: 

1. Studiens fråga 
2. Förslagen, hypoteserna 
3. Dess analyspunkt eller analyspunkter 
4. Den logiska länken mellan data och förslag 
5. Kriterierna för att tolka studiens rön 

En fallstudie kan vidare vara av karaktären enkelfallsdesign med antingen fallet som 
analysenhet (holistisk) eller enkelfall med inbäddade analysenheter. Med inbäddade 
analysenheter menas exempelvis att om fallet är nätverksprocessen (som i det studerade fallet) 
då är exempelvis understödjaren, företaget och individen inbäddade analysenheter. Författaren 
menar vidare att analysenheten i ett forskningsarbete är samma som fallstudieobjektet. En 
skapandeprocess som innefattar ett flertal aktörer är invecklat att studera. Yin (2003) föreslår 
att inbäddade analysenheter kan användas för att öka förståelsen och bredda analysen. Det 
framgår också att utformningen kan vara av multipel art och här är skillnaden att forskaren 
studerar flera fall, under samma premisser som tidigare nämnts.   
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2.2.3.2 Aktionsforskningsmetod 

Den metod som använts vid insamlingen av det empiriska materialet har vissa likheter med 
aktionsforskning eller deltagande forskning. Aktionsforskning karaktäriseras av att genomföra 
forskning med individer snarare än på individer. Aktionsforskning fokuserar på arbete med 
människor för att identifiera problem i praktiken, implementera lösningar, följa processen och 
analysera förändringarna (Cave och Ramsden, 2002; Bell, 2000; Yin, 1994/2003; Greenwood 
och Levin, 1998).  Metoden har visat sig användbar inom inte minst det ekonomiska området 
och då kanske fram för allt inom området för utveckling (Darwin, 1999). Den främsta 
anledningen är den snabba återkopplingen och det behov inom många områden av 
kvalificerade deltagare som kan implementera, driva och utveckla system (Hall, 1981). 
Aktionsforskningens uppkomst är kopplad till arbete med förtryckta grupper (Patel och 
Tabelius, 1987). Deltagande aktionsforskning definieras mer som en systematisk uppgift att 
genom samarbete med individer som är påverkade av syftet med studien och genomföra en 
gemensam insats, med syfte att utbilda, driva organisatorisk eller social utveckling (Green, 
1995). Ett problem med aktionsforskning är att den tar tid, samtidigt som forskaren ofta har en 
begränsad tid (Hagey, 1997). Förändringen som sker i en aktionsforskningsprocess sker 
vanligtvis inom en organisation som består av grupper, nätverk och koalitioner mellan 
individer alla agerande inom sin kontext. Vidare finns behov av en fungerande taktik som 
behandlar troliga oförutsedda omständigheter vid planens genomförande. Till de två 
aspekterna är det av vikt att de resurser som krävs finns tillgängliga när de efterfrågas (Currie, 
2000). En aktionsforskningsprocess kan generellt beskrivas enligt följande, figuren bygger på 
resonemang fört av Darwin (1999): 

Planering

Observation 

Genomförande 

Reflektion

Figur 3: Aktionsforskningsprocessen (Darwin, 1999) 
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Figuren kan beskrivas som att det inledande krävs ett planeringsskede för den specifika 
organisationen eller systemet som resulterar i ett genomförande av den plan som uppkom i 
planeringsskedet. Vid implementerande och genomförande sker observation som leder till 
reflektion och återigen planering (Darwin, 1999).

2.2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet definieras som avsaknad av slumpmässiga fel i mätningar medan validitet kan 
definieras som frånvaro av systematiska fel i mätningar (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Reliabilitet uppnås när ett forskningsprojekt uppnår samma resultat varje gång det genomförs 
under samma förutsättningar medan validitet hanterar trovärdigheten i materialet (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Enligt författarna är den insamlande informationen giltig, eller valid, när det 
som studien syftar till att mäta sammanfaller med det som faktiskt blir genomfört. Validiteten 
i kvantitativa studier är alltså beroende av att mätinstrumentet mäter vad det är avsett att mäta 
(Patton, 2002), varpå fokus därmed ligger på undersökningsinstrumentet i fråga. I kvalitativa 
studier kan man säga att det är forskaren som är mätinstrumentet. Därmed är det viktigt att 
forskaren mäter rätt, att vi mäter det som vi avser att mäta.  

En personlig tolkning är frågan om ”jag gör rätt saker på rätt sätt och mottagarens bild av om 
jag gör rätt saker på rätt sätt”. Man kan konstatera att reliabilitet och validitet är begrepp som 
härrör från den kvantitativa forskningen för att uppnå en hög grad tillförlitlighet i sitt material. 
Inom den kvalitativa forskningen ställs också naturligtvis krav på trovärdighet. I den 
forskning som bedrivs kvalitativt är det kanske än viktigare att vara mycket tydlig på hur 
forskningen genomförts och att vara öppen för att forskaren påverkas och påverkar i sina 
studier. Ofta handlar kvalitativ forskning om forskning som innefattar individer, ofta i 
känsliga lägen. Enligt Denzin & Lincoln (1994), ligger ansvaret för bedömningen av 
överförbarheten i materialet både hos forskaren, men också hos den som tar del av resultaten.  

Reliabiliteten och validiteten måste värderas på ett något annorlunda sätt i kvalitativa studier, 
när trovärdigheten inte bygger på siffror. Några viktiga fundament i valideringen av 
kvalitativa studier är att forskaren noga beskriver sin förförståelse, hur datainsamlingen gjorts 
och vilka val som gjorts vid analysprocessen. Vidare är deltagarkontroll viktig där 
informanterna får ta del av materialet och rätta till missförstånd och felaktiga uppfattningar. 
Ett av de vanligare sätten att validera sin forskning, förutom genom deltagarkontroll, är att 
använda triangulering. Yin (2003) menar med stöd i Patton (1987) att det finns minst tre 
grundläggande sätt att triangulera den insamlade informationen. Den första är 
datatriangulering, vilket innebär att forskaren samlar data utifrån ett flertal källor, så som 
intervjuer, dokument, deltagande observation etc. Datatriangulering är den trianguleringsform 
som använts i det här fallet när intervjuer har genomförts, dokument (så som exempelvis 
protokoll har varit tillgängliga) och när deltagandet i processen varit av observerande art i 
stora stycken av samverkansprocessen. Den andra trianguleringsmodellen är 
observatörstriangulering vilket innebär att ett antal forskare ser på samma fenomen och 
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kommer till samma resultat. Den tredje är teoritriangulering vilket innebär att applicera flera 
teorier på samma data. Triangulering är ett sätt att komma till rätta med den avsaknad av 
objektivitet som lätt uppkommer i studier av den typ som utförts i denna uppsats. Ett annat 
sätt är att återföra skrivet material, s.k. deltagarkontroll, där forskaren till exempel låter 
respondenter ta del av materialet och som då kan uppmärksamma missuppfattningar. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Det har framgått att uppbyggnaden av kunskap inom ämnesområdet i föreliggande arbete har 
kännetecknats av den omedvetnes sökande efter relevant litteratur parallellt med 
introduktionen och umgänget bland de företag som sökte samverkan, och som var 
studieobjektet. Det var alltså inledningsvis en upptäckande ansats med perioder av å ena sidan 
egna utredningsuppdrag med stark anknytning till samverkansprojektet och å andra sidan 
läsning av litteratur för ökad förståelse. Hela det första året kan därför beskrivas som en 
växelverkan mellan ett induktivt arbete på det emiriska fältet och ett deduktivt med sökandet 
efter mera kunskap och fruktbara arbetshypoteser. Det var med andra ord ett slags abduktivt 
förfaringssätt (fig. 2), vilket beskrivs som vanligt förekommande vid fallstudiebaserade 
forskningsprojekt.

Antaganden om människan och hennes roll i verkligheten, i exempelvis en 
samverkansprocess, placerar studien i det hermeneutiska förhållningssättet. Arbetsmetoden 
har på det empiriska fältet med andra ord varit hermeneutisk med syftet att tolka och förstå 
hur de deltagande aktörerna utvecklar nätverksprocessen. Det faktum att nätverksprojektet 
också studeras kvalitativt genom eget deltagande i processen tillför ytterligare en 
hermeneutisk dimension. Min tolkning av denna verklighet påverkas av den förförståelse som 
exempelvis min uppväxt, samhällsvetenskapliga utbildning och tidigare erfarenhet som 
konsult på ett tekniknära område har medfört. Det ter sig mot den bakgrunden inte särskilt 
sannolikt att en objektiv och värderingsfri verklighet är möjlig att finna.  

Som vidare framgått har författaren till denna uppsats inledningsvis deltagit i 
styrgruppsmötena som observatör och i ett senare skede fått uppgiften att föra protokoll. 
Vidare har undersökningar genomförts på uppdrag av samverkansföretagen. Det finns med 
andra ord ett inslag av den s.k. aktionsforskningsansatsen. Av det följer en uppenbar risk att 
förlora distans eller objektivitet till forskningsfrågorna och att helt enkelt bli "biased". Ett sätt 
att minimera det problemet är att använda triangulering (Yin, 1994). Triangulering innebär i 
korthet att studera samma objekt utifrån flera perspektiv. I föreliggande arbete har 
datatriangulering används genom att för det första delta i processarbetet, för det andra har 
intervjuer genomförts med enskilda individer och för det tredje har vissa dokument studerats. 
Användandet av dessa tre kompletterande perspektiv har skapat en helhetsbild av 
utvecklingsprocessen som samtidigt inneburit tydlig reliabilitets och valideringsinslag i 
forskningsarbetet.
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Arbetsmetodiken fick så småningom emellertid en mer positivistisk prägel. Företagens 
samverkansprocess blev med tiden mycket analytisk, inte minst genom det pragmatiska 
arbetet i de speciella projektgrupperna där specifika byggtekniska, finansiella och 
bolagsmässiga problem blev föremål för utredning. Utrymmet för olika tolkningar blev 
mindre; det fanns tydliga inslag av mätningar och andra kvantifieringar, som fick "stå 
oemotsagda". Det empiriska materialet betraktades helt enkelt som trovärdigt och uppfattades 
som sanning. Därmed blev också litteratursökandet mer målinriktat mot exempelvis 
nätverksreferenser. Vid litteratursökandet kom en teoretisk modell av Klint och Sjöberg 
(2003) att påträffas; ”The SC-model for strategic networks” översatt ”Struktur- och 
uppträdandemodell för strategiska nätverk”. Det fortsatta arbetet fick därefter en klar deduktiv 
prägel. Det positivistiska förhållningssättet tog helt enkelt över och färgades därtill inte minst 
av det faktum att arbetet bedrevs på en teknisk fakultet.

Sammanfattningsvis har forskningsmetoden under arbetet inledningsvis varit omedveten och 
upptäckande, och därmed induktiv. Med ökad medvetenhet om ämnesområdet, och en 
efterföljande växelverkan mellan empiri och teori, fick - som ofta i fallstudier - 
metodutvecklingen inslag av abduktion. Utredningsuppdrag inom ramen för 
samverkansprocessen är vidare belägg för tydliga inslag av aktionsforskning. Med tanke på 
min mindre erfarenhet, i relation till övriga deltagare i samverkansprocessen, måste emellertid 
aktionsbidraget bedömas som mindre väsentligt. Ju längre samverkansprocessen fortskred, ju 
mer pragmatiskt och analytiskt blev arbetet och därmed karaktären på datainsamlandet. 
Metodarbetet gick därmed in i en typiskt positivistisk ansats, som förstärktes av upptäckten av 
Struktur- och uppträdandemodellen för strategiska nätverk. Ambitionen att förädla denna 
modell till en modell för industriellt träbyggande i ett nätverksperspektiv gör att 
tillvägagångssättet i föreliggande uppsats måste betraktas som i första hand positivistiskt. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Föreliggande kapitel syftar till att beskriva relevanta delar av teoribildningen kring 
fenomenet nätverk, men kommer att inledas med en kort presentation av byggprocessen när 
byggandet är det som studeras i ett nätverksperspektiv. Kapitlet avslutas med en presentation 
av en modell som sedan används för det analytiska arbetet. 

3.1 Det traditionella byggandet 

Följande beskrivning av den traditionella byggprocessen inspireras främst av Uno Nordstrand 
(1993; 2000). En traditionell byggprocess börjar med en idé om en byggnad och med beslutet 
om att bygga den. Processen avslutas med administration. Följande figur ger en översiktlig 
bild av vilka faser som en byggprocess består av: 

Program Anbud Projektering Planering Produktion Presentation 

Beslut Administration 

Produktbestämnings-
fas

Produktions-
fas

Figur 4: Den traditionella byggprocessen, (Cigen, 2003:5) 

Program-, anbud- och projekteringsstegen brukar gemensamt kallas produktbestämningsfasen. 
Produktbestämningsfasen involverar i korthet att specificera byggnadens utseende och 
tekniska innehåll utifrån beställarens önskemål (Nordstrand, 2000).  I programskedet anlitas 
arkitekter och tekniska konsulter av byggherren för att tillse utvecklingen, ett anbud 
sammanställs och förmedlas till köparen. Om anbudet antas startar projekteringen vilket 
innebär att redovisa en byggnad eller en anläggning i ritningar och i beskrivningar (Cigen, 
2003). Produktbestämningsfasen innebär en mängd upphandlingar. Upphandling av konsulter, 
entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer är några av de upphandlingar som sker. 
Fasen avslutas med ett byggdokument. 

I produktionsfasen ska byggnaden realiseras enligt projektplanerna. Fasen inleds med en 
noggrann planering och samordning av resurser. I produktionsskedet ska den tänkta 
byggnaden realiseras på byggplatsen. Detta skede är normalt intensivt och fel kan komma att 
betyda avsevärda förluster i tid och pengar. Efter produktionsfasen sker överlämnande till 
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köparen, efter att ett antal besiktningar genomförts, för administration. Administration betyder 
i korthet att planera och genomföra underhåll för att bibehålla funktion, standard och värde i 
byggnaden.

Byggprojekt är ofta komplicerade och inbegriper ett relativt stort antal aktörer som ska 

3.2 Samverkan och nätverk

n gedigen litteratur, som behandlar samverkan och nätverk, verkar inte finna en gemensam 

“Med samarbete avser jag här utvecklande av relationer mellan å ena sidan ett 

By cooperation we understand a long range contractual arrangement between two or 

samverka. Kommunikationen mellan dessa aktörer är ofta både omfattande och komplex 
(Cigen, 2003). Författaren beskriver vidare att de vanligaste anledningarna till 
kommunikation är koordinering av arbetsinsatser och att genomföra tidsplanering. Dessa 
frågor är främst av konkret art och med ett kort tidsperspektiv. En annan framträdande 
anledning till kommunikation är att överföra information och dokumentation. Sardén (2005) 
har konstaterat att samverkan i den traditionella byggprocessen bygger på kontrakt som har 
kommit av att aktören lagt det lägsta budet, eller har en specifik kunskap. Författaren menar 
att den främsta anledningen till problem vid trähusbyggande i flera våningar än två ligger i 
osäkerhet, både kring processen och också metoden men också i produktionen. Författaren 
konkluderar vidare att för att skapa ett industrialiserat träbyggande bör det främsta fokus ligga 
på att skapa en förutsägbar produktion och en fungerande samverkan mellan aktörerna i 
processen.

E
definition kring begreppet nätverk. Karaktäristiskt för nätverksteorin är att den tar sin 
utgångspunkt i minst tre synsätt. Dessa tre synsätt bygger i grunden på antaganden om 
relationen mellan individer som den sociologiska forskningen har framfört. Det första 
synsättet är på en person- och småföretagsnivå där nätverket definieras bl.a. enligt de två 
följande definitionerna:    

tillverkande företag, och andra komponenter i dess omgivning å den andra. 
Upprättandet och utnyttjandet av relationerna, som ska komplettera de ’normala’, som 
varje tillverkande komponent måste utveckla med sin omgivning, förväntas ge 
samtliga agerande parter ett positivt utbyte.” (Johannisson, 1971:15).  

”
more (in terms of ownership) separate firms regarding resource utilization. By limiting 
us to resources, we exclude phenomena’s like price fixing, market sharing and similar 
cartel-like arrangements. We are going to refer to the contractual arrangement as the 
cooperation agreement (CA). Our definition includes the concept of joint venture 
which is restricted to joint ownership of resources. We include how-ever, also looser 
relations like licensing and technical assistance.” (Edström och Gullander, 1973:2).  
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Johannisson är en av de forskare som introducerar att nätverket kan vara en del av en 
organisation och inte nödvändigt måste innefatta helheten, d.v.s. nätverket kan påverka endast 
delar av organisationerna och vara ett komplement till den normala driften. Fortsatt kommer 
den här formen av nätverk att benämnas ”det personliga nätverkets teori”. Det andra synsättet, 
det industriella, definieras enligt följande två definitioner: 

”Nätverket är en modell eller en metafor vilken beskriver ett antal, ofta ett stort antal, 
av enheter vilka är kopplade till varandra.” (Axelsson och Easton, 1992:8).

 ”A relationship is mutually oriented interaction between two reciprocally committed 
parties.” (Håkansson och Snehota, 1995:25).

Det finns en uppfattning att företag arbetar tillsammans i ett nätverk av oberoende relationer 
baserad på ett nät av aktörer bundna till varandra genom resurs- och aktivitetsbindningar. Den 
synen är väl accepterad som ”det industriella nätverkets teori” (Axelsson och Easton, 1992; 
Håkansson och Snehota, 1995). På den tredje, strategiska nivån, kommer vidare nätverk 
definieras enligt följande: 

”Internationally formed groups of small- and medium sized profit orientated 
companies in which the firms are geographically proximate, operate within the same 
industry, potentially sharing inputs and outputs, and undertake direct interactions with 
each other for specific business outcomes.” (Human och Provan, 1997:372).  

Definitionen tydliggör att det strategiska nätverket är medvetet skapat och med en tydlig 
målformulering. Synen accepteras som ”Det strategiska nätverkets teori” eller som de 
”strategiska alliansernas teori” (Andersson, 1979; Jarillo, 1988; Nilsson och Nilsson, 1992; 
Klint och Sjöberg 2003; Wincent 2006). 

Förutom nätverksteorins tre utgångspunkter har under senare tid regionala innovationssystem 
och kluster blivit allt mer vanliga begrepp. Intresset för geografiska koncentrationer av företag 
inom samma eller liknande industrier har under de senaste decennierna vuxit avsevärt 
(Belussi, 2004). Skälet kan antagligen sammanbindas med framgångarna i välkända regioner 
eller distrikt som Silicon Valley, områden i norra Italien och Gnosjö m.fl., men också till den 
nya ”ekonomiska geografin” (Krugman, 1991) som beskriver den globaliseringsutveckling 
som skett och som pågår oavkortat. Den nya ekonomiska geografin kännetecknas av två 
motverkande krafter där koncentration inom en bransch står mot spridning till regioner. 
Koncentration inom branscher står här för att företag flyttar nära kunder och leverantörer. De 
motverkande krafterna innebär förutsättningar för att positiv samverkan och konkurrens kan 
skapas samtidigt som det bildas kluster. Spridningen som sker till vissa regioner kan kopplas 
till att företag flyttar till regioner med riklig tillgång på produktionsfaktorer så som 
exempelvis råvara. Det finns tendenser som visar att företag både lokaliserar sig där löner, 

21



Teori

skatter och avgifter är låga, men också till områden med god utbildning, forskning och 
attraktiva lokala miljöer. I de här miljöerna skapas förutsättningarna för kluster eller nätverk.  

Mickael E Porters arbeten på områdena strategi och konkurrenskraft är kända för att ha 
frammanat ett intresse för kluster som verktyg för konkurrenskraft. Ett antal studier har visat 
att industriella distrikt och kluster är ett relativt vanligt fenomen i ett antal länder och i de 
flesta branscherna, och att de blir allt viktigare i den pågående globaliseringsprocessen. 
Klustret eller innovationssystemet har blivit synonymt, eller en förutsättning, för tillväxt. På 
det politiska planet har budskapet gått fram och stödet för regional utveckling genom kluster 
eller innovationssystem är starkt (Belussi, 2004; Christensen och Kempinski, 2004). 
Skillnaden mellan klusterbegreppet och innovationssystemsbegreppet är att 
innovationssystem, till skillnad från klusterbegreppet, tar hänsyn till integrationen mellan det 
regionala näringslivet och de övriga regionala kunskapsmiljöerna, universitet, högskolor och 
forskningsinstitut. Utöver hänsynen till den regionala kunskapsmiljöintegrationen tar också 
innovationssystembegreppet hänsyn till offentligt stöd och den offentliga drivkraften. Trippel-
Helix begreppet nämns ofta i samband med innovationssystem. För svenskt vidkommande ses 
industriella regioner och kluster som en möjlighet till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning, 
ökat företagande, utbildning och befolkningsutveckling, samt en avgörande faktor för lokal 
dynamik (Nutek B2002:2; Nutek, B2004:13).  

3.3 Samverkan och nätverk i ett sociologiskt perspektiv 

När studier av nätverk genomförs uppstår relativt snabbt kopplingar till det sociologiska fältet. 
Sociologer har länge studerat relationen mellan individer och orsakerna kring dessa samt de 
eventuella vinsterna och hoten med relationer. Relevanta delar av den sociologiska teorin 
kring sociala nätverk kopplat till företagande kommer vidare att presenteras.

De sociala nätverken byggs upp genom relationer mellan individer. Individerna tenderar att 
söka sig till individer med liknande intressen och bakgrund (Kim och Aldrich, 2005).  

”Människor formar fysiska relationer med andra som matchar dem själva.”  
  (Kim och Aldrich, 2005:9) 

Författarna menar vidare att när man talar om entreprenöriella- eller småföretagsnätverk finns 
det två koncept som för människor samman i nätverk. För det första finns den lilla världens
nätverk som definieras av två karaktärsdrag. Det första karaktärsdraget är det lokala nätverket 
där relationerna samlas och det andra karaktärsdraget är de broar som skapas till andra lokala 
nätverk och som då skapar globala nätverk. Det andra karaktärsdraget är individens 
medlemskap i skilda organiserade sociala enheter. Detta karaktärsdrag benämns som 
anslutningsnätverk.
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Det lokala nätverket karaktäriseras av tre självförstärkande dynamiker. För det första har nya 
aktörer svårt att komma in, när de saknar gemensamma upplevelser. För det andra skapas 
starka relationer som minskar sannolikheten för omsättning i nätverket. För det tredje kommer 
de liknande karaktärsdragen att fungera som urvalskriterium. På den mera positiva sidan ger 
det lokala nätverket tillgång till socialt kapital med en hög grad av kontroll och förtroende. 
När aktörerna i det lokala nätverket känner varandra väl finns större sannolikhet för stöd och 
överföring av information samtidigt som det bygger upp förtroendet. Det lokala eller det lilla 
nätverket har alltså både fördelar och nackdelar. Fördelarna är tillgången på information, stöd 
och förtroende medan nackdelarna är att informationsförnyelse försvåras när nya relationer 
sällan uppstår. För individen kan medlemskap i flera nätverk vara lösningen för att maximera 
sin tillgång till socialt kapital och information. Problemet för individen kan vara att hitta en 
optimal mix och att kvalificera sig till de olika nätverken, när underhållet av nätverket tar tid 
och resurser.

Kim och Aldrich (2005) konstaterar vidare att alla relationer inte är lika. Det finns starka, 
svaga, direkta och indirekta relationer mellan individer i ett nätverk. En faktor som påverkar 
relationernas styrka är geografisk närhet. I dag finns teknologiska hjälpmedel som virtuellt 
kan minska avstånden eller upplevelsen av avstånd. Samtidigt tyder forskningen på att det 
fortfarande är mötet ”ansikte mot ansikte” som är den mest framstående metoden för att skapa 
starka relationer. Styrkan i relationerna mellan individer beror av fyra dimensioner. För det 
första tid nedlagd i relationen, för det andra känslomässig intensitet i relationen, för det tredje 
gemensam instängning av information och för det fjärde grad av ömsesidighet mellan 
individerna.

Kraften i sociala nätverk ligger i tillgången till de indirekta relationerna enligt författarna. I 
fall där en individ har starka relationer till en annan individ finns det också svaga relationer 
till de individer som denna har starka relationer till. Det finns också en möjlighet att en stark 
relation utvecklas från den svaga relationen. I en grupp kan det komma att skapas grupper i 
gruppen som baseras på relationsstyrka. Dessa så kallade noder baseras typiskt på 
gemensamma relationer, närhet till aktörer, frekvens och relativ frekvens av relationer.

Strukturella hål är ett begrepp som används av författarna och beskrivs som avsaknaden av 
relationer mellan de individer som individen har starka relationer till. Det strukturella hålet är 
en faktor som bidrar till en högre grad av socialt kapital för den enskilda i sitt nätverk. I ett 
nätverk är det så att vissa personer uppsöks oftare än andra vilket innebär att dessa individer 
kan se mera av nätverket och därmed också se potentiella möjligheter före andra. Denna 
centrala figur kan agera förmedlare av exempelvis information genom att sätta samman rätt 
personer. Den centrala positionen ger möjligheten att mobilisera kollektiv aktion snabbt och 
effektivt. Den centrala figuren kan favorisera vissa genom att förmedla mer information till 
dem. En övertro på den centrala figuren kan göra att andra aktörer blir sårbara om de inte kan 
skapa ytterligare relationer till andra aktörer. 
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Det sociologiska perspektivet kan sammanfattas som att individen genom sociala relationer 
anskaffar resurser som inte annars skulle ha kunnat anskaffas, annat än genom att utöka sitt 
human- eller sitt finansiella kapital. På 1980-talet kom entreprenörskaps- och strategiforskare 
att vända sig till den sociologiska forskningen för att få utgångspunkter i studien av 
entreprenöriella nätverk. En av dessa forskare är Bengt Johannisson som vid ett flertal 
tillfällen beskriver det personliga nätverket i ett småföretagsperspektiv. 

3.4 Det personliga nätverket 

Johannisson m.fl. (2000) ser drivkrafterna i företagandet, och inte minst hos företagaren, inte 
bara som affärsmässiga utan också som sociala och existentiella. Företagande, då främst 
småföretagande, bygger på långsiktiga relationer och utbyte med andra företag och individer 
som förankras genom förtroende. Förtroendet i relationerna bygger på goda personliga 
relationer. Det industriella nätverket, som tidigare nämnts, bygger principiellt på att utveckla 
befintliga stora företag, medan det personliga nätverket skapar och utvecklar småföretag. 
Enligt författaren består det personliga nätverket av en social dimension och en affärsmässig 
dimension.  

3.4.1 Den sociala dimensionen 

Det personliga nätverkets primära referensram är att det har marknaden och samhället som 
drivkraft, och den grundläggande utmaningen ligger i att hantera tvetydigheter under eget 
ansvar. Till skillnad från, exempelvis, industriella nätverk där företagaren representerar sig 
själv och inte en organisation. Det krävs en ömsesidig förståelse och respekt för egenheter. 
Den sociala dimensionen innefattar personlig sympati och spontanitet (Johannisson m.fl., 
2000). Den sociala dimensionen kan vidare indelas i ideologiska och känslomässiga motiv.  

På det ideologiska planet bygger nätverket på gemensamma värderingar som styrker 
sammanhållningen inom en viss grupp, när de gemensamma värderingarna kommer av att 
man exempelvis har samma kulturella bakgrund, samma professionella bakgrund eller att man 
helt enkelt verkar på samma ort. På det känslomässiga planet kan relationer endast uppstå om 
personerna ser varandra som unika, liknande det som sker i vanliga vänskapsrelationer. 
Familjerelationer kan ses som ett av de starkaste banden inom den sociala dimensionen. 

3.4.2 Den affärsmässiga dimensionen 

Johannisson m.fl. (2000) stödjer sig på Larsson (1992) och Ring och Van de Ven (1994) när 
han hävdar att affärsmässiga och sociala förbindelser syns vara lika viktiga och därmed 
varandras förutsättningar i samspelet mellan flera företag. Antagandet gäller naturligtvis 
främst vid affärsmässiga transaktioner där det på förhand är svårt att fastslå innehåll, pris och 
kvalité. Den sociala och affärsmässiga dimensionen vävs samman vid en högre nivå så som 
exempelvis vid utveckling av produkter med högt tekniskt eller kunskapsinnehåll. Vid dessa 
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tillfällen krävs både tillit och ömsesidigt förtroende, när alla aktörer ska ”tjäna” på affären. 
Den affärsmässiga dimensionen speglar alltså förväntningar om ekonomiskt utbyte, som inte 
bara behöver vara varor eller produkter. Den affärsmässiga dimensionen speglar också 
exempelvis professionella råd som den andra parten kan bidra med.  

3.4.3 Personliga nätverk 

Sammantaget beskriver följande figur det personliga nätverket och dess kopplingar: 

F

: Sociala relationer 
: Affärsförbindelser 

Figur 5: Det personliga nätverkets kopplingar (Johannisson m.fl., 2000: 126) 

När forskare studerar företagare allmänt och entreprenörer specifikt reducerar man en del av 
det generella problemet att särskilja en affärsförbindelses affärsmässiga och sociala 
dimension. En affärsrelation för ett småföretag innebär inte alltför sällan både en social 
relation som är basen för den affärsmässiga relationen. Den sociala relationen ”armerar” 
affärsrelationen och gör den stark (Johannisson m.fl., 2000). Det personliga nätverket 
innefattar de vanliga funktionerna hos ett nätverk, så som exempelvis att det organiserar
affärsutbyte, det förmedlar information och det organiserar inflytande och underhåller 
gemensamma normer. Småföretagaren ser sig i centrum för både sitt företag och sitt nätverk; 
det personliga nätverket är i realiteten mycket egocentriskt. 

Funktionerna av relationerna kan förutom att indelas i en social och en affärsmässig 
dimension indelas i företagsnivå och företagarenivå. Den affärsmässiga dimensionen innebär 
kompetensutveckling för företagaren och resursförsörjning för företaget. Den sociala 
dimensionen innebär självtillit för företagaren och legitimitet för företaget. 
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3.5 Det industriella nätverket 

Den industriella nätverksteorin tar sin utgångspunkt i att nätverket växer fram ur 
företagsuppträdande och interaktion mellan aktörer, under en lång tidsperiod. Enligt Axelsson 
och Easton (1992) är synsättet främst induktivt grundat och det industriella nätverket kan ses 
som en konsekvens av traditionella sälj- och köpaktiviteter där parterna med tiden skapar en 
form av relation. Författarna beskriver synsättet mer ingående som att det industriella 
nätverket definieras som ett antal enheter som är kopplade till varandra och karaktäriseras av 
att de inblandade aktörerna är involverade i processen att omvandla resurser till färdiga 
produkter eller tjänster för slutanvändaren oavsett om de är individer eller organisationer.

Författarna menar vidare att det industriella nätverket kan indelas i två kategorier om varför 
relationer tenderar att uppstå mellan företag och andra företag och/eller organisationer. Den 
första kategorin kan sammanfattas som företagens komplementerande av varandra, där 
relationen främst borgar för en högre grad av resursutnyttjande och försäljning. Relationen 
leder till möjligheten att både sänka produktionskostnaderna och öka försäljningen genom att 
behovsbilden kan anpassas genom ett mer precist och effektivt tillvägagångssätt. Förutom 
effektivitet i behovsanpassning kan relationen innebära kontinuitet och stabilitet som innebär 
en ökande möjlighet att planera och därigenom möjliggörs effektivisering i affärsprocesserna. 

Den andra kategorin som beskriver varför relationer mellan organisationer uppstår eller har 
potentialer att uppstå kommer av företagens möjlighet till nätverkstillgång. En relation 
innebär för organisationen en grad av kontroll över den organisation lieringen skett med. 
Kontrollen innebär en konsekvent sänkning av osäkerheten och ökning av stabiliteten. 
Förutom kontroll innebär också liering med andra organisationer tillgång till tredje part; 
genom organisationen kan den lierande organisationen få access till organisationens övriga 
kopplingar till andra organisationer. Nätverkstillgång bygger i hög grad på tillgång till 
information, i en större utsträckning än vad som skulle vara möjligt för organisationen avskild 
hävdar författarna vidare. Följande figur beskriver sammantaget den teoretiska synen på 
nätverket: 
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Aktörer

ResurserAktiviteter

Nätverk av aktörer 

Figur 6: Det industriella nätverkets komponenter och kopplingar  
             (Axelsson och Easton, 1992:29) 

Enligt det industriella synsättet bygger det industriella nätverket i grunden på aktörer, 
aktiviteter och resurser. Nätverket innefattar individer, grupper av individer, delar av 
organisationer, organisationer eller grupper av organisationer som ses som aktörer (Axelsson 
och Easton 1992). Aktören kontrollerar aktiviteter och/eller resurser; graden av kontroll beror 
av nivå. Ett industriellt nätverk har ett antal nivåer beroende av aktörens nivå i organisationen, 
exempelvis företagets storlek i förhållande till andra företags storlek.

Författarna menar vidare att oberoende av nivå karaktäriseras aktören av att de genomför och 
kontrollerar aktiviteter, för det andra att genom utbytesaktiviteter skapa relationer, för det 
tredje att aktörens aktiviteter baseras på kontroll över resurser, för det fjärde att aktören är 
målfokuserad och för det femte att alla aktörer i ett nätverk har olika kunskap beroende av 
erfarenhet eller avsaknad av den. Koordineringen av aktiviteter och resurser mellan företag i 
industriella system är ett vanligt tillvägagångssätt för att lösa problem som organisationen har 
inom områdena för kompetens eller för låg grad av resurstillgång. För att koordinera 
resurserna krävs ofta en ökad integration mellan organisationerna.  

3.6 Det strategiska nätverket 

Det finns mycket som tyder på att det strategiska nätverket är en viktig del av dagens 
företagsmiljö. Det har diskuterats om världen och därmed Sverige är på väg in i en ”ny 
ekonomi”? Krugman (1991), Bengtsson m.fl. (1998) och Castells, (2000) är några författare 
som diskuterat ämnet. Castells (2000) menar att mäskligheten har inträtt i en ny 
informationsålder i och med den informationsteknologiska utvecklingen som för individer 
närmare varandra. Bengtsson m.fl. (1998) menar att de traditionella muromgärdade 

Nätverk av 
aktivitete

Nätverk av 
resurser r
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organisationerna håller på rämna och utvecklingen går mot brobyggande mellan 
organisationer. Författarna hävdar att förändringarna i den globala ekonomin har tvingat 
företag att rekonstruera sina strategier och det strategiska nätverket har blivit en viktig faktor 
för framgång. Genom denna utveckling har centralt koordinerade flernivåhierarkier i och 
mellan företag bytts ut med en variation av flexibla strukturer som liknar nätverkstänkande 
(Jarillo, 1988). Det strategiska nätverket kan beskrivas som det totala mönstret av relationer i 
en grupp av aktörer som arbetar gemensamt mot samma mål, där nätverket är planerat och är 
avgränsat och där aktörerna är kända för varandra (Van de Ven och Ferry, 1980). 

Den främsta forskningsinsatsen, avseende nätverk har riktats mot stora företag, men det finns 
ett stort antal små och medelstora företag som funnit goda grunder för att samverka i 
strategiska nätverk. De små och medelstora företagen har dock en annan strategi och struktur i 
sitt samverkande, vilket beror på resursstorlek och karaktär (Wincent, 2006). Utvecklingen av 
strategiska nätverk har fått stort intresse från politiskt håll och från institutionella aktörer. 
Intresset har blivit så stort att man ser nätverket som en växande faktor för industriell 
konkurrenskraft (Rosenfeld, 1996; Hanna och Walsh, 2002). Designen av strategiska nätverk 
är komplex och vid litteraturstudier blir det relativt snabbt uppenbart att skilda typer av 
strategiska nätverk finns. Skillnaderna avser främst de krafter som driver medlemmar att 
utforma nätverket. Nätverken skiljer sig åt genom avvikande struktur, uppförande och 
prestationsförmåga (Klint och Sjöberg, 2003).  

Den vanligaste frågan kring ett strategiskt nätverks utformning, är om det är vertikalt eller 
horisontellt organiserat (Boekholt och Arnold, 1999)? Vertikalt organiserade strategiska 
nätverk karaktäriseras av att de maximerar produktiviteten av beroende funktioner i en kedja 
(Klint och Sjöberg, 2003). Nätverket utformas genom att skapa samverkan mellan oberoende 
specialiserade företag i en kedja av aktörer. Ett vanligt exempel är 
systemunderleverantörsnätverk eller ”supply-chain nätverk”. De horisontellt organiserade 
strategiska nätverken består, till skillnad från de vertikalt nätverken, av företag i samma 
sektor. Företagen samlas i samverkan och nätverk för att stärka sin konkurrenskraft. En mix 
av vertikala och horisontella nätverk kallas ”laterala nätverk”, där aktörer som tillhör båda 
riktningarna samverkar. En trolig uppkomst av laterala nätverk kopplas till geografisk närhet 
och få företag. 

Nätverk lokaliserade i en specifik geografisk region, ”geografiska nätverk”, är här lämpliga 
att nämna. Formen av samverkan uppstår ibland som lokala projekt och ibland som 
koncentrationer av företag. Benämningen på nätverk lokaliserade till geografiska områden är 
ofta ”industriella distrikt” (Hägg och Johansson, 1982).

Det som skiljer det strategiska nätverket i små och medelstora företag (SME) från de stora 
företagens agerande med joint venture, strategiska allianser och partnerskap är att det 
strategiska SME-nätverket består av multipla organisationsrelationer med multilateral 
strukturdesign för att balansera samverkan och konkurrens (Wincent, 2006). Samverkan och 
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konkurrens hanteras i dessa strategiska nätverk genom att man samverkar i vissa fall och 
konkurrerar i andra (Human och Provan, 1997; 2000). Denna medlemsbaserade form gör 
företagen delvis beroende av varandra oavsett om de samarbetar direkt eller indirekt i 
nätverket (Wincent, 2006). En administrativ organisation är ofta anordnad för att understödja 
samverkan och att hantera utmaningar som utnyttjande och ineffektivitet (Human och Provan, 
2000; Hanna och Walsh, 2002). Spänningen mellan samverkan och konkurrens måste 
hanteras i nätverket när deltagarna åtminstone delvis arbetar för en gemensam framtid 
(Wincent, 2006). Den intressanta frågan som uppkommer från, författarens resonemang, är 
vem eller vilka och när denna hantering ska ske.  

Delar av den forskning som gjorts på området strategiska nätverk har inriktats på att beskriva 
hur nätverket är konfigurerat och de fördelar som kommer av att samverka i nätverk. 
Forskningen har innefattat ett policyperspektiv och inkluderat normativa förslag på hur 
nätverken ska skapas och utvecklas. Nilsson och Nilsson (1992) menar att engagemang i 
nätverk kan ha många effekter, både positiva och negativa. Enligt författarna kan de 
potentiellt negativa effekterna sammanfattas i exempelvis de potentiella inskränkningar som 
sker i företagets frihet, flexibilitet och självbestämmande och inte minst att andra 
organisationer får insyn i företaget. Nätverk beskrivs ofta i upphov, initiativ, finansiering, 
drivkrafter, intensitet, organisation, formaliseringsgrad och utvecklingsnivå. Utvecklingsnivån 
kan sättas liktydigt med ”institutionalisering”. Framgång hos nätverk mäts ofta kopplat till 
måluppfyllelse, vanliga mätområden är kompetensutveckling eller kompetensförändring, 
lönsamhet, produktivitet, marknadstillväxt, systemförändring hos berörda företag och kontakt 
och utbytesintensitet mellan företagen. Strategiska nätverk tenderar att samverka inom ett 
antal områden; variationerna är stora men de områden som presenteras nedan är vanliga 
områden att samverka kring.  

Nätverk samverkar inte alltför sällan kring inköp men strategiska nätverk tenderar att arbeta 
mer med gemensam marknadsföring/marknadsstudier och försäljning, inklusive offerering 
och kalkylering. Att samverka kring produktion, administration, transporter och logistik är 
också vanligt. Samarbetet medför att kvalitetssäkring och produktutveckling blir viktiga 
gemensamma områden. Samarbetet kring dessa områden medför kompetensutveckling och att 
arbetsmiljöåtgärder sätts i fokus. Vidare kräver samverkan att systemen utvecklas för att 
kunna interagera med varandra, där systemutveckling (exempelvis IT-system) blir en viktig 
faktor. Vidare kan samverkan möjliggöra finansiella investeringar som den enskilda aktören 
inte själv har resurser till.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett substantiellt antal företag som samverkar i 
nätverk utgör noderna och samverkar för att förbättra problemlösning, ingång på nya 
marknader och/eller produktutveckling (Nilsson och Nilsson 1992; Rosenfeld, 1996; Wincent, 
2006). Dessa nätverk är till sin natur strategiska och av multilateral struktur och har likheter 
med regionala industriella distrikt eller andra strategiska nätverk, i termer av mobilitet för 
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arbetskraft och kompetens i komplexa interaktioner mellan de ingående företagen (Human 
och Provan, 2000). 

3.6.1 Karaktäristiskt för samverkan i svenska nätverk 

Det som karaktäriserar strategiska nätverk och dess uppkomst i Sverige är att de vanligtvis är 
lokala utvecklingsprojekt och av öppna projekt med bred målprofil, men också av avgränsade 
och preciserade projekt (Nilsson och Nilsson, 1992). Westerberg och Ylinenpää (2006) menar 
att motivet till samverkan är ny kunskap, bibehållen och utvecklad flexibilitet, tillgång till nya 
affärsmöjligheter och nya marknader samt kostnadsbesparingar. Författarna beskriver också 
att de områden som samverkan sker inom är främst produktion och marknadsföring därefter 
kommer försäljning, inköp, produktutveckling och FoU.

Det finns skilda former för samverkan i nätverk i Sverige och det första är det tidigare 
nämnda nätverket med lokal prägel. Den andra vanliga formen i Sverige är utvecklingsnätverk 
som riktar sig mot att utveckla kompetens, produktion, produkter etc. som har lämnat 
projektstadiet och institutionaliserats eller formaliserats. Nätverken avgränsas vanligen 
geografiskt till kommun eller region eller kan vara inriktade på en specifik sektor inom 
branschen. Den tredje vanliga formen av nätverk i Sverige är producentnätverk som 
karaktäriseras av att de ofta är tidsbegränsade och organiserade insatser för att utveckla en 
särskild sektor eller grupper av enskilda företag inom ett geografiskt avgränsat område. 
Producentnätverket betecknas som grupper av företag som etablerat samverkan inom 
exempelvis marknadsföring, försäljning, inköp och produktion. Där sker samverkan 
informellt i ekonomisk förening, aktiebolag eller liknande form. Att samverka i nätverk har 
för små företag kommit att bli mera av en norm än ett undantag. Westerberg och Ylinenpää 
(2006) har studerat samverkansstrukturen för små företag i Sverige och konstaterar att 63 % 
av företagen har minst samverkan med ett annat företag. Det fördelar sig också så att 49 % av 
dessa 63 % samverkar med 2 till 4 företag och 40 % samverkar med 5 eller fler företag.    

3.6.2 Effekter av samverkan i strategiska nätverk 

De potentiellt positiva effekterna av samverkan i strategiska nätverk kan sammanfattas i tre 
områden ekonomi, utveckling och relationer (Nilsson och Nilsson, 1992). Mezegar m.fl. 
(2000) menar att strategiska nätverk har två breda funktioner. För det första kan nätverket av 
kunderna ses som ett stort företag och för det andra att nätverket innebär tillgång till kunskap 
och resursutbyte för det deltagande företaget. För att återgå till Nilsson och Nilsson (1992) så 
är det på det ekonomiska området nätverksengagemang kan medföra ökad flexibilitet för 
gruppen av företag, som exempelvis marknadsanpassning, produkter, produktion och 
organisation. Nätverket tenderar att innebära kostnadseffektivisering genom gemensam 
marknadsföring, produktion, utveckling och administration, som ett resultat av lägre 
transaktionskostnader och skalfördelar. Det finns inte bara möjlighet att kostnadseffektivisera 
utan även intäktssidan kan effektiviseras genom att nätverket kan ta större och bredare order 
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som kan produceras med en högre kvalité, vilket ligger till grund för ökad konkurrenskraft. 
För utvecklingsområdet kan nätverksengagemang betyda att process- och produktutveckling 
kan effektiviseras genom förbättrade kvalitets- och IT-system som företagen annars inte 
skulle ha resurser till. Effekter av detta är högre kvalité genom lärande av varandra som i 
annat fall inte kan uppnås. Resultatet blir en ökad kompetens, d.v.s. humankapitalet förädlas. 

”Resurserna är trots detta inte oviktiga för företagen i alliansen då de ökar deras 
kompetens inom för dem viktiga områden samtidigt som den förbättrade 
processteknologin leder till ett effektivare resursutnyttjande inom företagen.” 
(Johansson, 2006) 

Nilsson och Nilsson (1992) menar vidare att strukturkapitalet växer när förbättrade rutiner för 
drift och kvalité utvecklas. Det samlade varumärket utåt stärks genom att styrkan i 
organisationerna tillsammans är större än det enskilda företagets kraft. Nätverket skapar också 
möjlighet till specialisering vilket kan betyda bättre maskin- och humankapitalutnyttjande. 
Inom relationsområdet kan nätverksengagemang betyda utökade kontaktnät med ökade 
sociala relationer, som både utvecklar individen och är viktigt för nätverkets bestånd och 
utveckling. Företagets och individens säkerhet ökar med ökad kontroll av omvärlden och i 
nätverket ökar kontrollen av omgivningen.  

3.6.3 Det strategiska nätverkets byggblock    

Det som karaktäriserar teorin kring uppkomsten och utvecklingen av strategiska nätverk är att 
den tar sin utgångspunkt i idén om samverkan eller i varseblivningen om att ta vara på en 
möjlighet eller möta ett hot. För svenskt vidkommande finns ofta understödjande 
samhällsaktörer som både finansiellt och politiskt stödjer utvecklingen. När de potentiella 
aktörerna i nätverket är överens om idén utkristalliseras nätverkets struktur. Strukturen ligger 
förhoppningsvis till grund för den tillväxtfas som ska komma.  

Uppkomsten och utvecklingen av strategiska nätverk kan spåras åtminstone till två faktorer. 
En faktor är att inköpspolicyn i stora företag ändras. Det stora företaget arbetar med 
minskande antal underleverantörer och söker systemleverantörer. Företagen får en möjlighet 
att samverka eller specialisera sig inom delar av produktionskedjan som företagen annars inte 
skulle kunna. Systemleverantörer och de tillhörande underleverantörerna skapar nätverket 
(Gadde och Håkansson, 1993). Klint och Sjöberg (2003) menar att ökningen i efterfrågan av 
systemleverantörer har ökat intresset från små och medelstora företag att skapa strategiska 
nätverk som överlevnadsstrategi i en förändrad konkurrensmiljö. Den andra påverkande 
faktorn är den tidigare nämnda globaliseringen. Författarna menar att många marknader har 
globaliserats och internationaliserats, vilket betyder att marknader och köpare har växt i 
storlek, vilket i sin tur inneburit krav eller behov av en viss storlek och karaktär på säljaren.

31



Teori

Till de faktorer som påverkar uppkomsten och utvecklingen av strategiska nätverk måste 
förutsättningarna i miljön eller omvärlden tas hänsyn till. Exempelvis måste faktorer så som 
lagar, skatter, normer, infrastruktur etc. tas i beaktande (Nilsson och Nilsson, 1992; Klint och 
Sjöberg, 2003). Företag och organisationer agerar i en omgivande miljö som starkt påverkar 
uppkomsten av samverkansprojekt. Powell (1987) som konstaterar att det är den turbulenta 
miljön som organisationer befinner sig i som stimulerar till samarbete, och Miles (1989) 
konstaterar att internationell konkurrens och teknologisk utveckling favoriserar organisationer 
som är snabba och flexibla.  

Med miljö avses i det här fallet en förutsättningsskapande omgivning som både kan innefatta 
hot och möjligheter. Förutom miljömässiga hot och möjligheter har, som tidigare nämnts, 
konstaterats att småföretagets relativa resurssvaghet och behov av resurskomplettering 
fungerar som drivkraft för samverkan. Ytterligare incitament för samverkan är att det finns en 
säkerhetsaspekt i samverkan, samtidigt som det finns möjligheter till maktutövande och 
kontroll och dess motsats ömsesidighet. Effektivitet och legitimitet fungerar också som 
incitament för samverkan. Studier har visat att förändringar i omgivningen runt 
organisationer, främst inom områdena för demografi och politik/lagar, skapar förändrade 
förutsättningar och i många fall turbulens för organisationer.  

3.6.4 Den teoretiska skapandeprocessen 

För att förstå den komplexa processen och situationen som är slutprodukten av skapandet och 
utvecklingen av ett strategiskt nätverk föreslås ofta att indela processen i övergripande nivåer 
(Andersson, 1979; Nilsson och Nilsson, 1992; Chaston, 1996). Davidsson (1999) som i sina 
studier av tillväxt och företagsutveckling föreslår att nätverksutvecklingen ska studeras i 
nivåer. Det finns minst tre nivåer som ter sig som viktiga att belysa när undersökningar av 
utvecklingen av industriella eller strategiska nätverk genomförs. Den första nivån är 
nätverksnivån, den andra är företagsnivån och den tredje är individnivån (Klint och Sjöberg, 
2003). Enligt författarna ska nätverksnivån inte ses som en aggregation utan snarare som en 
holistisk nivå.

De flesta forskare som undersöker strategiska nätverk antar en holistisk ansats. Den holistiska 
ansatsen medför att institutioner i samhället kan ses som aktörer. Aktörerna påverkar 
förutsättningarna för företagsaktiviteter trots att de inte är medlemmar i det strategiska 
nätverket. Den typen av aktörer eller institutioner har kallats ”icke-företags aktörer” (Sjöberg, 
1996). Exempel på sådana i Sverige är ALMI, Länsstyrelse, Landsting, Fackorganisationer, 
Länsarbetsnämnd, Arbetsförmedling, Högskola/universitet, Konsulter, Kommuner etc. Vid 
skapandet och utvecklingen av strategiska nätverk spelar aktörerna och institutionerna en 
viktig roll både med finansiellt stöd och att sätta ramverken i samhället. Utanför ramarna för 
aktörer och institutioner finns samhälls- och handelsrelationer som påverkar individnivån och 
individuella aktörer och därmed också aktörens samverkan i det strategiska nätverket (Klint 
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och Sjöberg, 2003). Samtliga av dessa påverkande faktorer måste tas hänsyn till om 
förståelsen ska antas vara holistisk.  

Nilsson och Nilsson (1992) har i sitt avhandlingsarbete presenterat ett strategiskt nätverks 
skapandeprocess. Resten av föreliggande avsnitt följer väsentligen författarnas arbete. I 
avhandlingen har det utrönts att ett samverkansprojekt eller ett företagsnätverks utveckling 
har fem faser. De benämner faserna enligt följande: 

Varseblivningsfas 
Utkristalliseringsfas 
Tillväxtfas 
Stabiliseringsfas 
Nedgångsfas

Författarna etablerar vidare begrepp som byggstenar, fogmassa och kitt för att beskriva 
processen.

3.6.4.1 Varseblivningsfasen 

Vid inledningen av ett strategiskt nätverkssamarbete eller i varseblivningsfasen saknas 
egentliga byggstenar; det finns ett antal potentiella byggstenar så som möjligheten att 
neutralisera hotbilder eller ta vara på möjligheter. Detta stöds av Chaston, (1996) som 
uppmärksammar att identifieringen av potentiella idéer och möjliga former för samverkan är 
de avgörande faktorerna i inledningsfasen, efter att man har väckt medvetenhet och skapat 
kunskap om samverkan och nätverk i organisationer.  

Den inledande fasen innebär ett stort antal överväganden. Diskussionen bör bygga på ett stort 
antal inbjudna potentiella aktörer, när det är rimligt att anta att avhopp i den tidiga processen 
blir vanliga. En allt för stor grupp av inblandade aktörer talar däremot för att kopplingarna 
kan komma att bli allt för lösa. Ett tydligt ställningstagande hos författarna är att det är viktigt 
med så kallade ”drakar”. Drakar definieras som företag som är relativt större än de andra i 
något avseende och kan agera som en motor i projektet. Bakgrunden till ett engagemang i en 
nätverksprocess, trots eventuell konkurrens, är att företagen generellt delar etik och moral 
som bildar en gemensam värdestruktur. 

Varseblivningsfasen saknar fogmassa i egentlig mening. Författarna visar att det är 
betydelsefullt att initiativet till samverkan kommer inifrån organisationen själv, m.a.o. 
skapandet av nätverket ska ske med utgångspunkt i företagen och idén ska inte komma 
utifrån. För att det ska vara möjligt finns starka indikationer på att deltagarna måste kunna lita 
på och ha förtroende för varandra till en hög grad. Skapandet av förutsättningarna bygger på 
att personer i organisationerna interagerar med varandra på olika sätt och att diskussioner förs 
för att utröna riktlinjerna för samverkan. Tesen stöds av Zineldin och Jonsson (2000), som är 
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övertygade om att relationer mellan företag är minst lika komplicerade som mellan 
människor.  

Varseblivningsfasen bygger på att tillgången på kreativa och innovativa personer, eller så 
kallade eldsjälar, finns som initierar och driver formandet av samverkansprojektet. 
Företeelsen med eldsjälar diskuteras också av Philips (1988) där han konstaterar att eldsjälen 
är en person som medverkar i utvecklingsprojekt med starkt personligt engagemang.  

3.6.4.2 Utkristalliseringsfasen 

Utkristalliseringsfasen bygger på att i så hög grad som möjligt operationalisera den 
hotbild/möjlighet som uppkommit. Operationaliseringen åstadkoms genom att tydliggöra 
hotet eller möjligheten samt visualisera konsekvenserna om inte åtgärder tas. Utöver 
tydliggörandet bör en klar målbild genereras (jfr.; Chaston, 1996). Målbilden ligger till grund 
för beslut om inom vilka områden samverkan mellan organisationer ska ske. Fasen bygger på 
att ett stort antal företag ansluter sig till projektet från samma bransch och region av den 
anledningen att avhopp fortfarande är relativt sannolika. Det är, enligt författarna, fördelaktigt 
om det finns ett stort företag, eller ännu bättre ett antal ”drakar” med in i fasen.  

Viktigt för fasen är vidare att det finns en samverkanskomponent med de funktioner en 
samverkansorganisation förväntas fullgöra. Initialt i samverkansprojektet bör en 
samverkanskomponent skapas som ligger nära företagsidén för de deltagande parterna. Ett 
första projekt bör vara partssammansatt vilket stimulerar till bredare diskussioner. Finns redan 
någon form av nätverk bör dessa byggas vidare på. Företagen i denna inledande del av fasen 
bör ha vissa likheter vilket ligger till grund för gemensamma intressen. En viktig faktor är 
också att företagen har egen beslutskompetens; de tillhör alltså inte en kedja eller liknande. 
Det finns också en viss grad av förtätning och storlek som kan ses som en lägsta nivå av 
företag eller organisationer i ett geografiskt område för att ett nätverksbyggande ska lyckas, 
enligt författarna. Vilket också stöds av Dollinger (1990) som konstaterar att såväl fattiga som 
rika miljöer fungerar hämmande för samarbete. Skälet är att i rika miljöer saknas lediga 
resurser och större behov av samverkan medan fattiga miljöer helt saknar resurser men inte 
behov. Utkristalliseringsfasen avslutas med ett gemensamt beslut om form och funktioner för 
samverkansprojektet.  

I utkristalliseringsfasen anses valet av form för samverkan som den mest betydelsefulla 
fogmassan. I de fall som beskrivs av författarna är det ekonomisk förening som är att föredra. 
Anledningen är att associationsformen ger organisationerna möjlighet att reglera makt och 
inflytandefrågor demokratiskt och där varje deltagande organisation har en röst i styrelsen. 
Ytterligare kan spelreglerna klargöras och fastläggas så att inga tvivel råder om vad som 
gäller. Makt är alltså demokratisk i den övergripande meningen men tydligt är att eldsjälarna 
måste få ett stort utrymme, vilket innebär att den reella makten inte behöver vara demokratisk. 
Med den reella makten i obalans finns en risk för konflikter vilket kan stävjas till viss del 
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genom att de inblandade aktörerna har samma eller liknande värdestruktur. Finns inte en 
gemensam värdestruktur finns också risk att söndring kan uppstå redan tidigt i projektet och 
en positiv utveckling omöjliggörs. Under fasen regleras styrelserepresentation och styrelsens 
uppgifter samt uppoffringar och utbyte. Viktigt är också att medlemmarnas handlingsfrihet 
inte inskränks i någon större utsträckning; flexibiliteten är viktig. Detta har tidigare nämnts av 
Wincent (2006) som menar att man bör konkurrera i vissa fall och samverka i vissa.    

Ett samverkansprojekt bör inte formalisera någon större övergripande administrativ 
överbyggnad som innebär höga kostnader. Samverkan bör byggas upp kring principen om 
självfinansiering. Flexibilitet och frivillighet är väsentliga delar i fogmassan vilket borgar för 
att samverkansprojektet är relativt löst kopplat i fasen. Förtroendet för varandra i 
samverkansprojektet kan vara lågt om tron till projektet är högt, gruppidentiteten förefaller 
mycket viktig. Ett visst risktagande är också att föredra. Har organisationen satsat finns större 
incitament att driva projektet framåt. I turbulenta miljöer är det organisatoriska minnet viktigt 
att underhålla eftersom personer och organisationer som byts ut eller lämnar projektet annars 
kan tillföra stor skada. Eldsjälarna är också i utkristalliseringsfasen viktiga av samma 
anledningar som i föregående fas. Skillnaden är att fasen innebär att utvecklingen ska övergå 
till att bli deltagarstyrd i demokratisk ordning, vilket innebär att deltagarna själva måste utöka 
sitt engagemang.  

3.6.4.3 Tillväxtfasen 

När utkristalliseringsfasen övergår till tillväxtfas på grund av en allt mer konkret utveckling i 
samverkansprojektet uppstår nya förutsättningar. I tillväxtfasen kan nya hot uppkomma som 
både kan vara utvecklande och hindrande. Fasen innebär flexibilitet vad avser antal och 
relationer mellan organisationer och till nya organisationer. Under fasens utveckling kan ett 
mera planlagt arbete inledas med utformning av strategier. Chaston (1996) menar att fasen 
innebär att få tillstånd en formell överenskommelse kring struktur, processer och strategi för 
nätverkets utveckling. Det är av vikt att hot ligger på en hanterbar nivå där de är sporrande 
medan för stora hot lätt kan förlama organisationerna. När tillväxtfasen initierats och 
nätverksresultat börjar uppvisas kan en vidare diskussion om områden för samverkan 
påbörjas. I fasen är det viktigt att söka sig utåt för att finna strategiskt viktiga 
samarbetspartners. Andra viktiga byggstenar är att se över ritningen till samarbetet för att 
utveckla specialisering och produktionsuppdelning för att nå de önskade stordriftsfördelarna. 
En avgörande faktor i fasen är möjligheten till specialisering. Specialisering i sig kan leda till 
att kluster skapas inom ramen för samverkansprojektet och att nya företag skapas eller 
tillkommer. Tillväxtfasen tenderar att aktivera nya segment i omgivningen och nya 
samverkanspartners kan komma att bli aktuella. En tydlig koppling finns också till goda 
relationer med kommunala och statliga institutioner.  

Enligt Nilsson och Nilsson förefaller det viktigt att redan tidigt i tillväxtfasen visa påtagliga 
resultat som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Under tillväxtfasen stärks 
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relationerna mellan aktörerna, men konflikter kan uppstå kring exempelvis projektets 
inriktning. Konflikterna kan ofta stävjas genom att beslut som tas i konsensus. På kort sikt kan 
det verka fördröjande men har på lång sikt visat sig fördelaktigt. Dessa två grundläggande 
upptäckter som många gånger kan stå i motsats till varandra är viktiga att hantera i fasen så att 
företag inte körs över i jakt på snabba resultat. Det finns ytterligare resultat som visar på att en 
intraorganisatorisk utveckling är positiv för den interorganisatoriska utvecklingen, enligt 
författarna. Det vill säga att en utveckling i var och en av de ingående organisationerna är 
positiv för samverkansprojektet.  

I tillväxtfasen är det viktigt för de ursprungliga eldsjälarna att motivera och entusiasmera 
deltagarna i projektet och samtidigt underbygga eller stimulera fler aktörer att framträda. För 
att skapa utveckling och tillväxt i samverkansprojektet är det av vikt att se till att nya idéer får 
genomslagskraft. Risken finns annars att projektet stelnar i sina former. Det kan nu finnas 
incitament att engagera aktörer även utanför gruppen, för att utöka antalet angreppssätt på och 
i projektet. Nilsson och Nilsson avslutar sin diskussion vid tillväxtfasen; de identifierar 
ytterligare två faser Stabiliseringsfasen och Nedgångsfasen men diskuterar inte dessa när 
deras empiriska material inte behandlar faserna. 

3.7 Analysmodell för strategiska nätverk 

Det har framgått att Jarillo (1988) har bidragit till nätverksteorin och inspirerat bland annat 
Klint och Sjöberg (2003). Författarna har i sin tur inspirerats i sitt arbete främst av författare 
som Andersson (1979), Nilsson och Nilsson (1992), Håkansson och Snehota (1995), Axelsson 
och Easton (1992). Författarna önskar i sin artikel att andra forskare ska ta till sig den 
presenterade modellen och utveckla den inom nätverksområdet. Författarna är tydliga på 
punkten att de sammanställer en övergripande analysmodell utifrån de skilda teoribildningar 
som finns kring nätverkets uppkomst och utveckling. Modellen presenteras på nästkommande 
sida:
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Samhälle och handelsrelaterade 
förutsättningar

Grundläggande 
förutsättningar 

Struktur Uppträdande

Lagar, Skatter
Normer 
Infrastruktur
Understödjare

Prestationsförmåga

Samarbete 
Skalekonomi 
Tidsekonomi 
Informations- 
utbyte 
Kunskaps-
utbyte 

Komplementerande/ 
konkurrens 
Antal företag 
Företagsstorlek
Region/distrikt 
Formalitet
Social struktur 
Produktkomplexitet 
Samverkansområde 

Marknads-
struktur

Framgång 
Effektivitet
Resurs-
poolning 
Flexibilitet

Nätverks-
nivå

Resurser
Kunder
Leverantörer
Region
Legitimitet 

Strategi
Teknologi
Struktur
Organisation
Engagemang

Samarbete 
Anpassning
Interaktion

Vinst
Nya produkter 
Tillväxt

Företags-
nivå

Utbildning 
Kompetens 
Kunskap
Motivation
Värderingar

Entreprenörskap
Riskvillighet 
Förtroende
Engagemang

Interaktion
Ärlighet

Uppskattning 
Angelägenhet
Förväntningar

Individ-
nivå

Dynamik och tid 

Figur 7: The Structure Conduct (SC)-model for strategic networks  
             (Klint och Sjöberg, 2003:414) 
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3.7.1 Grundläggande förutsättningar 

De grundläggande förutsättningarna indelas i tre nivåer nätverks-, företags- och individnivå. 

3.7.1.1 På nätverksnivån 

På nätverksnivån är de grundläggande förutsättningarna beroende av vilken marknadsstruktur 
det individuella företaget befinner sig i. Marknadsstrukturen beskrivs ofta som totalt antal 
köpare och säljare, grad av vertikal integration, produkternas homogenitet och prisbilden; 
egentligen relationen mellan fasta och rörliga kostnader o.s.v. I det strategiska nätverket är 
varje företag en del av sin egen marknadsstruktur, då det blir viktigt för företagen att förstå 
likheter och skillnader mellan nätverksstrukturen och marknadsstrukturen för vart och ett av 
företagen.

3.7.1.2 På företagsnivån 

Skillnaderna i marknadsstrukturtillhörighet betyder att uppträdandet hos de enskilda företagen 
kommer att variera. Viktiga grundläggande förutsättningar på företagsnivån beskrivs av 
författarna som det enskilda företagets resurser och resursanskaffningskapacitet, deras kunder 
och leverantörer, i vilken region företaget är verksamt och företagets legitimitet i den 
omgivning där det är verksamt. 

3.7.1.3 På individnivån 

De grundläggande förutsättningarna på individnivån beskrivs som individens utbildning, 
kunskap och kompetens. Väsentligt blir också individens värderingar och motivation. Vidare 
stödjer sig författarna på Håkansson (1982) när de menar att mål och erfarenheter hos 
individen blir avgörande individuella faktorer, som starkt kopplar till varandra och är viktiga 
för den entreprenöriella förmågan hos individen. 

3.7.2 Strukturella faktorer 

De strukturella förutsättningarna i ett nätverk indelas också i de tre nämnda nivåerna. I den 
strukturella dimensionen är faktorerna av en mer stabil karaktär. Författarna menar att de 
strukturella faktorerna kan ha större vikt än andra faktorer när det gäller att beskriva 
nätverkets uppträdande.

3.7.2.1 På nätverksnivån 

På nätverksnivån beskrivs de strukturella faktorerna som om företagen är komplementerande 
eller konkurrerande. Faktorn ses som viktig eftersom den avgör om nätverket främst är 
horisontellt eller vertikalt orienterat. När det handlar om samverkan kan det finnas skäl att 
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reda ut antalet deltagande företag i intressesfären. Ett stort antal deltagare ökar svårigheterna 
att finna gemensamma överenskommelser och koordinering. Ett för litet antal deltagande 
aktörer kan däremot innebära att kompetenser eller resurser saknas inom ramen för nätverket. 
Den avgörande faktorn är nära kopplad till vad nätverket avser göra. Antalet deltagare bör 
avgöras av målformuleringen för nätverket. 

Författarna lägger vidare tyngd på företagsstorlek som en strukturell faktor. Nilsson och 
Nilsson (1992) konstaterade tidigare i det här avsnittet att deltagande av ett eller flera stora 
företag s.k. drakar, är fördelaktigt för nätverkets utveckling. Jarillo (1988) benämner samma 
företeelse som ”hub-firms”. En annan benämning som är vanlig i Sverige är 
”lokomotivföretag”. Den sammantagna betydelsen för de tre benämningarna är att det är 
företag som tar en aktiv och ledande roll i nätverket. Företagen som intar den här rollen är 
företag som tenderar att befinna sig i slutet på produktions- eller processkedjan och som har 
direkta kontakter med marknaden. Vidare ter det sig som att företagen koncentrerar sin 
verksamhet och aktiviteter på strategiska funktioner, så som planering, produktutveckling och 
försäljning, medan de andra företagen i produkt- och processkedjan, som inte intar en ledande 
roll, ofta inriktar sin verksamhet och aktiviteter mot produktion, service och logistik.

Ett antal forskare har betraktat vikten av region eller distrikt i nätverksarbete (Gustavsen och 
Hofmaier, 1997). Några exempel på områden som undersökts är Silicon Valley i Kalifornien, 
Gnosjöområdet i Sverige och norra Italien. Specifikt för områdena är att de är välkända och 
där företag verkar kunna samarbeta i nätverk. Klint (1994) har emellertid i sina studier sett att 
geografisk närhet inte är en avgörande faktor. Förklaringarna till varför ligger i företagets 
struktur. Är företagen ett ”High-tech” företag är de traditionellt mindre geografiskt bundna 
när de normalt har kunder och partners på den internationella arenan. Klint visar i sin studie 
att när en geografisk närhet uppnåtts uppstår också utveckling av kunskap och kontakter, som 
i sin tur ger upphov till nya aktiviteter och företag utanför det egentliga samarbetsområdet.  

Det strategiska nätverket syftar till att aktörerna ska agera kollektivt. Strategiska allianser eller 
strategiska nätverk tillför en plattform för utbyte av kritiska resurser, kunskap och kompetens. 
Nätverket skapar också konkurrenskraft och legitimitet (Sharma, 1998). Nätverket hålls 
samman av formalitet. Med formalitet menas här att medlemmar i styrelsen eller VD eller 
gemensamt ägande eller en kombination av detta äger och styr nätverket. Till grund för 
nätverket finns ofta ett avtal som omfattar målet med nätverket, åtagandet för var och en av 
aktörerna och hur en eventuell krissituation ska lösas. Avtalet eller kontraktet är en viktig 
faktor vid byggandet av ett nätverk men kan också komma att fungera som en hämmande 
faktor. Sharma (1998) menar också att i allianser finns många oskrivna överenskommelser 
som helt bygger på tillit och förtroende.     

Den sociala strukturen påverkas av ett antal faktorer som geografisk placering med lokala, 
regionala och landspecifika sociala kulturer och vanor. Förutom detta finns branschspecifika 
sociala strukturer som påverkar skapandet och utvecklingen av det strategiska nätverket. Man 
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kan också anta att produktens eller tjänstens komplexitet påverkar nätverkets bildande och 
utveckling, samtidigt som det påverkar nätverkets prestationsförmåga. Vidare föreslår Klint 
och Sjöberg att samverkan kan uppkomma eller skapas inom de flesta områden, som inköp, 
försäljning, produktutveckling, men att antalet aktörer påverkas eller styrs av antalet områden 
att samverka kring. De antar att ett litet antal samverkansområden är fördelaktigt om antalet 
samverkanspartners är stort, nätverket kommer annars att bli svårt att bemästra.   

3.7.2.2 På företagsnivån

Håkansson (1982) menar att strategi, teknologi och struktur är viktiga faktorer som påverkar 
interaktionen mellan företag. Dalstrand m.fl. (1999) föreslår att resurser som ägs av företaget 
så som produktionsanläggningar, personal, produkter, relationer med kunder och leverantörer 
också spelar en viktig roll i nätverkets struktur. Det beskrivs också att en stabil ekonomi i 
deltagarföretaget är en viktig strukturell faktor när; vidare dålig ekonomi har en tendens att 
överskugga allt annat i det drabbade företaget. Risken är att nätverket kommer att lida av och 
vara beroende av den likvida utvecklingen i det drabbade företaget. Företagens engagemang 
och vilja att tillföra sina resurser, som tid, kompetens och pengar är vidare viktiga faktorer. 

3.7.2.3 På individnivån 

Den positiva inställningen hos företagets ägare är en stark stödjande faktor för ett 
nätverksprojekt. Öppenhet och självförtroende är också viktiga förutsättningar för ett nätverks 
samarbete. Dessa faktorer sammantaget med erfarenhet och duglighet hos individen skulle 
kunna kallas individens förmåga till entreprenörskap (Dalstrand m.fl. 1999; Winzent, 2006). 

En synlig risk som deltagaren i ett nätverk utsätter sig för är att bli bedragen av de andra i 
nätverket. Det finns en koppling mellan synlig risk och förtroende, där parterna försöker finna 
lösningar på problem snarare än att kalkylera risken. En positiv utveckling bygger på 
förtroende och gemensamt självförtroende eftersom att utbytet primärt bygger på förtroende. 
För att skapa nödvändigt engagemang hos de medverkande företagen måste individerna ges 
möjligheten att mötas över en längre tid. Förtroende mellan individer tar tid att bygga upp 
varvid fungerande nätverk också kommer att ta tid att bygga upp. 

3.7.3 Uppförande 

3.7.3.1 På nätverksnivån 

På nätverksnivån är den mest uppenbara beteendefaktorn de aktiviteter som sker i nätverket, 
m.a.o. det övergripande perspektivet av beteende och aktiviteter hos de ingående aktörerna i 
nätverket. För att förstå det gemensamma beteendet behöver man förstå att trots att strategiska 
nätverk är medvetet skapade, finns en tro på att nätverket är ett effektivt instrument för 
utveckling. Nätverket uppfattas som effektivare än både marknads- och 

40



Teori

organisationsintegration. Det finns en uppenbar risk att nätverket beroende på beteende kan 
komma att fungera som opportunistiskt och ineffektivt.

De aktiviteter som kan ge konsekvenser för nätverket och främst aktören är 
kostnadseffektivisering genom gemensam marknadsföring och administration, skapa 
skalfördelar och kunna ta större order som erbjuder sänkta produktionskostnader. Vidare kan 
deltagande i nätverk betyda ökade intäkter genom ökad marknadsföring. Nätverket ger vidare 
möjligheter till specialisering, där aktören får möjlighet att utveckla områden där man är mest 
effektiv. Nätverket kan också innebära stabilitet när nätverket utvecklar en ökad kontroll över 
omgivningen. I nätverkets natur ligger också möjligheterna att lära genom den 
kunskapstransformation som finns i nätverket. Kunskapstransformationen stödjer 
utvecklandet av nya produkter eller redan befintliga produkter hos den enskilde aktören. 
Nätverket betyder också en möjlighet för den enskilde aktören att socialisera på ett sätt som 
annars inte skulle vara möjligt. Socialiseringen kan innebära ett ökat förtroende och ett ökat 
självförtroende både hos den enskilda aktören och också företaget inom nätverket.  

3.7.3.2 På företagsnivån

På företagsnivån är det inte bara beteendet som är intressant utan även aktiviteterna som 
utförs av medlemsföretagen. För att uppnå effektiva nätverk krävs att den interna 
organisationen hos aktören kan hantera nätverksidén. En annan väg att illustrera beteende är 
att titta på interaktion i termer av utbyte. 

3.7.3.3 På individnivån 

På den individuella nivån menar Klint och Sjöberg att kontakter mellan företag sköts av 
individer i direktkontakt. Kontakten bygger på moral och rättvisa. Vid dessa tillfällen uppstår 
både affärsmässig och social interaktion. Detta har tidigare beskrivits på ett mera utvecklat 
plan i de inledande delarna av kapitlet. 

3.7.4 Nätverkets prestationsförmåga 

3.7.4.1 På nätverksnivån

På nätverksnivån är den mest uppenbara prestationen den ökning i nytta som nätverket 
medfört för aktörerna. Fördelar i det här fallet kan vara generell framgång eller ökad 
effektivitet i nätverket. En annan syn på prestationsförmågan kan vara högre nyttjandegrad av 
resurser, ökad flexibilitet och bättre anpassning till marknaden. 
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3.7.4.2 På företagsnivån 

På företagsnivån är den vinst som genererats genom nätverket naturligtvis viktig. Ett annat 
sätt att se på prestation är utveckling av nya produkter, ändrade produktionsvolymer, hålla 
personalen fullt sysselsatt och att få nya kunder. Generell tillväxt i företaget är också ett 
intressant mätvärde.  

3.7.4.3 På individnivån 

Uppskattning och ökad makt eller inflytande kan vara faktorer som är viktiga för 
prestationsförmågan hos individen. Engagemanget i nätverket och dess utvecklande kräver 
enligt författarna att individen på ett eller annat sätt måste kunna se möjligheter till fördelar i 
framtiden.  

3.8 Dynamik i det strategiska nätverket 

Klint och Sjöberg menar att för att skapa en holistisk överblick av det studerade är det 
nödvändigt att konceptualisera dynamiken som finns i objektet. Med det menar författarna att 
det alltid måste finnas kopplingar mellan uppträdande och prestationsförmåga men också en 
koppling till struktur. Hänsyn måste tas till att uppträdandet inte bara påverkar 
prestationsförmågan utan också strukturen. Författarna beskriver vidare dynamiken som att 
man ser skapandet av ett nätverk som en process. Processen beskrivs ofta indelat i ett antal 
faser som beskriver en mognadsprocess. Att beskriva processen som en mognadsprocess kan 
betyda problem, när det ger bilden av att om man är tillräckligt uthållig kommer man att 
lyckas, vilket kanske inte alltid är sannolikt. Analysmodellen beskrivs som ett verktyg för att 
studera processdimensioner men också dynamiska dimensioner, genom att belysa hur 
återkopplingen mellan dimensionerna påverkar utvecklingen och förändringarna som sker i 
det strategiska nätverket. 

3.9 Tidsfaktorn i det strategiska nätverket 

Klint och Sjöberg menar att många författare som studerar strategiska nätverk finner 
tidsfaktorn bekymmersam. Författarna anser att det tar tid att skapa väl fungerande samverkan 
och menar att bara den inledande fasen av att ”lära känna varandra” tar cirka ett år. De hävdar 
vidare att det kan ta sex till tio år att få en samverkansgruppa att fungera och att 
nätverksprocessen normalt tar 2 till 3 år. 
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4. Bygg i Trä 

Huvuddelen av det empiriska arbetet i föreliggande undersökning utgörs av en fallstudie. I 
fallstudien studeras uppkomsten och skapandet av en samverkansprocess. I kapitlet återges i 
huvudsak de styrgruppsmöten som genomförts men kapitlet inleds med att presentera 
företagen och några viktiga definitioner.   

4.1 Samverkansföretagen 

Initialt i processen ingår sex ekonomiskt, juridiskt, ägarmässigt och administrativt helt 
fristående företag. Förutom de sex företagen tillkommer externa resurser för ordförande, 
projektledning och delfinansiering. De företag som ingår är Lindbäcks Bygg AB, Martinsons 
Trä AB, Masonite AB, Norra Skogsägarna, Swelite AB och White Arkitekter AB. De externa 
resurserna är Lennart Almström AB, IUC Trä i Västerbotten AB och Länsstyrelsen i 
Västerbotten. Den förstnämnda externa resursen har ordföranderollen från och med den andra 
fasen. IUC Trä AB har genom Örjan Kallin projektledningsroll och Länsstyrelsen har deltagit 
i finansieringen av projektet. Främsta fokus under undersökningen har varit det arbete som 
genomförts av de förstnämnda sex företagen, samt ordförande och projektledning.  

4.1.1 Kort beskrivning av företagen  

Lindbäcks Bygg AB är det företag som har längsta erfarenheten av träbyggande av de företag 
som deltar i samverkansprojektet. Företaget är beläget i Öjebyn i Piteå, och är därmed det 
nordligaste av de deltagande företagen. Företaget omsatte 2004, 220 miljoner kronor och 
anställde cirka 90 personer. Företaget arbetar på totalentreprenad och levererar nyckelfärdiga 
flerbostadshus i trä. Företaget anser att framtiden tillhör det industriella byggandet som ger 
flexibla, torra och kostnadseffektiva hus med kort leveranstid. I dagsläget producerar företaget 
fyra volymer per dag vilket innebär 100 m2 bostadsyta. Företaget har sina främsta marknader i 
Norrland och i Mälardalen. 

Martinsons Trä AB är en del av Martinson Group, en koncern där sju företag ingår, vart och 
ett specialiserat på sitt verksamhetsområde. Företaget har sitt säte i Bygdsiljum i Västerbotten. 
Här finns ett av Europas modernaste sågverk och en av Sveriges största limträtillverkare. I 
gruppen ingår Nordens ledande företag för träbroar och byggsystem med massivträstommar. 
Koncernen har cirka 400 anställda och omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och är 
därmed ett av de monetärt största företaget i samverkansgruppen. Företaget har erfarenhet av 
byggande i trä och både av nationell och också internationell försäljning.

Masonite AB är beläget i samhället Rundvik i södra Västerbotten där fabriken sysselsätter 90 
årsanställda och omsätter cirka 150 Mkr. Företaget tillverkar träfiberskivor och tillverkningen 
startade 1929, applikationerna har under årens lopp utvecklats. Företaget är idag representerat 
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i ett flertal Europeiska länder genom egna distributörer. Masoniteskivor finns idag utvecklade 
för undergolv, ytter- och innerväggar, underlagstak, trossbotten, konstruktionsskivor för 
uppstyvande verkan i trähus och dessutom finns ett sortiment i oljehärdat material för speciellt 
krävande miljöer. Masonite tillverkar även utgångsmaterial för olika applikationer i t.ex. 
laminatgolv av olika slag, förpackningar och sandwichelement. Företaget tillverkar 32 000 ton 
träfiberskivor per år.  

Norra Skogsägarna är ett medlems ägt företag som främst koncentrerar sig på 
träförädlingsverksamhet. Företaget ägs av 13 000 skogsägare i Västerbotten, Norrbotten och 
norra Ångermanland. Företaget har cirka 400 anställda och omsätter cirka 1500 miljoner 
kronor per år, och är därmed monetärt största deltagaren i samverkansgruppen. Företaget 
driver fem träförädlingsindustrier som producerar cirka 380 000 m3 trävaror varav 160 000 m3

vidareförädlas. Företaget säljer sina varor både nationellt och internationellt.    

Swelite AB är ett företag inom byggindustrin som tillverkar och säljer träbaserade I-
balksystem till kunder nationellt och internationellt. Drygt hälften av produktionen exporteras 
till kunder i ett flertal länder i Europa. Företaget omsätter cirka 110 miljoner och har i 
medeltal 34 anställda. Swelite AB är numera namnändrat till Masonite Beams. 

White Arkitekter AB är ett arkitektföretag ägt av medarbetarna med spridning över Sverige 
och Danmark. Målsättningen är att vara det arkitektkontor som bäst förstår beställarens och 
brukarens visioner och behov. Verksamheten omfattar planering och gestaltning av miljön i 
bred bemärkelse. Från arkitektur, stadsbyggnad och landskapsarkitektur till inredning, miljö, 
byggnadsvård och projektledning. Företaget omsatte 2004 cirka 243 miljoner och sysselsatte 
340 anställda.

Några viktiga övriga företag eller organisationer i projektet är Lennart Almström AB med 
Lennart Almström som ordförande i styrgruppen. Lennart Almström har en gedigen 
erfarenhet inom byggandet och har bland annat varit VD för Fastec AB. IUC Trä i 
Västerbotten AB deltar med Örjan Kallin för projektledning bl.a. IUC Trä i Västerbotten AB 
arbetar för att stärka integrationen mellan skog, trämanufaktur och marknad. Genom support-, 
konsult- och utbildningsinsatser, utveckla människor, marknad och produkter, teknik och 
processer med därtill hörande underleverantörer och partners. För övrigt deltar Länsstyrelsen i 
Västerbotten genom projektet Wood Nordica, främsta med finansiering. 

4.2 Definitioner

Följande arbete innehåller, bl.a. ett antal för byggande specifika definitioner, som kommer 
presenteras i avsnittet. Förutom de för byggande specifika definitionerna kommer ett antal 
andra definitioner att presenteras

44



Det empiriska materialet 

Byggdel:  I föreliggande fall är en byggdel, en i en byggnad ingående detalj. Byggdelen 
kan vara allt från exempelvis en vägg till ett golv eller en ingående del i en 
vägg eller ett golv. 

Objekt:  Inom branschområdet byggande kan objekt definieras som antingen en 
byggnad som ska uppföras (alltså ett byggobjekt), eller som en byggdel (så 
som exempelvis en vägg, ett golv eller liknande) där objektet (byggdelen) är en 
virtuell beskrivning med fasta mått och egenskaper. Varje vägg som skiljer 
från någon annan vägg är ett nytt objekt eller en ny byggdel.

Element:  Ett element är i det här fallet en byggdel. 

Recept:   I föreliggande fall används ordet recept vid ett antal tillfällen. Recept definieras 
  här som en IT-term för olika objekt eller byggdelar. 

Aktivitet: I det aktuella fallet omnämns ofta aktiviteter och med det menar man i 
allmänhet det arbetet som genomförs i de av Styrgruppen utsedda 
arbetsgrupperna. Aktiviteterna och den utveckling som skett där presenteras i 
kapitel 5 men kommer att omnämnas under kapitel 4. 

BIT-koncept: Samtliga aktiviteter som sker under utvecklingsprocessen syftar till att skapa, 
utveckla, färdigställa och marknadsföra BIT-koncepet. Konceptet beskrivs bäst 
i enlighet med följande figur: 

Industriell
tillverkning 

Finansiering

Projektering

Planarbete

Försäljning/ 
Uthyrning

Uppförande

Försäljning/ 
Förvärv Idéarbete 

Inflyttning 

Överlämnande 

BIT- konceptet 

Figur 8: BIT-konceptet källa ÖK 2004-11-07 

BIT-konceptet bygger på en idé om att med stöd av IT-verktyg i samverkan 
kunna klara resan från idén om en byggnad till ett överlämnande till kunden. 
Konceptet är inte nytt, då exempelvis en aktör som JM har ett liknande 
lösning. Det unika i BIT-konceptet är att industriellt både tillverka och uppföra 
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byggnaden. Vidare viktiga aspekter i konceptet är att all byggnation sker 
väderskyddad och med höga inslag av trä, främst i konstruktionen. 

4.3 Fas 0, Idén om samverkan 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet fanns inte deltog jag inte som forskare i processen fram 
till en första formalisering. Därför återges följande avsnitt utifrån intervjuer och dokument 
kopplade till processen. Idén om samverkan beskrivs av Örjan Kallin enligt följande; 

 ÖK:  ”VINNOVAs satsning på innovationssystem, som resulterade i en ansökan från 
regionen genom Trätek ’iWood’, var den faktor som utlöste idén till en 
samarbetsgrupp för att främja byggverksamhet med trä som basmaterial.” 

iWood har som vision att år 2013 ska regionen ha internationellt konkurrenskraftiga företag 
vars produkter, tjänster och system bygger på identifierade behov, kvalificerad utveckling och 
ny kunskap när det gäller trä som ledande material i konstruktioner, byggsystem och 
inredning. En tydlig finansiär i BIT-processen är Wood Nordica som startades 2001 med syfte 
att främja träindustrin i de nordliga länen. Träbyggandet var vid den tiden i sin linda och de 
potentiella aktörerna avsevärt lågmälda. 

 AJ:  ”För att skapa intresse fick jag dra i tåtarna lite.” 

BIT-processen har sin uppkomst, eller inleddes, med ett möte mellan Göran Persson (Norra 
Skogsägarna), Anders Jonsson (Länsstyrelsen i Västerbotten) och Lennart Sjögren (White 
Arkitekter AB). Vid det här mötet fanns ingen idé men en tanke om att man skulle kunna göra 
något. Följande frågor var centrala under mötet: 

AJ: ”Vad kan vi åstadkomma tillsammans som vi inte kan åstadkomma var för sig 
på marknaden?” 

 AJ: ”Vad behöver vi göra för att nå målet på kort tid?” 

Vid mötet konstaterades att det fanns och har funnits två beståndsdelar under de senaste tio 
åren, för det första har det skapats en trägemenskap som varit mer eller mindre aktiv inom 
områdena sågverk och snickeri. För det andra har det inneburit att organisationerna och 
individerna ”lärt känna varandra”, när basen i industrin är relativt snäv  

 AJ: ”Man har trampat samma stig.”  

Ett nyligt projekt hade varit det avslutade projektet ”Massivträkonsortiet” som inspirerat till 
ytterligare ansträngningar att marknadsföra träbyggande i alla dess former. Projektet hade 
föregåtts av ett stort antal möten, i olika forum, under en längre tid mellan de representanter 
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som deltar. Man kan konstatera att det varit en lång process där man ”lärt känna” varandra 
under en längre period, både som konkurrenter och som enade inom samma bransch. 
Perspektiven under den tid som varit har i stort varit allt annat än marknadsfokuserade. 

AJ:  ”Grunden till Bygg i Trä ligger i diskussionen kring att anta ett 
kundmarknadsfokus att gå från ett produktionstänkande till ett systemtänkande.”  

ÖK: ”Uppkomsten av Bygg i Trä är en kedja av olika satsningar mot trä i området, 
projekten har hakat i varandra och BIT är det senaste.” 

NCC och PEAB hade vid tidpunkten börjat sitt arbete med exempelvis Open House projektet 
vilket skapade spänning eller en känsla av anspänning.

 AJ:  ”Något nytt är på gång!” 

Tankarna uppfattades så intressanta att man inte kunde avstå men däremot blev finansieringen 
ett centralt dilemma. Från Wood Nordica ville man inte gå in med allt för mycket finansiering 
för att få aktörerna att själva satsa mera vilket skapar tyngre incitament att driva processen 
eller projektet vidare. För att klara finansieringen i det tidiga stadiet fanns behov av 
VINNOVA och pengar från träklusterprojektet. VINNOVA kom att bli något problematiska 
men kom att satsa medel i processen. Hösten 2003 samlades en grupp företagare med syfte att 
i samverkan utveckla och producera produkter och tjänster för ett ökat byggande med trä. 
Deltagarna i det här fallet var:

Lindbäcks Bygg AB, Erik Lindbäck, Wilhelm Risberg 
Martinsons Trä AB, Lars Martinson, Per Lundqvist 
Masonite AB, Hans-Göran Trammer 
Norra Massivträ, Håkan Johnsson, Göran Persson 
Swelite AB (Masonite Beams), Nils Clausén 
SP Trätek, Anders Gustafsson 
White Arkitekter, Lennart Sjögren, Birgitta Bååth Ardow 
WoodNordica, Anders Jonsson 

AJ:  ”Den stora frågan som styr gruppsammansättningen är frågan om konkurrens 
och samverkan. Två sågverk kan sannolikt samverka när produkterna är så pass 
likartade utan att innebära avslöjande av företagshemligheter. Däremot tror jag 
inte att två volymbyggande företag ska samverka i samma grupp när de är mera 
konkurrensutsatta av varandra.” 

Gruppen beslöt att inleda ett långsiktigt samarbete som skulle leda fram till en kraftfull 
industrigrupp som i samverkan erbjuder konkurrenskraftiga lösningar avseende 
flervåningsbyggnader i trä, nationellt och internationellt. Gruppen förband sig att ställa 
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resurser till förfogande för att, genom långsiktigt samarbete, åstadkomma förändringar i denna 
riktning och en avsiktsförklaring gavs, som innebär att verka för: 

Ökad användning av trä i byggandet 
Ökad andel industriellt byggande 
Ökad konkurrenskraft för träindustrin i norra Sverige 

Det totala samverkansprojektet bygger på antagandena att den ökande konkurrensen inom 
byggindustrin, de ökande kraven på fler och billigare bostäder, samt större fokus på brukarens 
krav och önskemål har ökat behovet av att finna byggmetoder som sänker kostnader och 
kortar ner byggtider men med bibehållen hög funktionalitet, gestaltning och standard. 

För att skapa förutsättningarna för processens framgång krävs, enligt den intervjuade, relativt 
små resurser i pengar men en struktur som beskriver processen på ett adekvat sätt och lägger 
projektet på en sådan nivå att det faktiskt finns betydelse för det ingående företaget att lämna 
samverkansprojektet.  

AJ:  ”Nivån ska vara formulerad i sådana former att det betyder något. Liknelsen kan 
göras vid den ryska matruschkadockan där den minsta dockan är individen i 
företaget och den största dockan är den europeiska träbyggmarknaden.”  

För att skapa nivån där betydelsen av deltagandet blir högt finns enligt den intervjuade tydliga 
inslag av att ”framadministrera processen”. En viktig ingrediens är att organisationerna har en 
förmåga att gränsöverskrida de traditionella gränserna i branschen. Som svar på frågan vad 
som är viktigast i en skapandeprocess av ett industriell strategiskt nätverk inom träindustrin 
kan följande citat sammanfatta tankarna: 

AJ: ”Det är viktigt med rätt aktörer som organiskt hänger ihop redan från början.” 

AJ: ”Att välja rätt komponenter (företag) och rätt administrativ process passade bra i 
det här fallet.” 

AJ: ”Bygg inte imperier, projektledaren styr inte med hela handen och utmanar inte 
andra.”

 AJ: ”Bygg inte organisationer så att de blir måltavlor.” 

 4.4 Fas 1, Utredandet av marknadssituationen 

De tidigare beskrivna företagen tecknade som tidigare sagts, i september 2003, ett 
samarbetsavtal med syfte att genomföra fas 1. Målsättningen och syftet med fasen vara att 
fastställa ett marknadsnuläge, efterfrågan och bedömd efterfrågeutveckling. Det övergripande 
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syftet i fasen var att få kunskap om den marknad som gruppen vill agera på, vad som 
efterfrågas av den marknaden, genomföra en strategisk konkurrensanalys och generera en 
indikation på hur gruppen kan uppfylla marknadens behov avseende produkt/tjänst. 

4.4.1 Nulägesanalys 

Fasen resulterade i en nulägesanalys som inledande beskriver ett marknadsnuläge där det 
under de tre första kvartalen 2003 har påbörjats 15 000 bostadslägenheter i Sverige, varav 
6 700 i småhus och 8 300 i flerbostadshus. Vidare beskriver nulägesanalysen att kommunerna 
prognostiserar byggande av cirka 33 000 lägenheter under 2004, med reservation för en 
erfarenhetsbaserad överskattning på 20 till 30 procent. Fördelningen uppges vara indelad så 
att 70 procent av produktionen sker i flerbostadsbyggnader. En viktig aspekt är att knappt 
hälften av lägenheterna planeras i tio kommuner. Främst sker planeringen av nya bostäder i 
regionerna kring och i storstadsområdena. Med storstadsområden menas här främst 
Stockholm-, Göteborg- och Malmö områdena. Det geografiska perspektivet är viktigt när de 
producerande företagen som ingår i formaliseringen alla befinner sig norr om Västerbottens 
södra länsgräns. Följande citat visar något av varför aspekten är viktig. 

EL: ”En volym är i dagsläget inte ekonomisk att frakta längre söderut än Mälardalen.” 

Framtiden för bostadsbyggandet beskrivs vidare med en starkt uppåtgående trend med 
exempelvis Boverket som källa, och då främst i storstadsregionerna. I Stockholmsområdet 
uppskattas behovet av nybyggda lägenheter till 9250 per år mellan 2001 och 2015 för att 
sedan avta något. Göteborg, Uppsala, Lund, Linköping, Malmö, Västerås och Helsingborg 
nämns också. Intressant att notera här är att ingen uppskattning görs om byggande norr om 
Mälardalsområdet. Vidare övergår analysen till att kort beskriva bostadsproduktionen i EU, 
där uppgifter om nyproducerade lägenheter presenteras. Siffran var 1 900 000 lägenheter 
totalt varav 800 000 i flerbostadshus. Främsta producentländer är Tyskland, Spanien och 
Frankrike. Vidare i listan syns också länder som Storbritannien och Italien. 

 EL:  ”Vi har ett nationellt och ett internationellt perspektiv i en eventuell framtida 
satsning, men vi måste lära oss att gå på hemmaplan innan vi lär oss att springa, 
och då helst på hemmaplan.” 

LM: ”Det skulle vara bra att prova på ett eventuellt byggsystem i någon av 
kuststäderna, Umeå, Luleå, Piteå eller Skellefteå, eller i någon av inlandsstäderna 
här i norr.” 

Nulägesanalysen övergår till att beskriva den uppfattade kundstrukturen och köpbeteendet. 
Köpbeteendet beskrivs genom att kartlägga den utveckling som skett samtidigt som sex 
företag tillfrågas hur de ser på sin utveckling. Kritiken har under en period varit distinkt mot 
byggindustrins oförmåga till konkurrens och därmed medföljande höga prisbild. En effekt är 
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tendensen är att många beställare söker nya vägar för att undgå låsningen till ”de fyra” stora 
entreprenörerna på den svenska marknaden. Beställarna har tagit en mera aktiv roll i att 
komma ifrån lösningen, främst genom att söka upp andra entreprenörer och utforma nya 
upphandlingsförfaranden. Nulägesanalysen konstaterar att många byggherrar är positivt 
inställda till utvecklingen av nya produktionsmetoder. Vidare konstateras att trä ses med 
intresse men att priset kommer att vara en avgörande faktor för utvecklingen.

De främsta positiva faktorerna är att produktionen sker väderskyddat i fabriker och att 
byggtiden på plats hålls kort, samt att miljön på byggplatsen blir bättre. Tveksamheter finns 
främst kring ljud och brand men bakomliggande finns också en traditionalism, där prövandet 
av något nytt ”experimentellt” inte känns betryggande. Transporterna ses också som en 
negativ aspekt. Konkurrensen, framför allt på den svenska marknaden, utgörs av de stora 
aktörerna Skanska, JM, NCC och PEAB, samt norska Veidekke. I sin strävan att möta den 
nya efterfrågeutvecklingen har de stora aktörerna engagerat sig i projekt som exempelvis Det 
Ljuva livet, BoKlok, B4 Konceptet, Lenahuset och HSB Modellen. Nulägesanalysen 
konstaterar vidare att flervåningshus i trä (högre än två våningar) är en tämligen ny företeelse 
i Sverige och att det inte finns etablerade aktörer inom segmentet trä. De projekt som hittills 
genomförts har varit pilotprojekt och experiment.  

I nulägesanalysen återfinns en diskussion kring de egna förutsättningarna för att skapa en 
etablerad aktör för flervåningshus i trä. Diskussionen är knapphändig men har sammanställts i 
en så kallad SWOT-analys. SWOT-analysen sammanställer styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot. Styrkorna i gruppen ses som gruppens marknadskontakter och den kunskap som 
finns om kundens och kundernas kunds behov. Uppfattningen är att gruppen sammantaget har 
förmågan att uppfylla behoven genom att vara väl initierad i förädlingskedjans delar från skog 
till nyckelfärdigt hus. Förutom en väl initierad grupp kontrollerar man ett flertal steg i kedjan 
och man har ett antal färdiga och testade konstruktionslösningar där det finns 
utvecklingspotential. Vidare ses det som en styrka att det finns IT-kompetens inom gruppen 
trots att fördelningen anses ojämn. 

Som svagheter anges främst gruppens skilda fokus och särintressen, där uttryck som att det 
nya inte får inkräkta på det dagliga arbetet förekommer. Vidare anges det som en svaghet att 
företagen har olika kulturer, produktionskapaciteter och sammantaget inte kan ta en allt för 
stor marknadsandel. Den andel hantverksmässig produktion som finns är i behov av 
utveckling och den ekonomiska styrkan varierar stort mellan de olika ingående företagen. IT 
verktyg för en helhetsprocess saknas och en organisation för uppförande av byggnader saknas. 
Möjligheterna som presenteras i analysen kan sammanfattas som att det föreligger en god 
marknad och att politiska initiativ tas för utvecklingen av ökat träbyggande. Vidare är 
byggherrar intresserade av utveckling. 

Hoten som presenteras i analysen kan sammanfattas som risken för ägarspridning och avkall 
från spelreglerna. Här nämns frågan hur befintliga affärsidéer ska förenas med den nya 
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affärsidén utan att tappa fart och fokus, konsekvenser när upplevelsen är att konkurrens sker 
med det egna företaget. Vidare nämns traditionalismen som ett hot mot utvecklingen samt den 
politiska utvecklingen. Konkurrensen från liknande system och import ses vidare som 
potentiella hot. Mer företagsnära ses råvaruanskaffning och den industriella kapaciteten som 
riskfaktorer samt att redan genomförda investeringar sätter begränsningar för 
utvecklingspotentialen.

Här avslutas nulägesanalysen och därmed fas 1. Analysen ligger till grund för och som 
beslutsunderlag för en eventuell fortsättning. Samverkansgruppen uppfattar att analysen ger 
en bild av nuläget men önskar att fördjupa och utvärdera ett antal områden, främst köparens 
syn. Med bakgrund av önskan om en fördjupning genomförde ÖK och författaren till 
uppsatsen en intervjuundersökning i Inre hamnen projektet i Sundsvall.  

4.4.2 Fördjupad analys 

Ett resultat av gruppens önskan om en fördjupning är att gruppen inledande i fasen två tar 
beslut om att en fördjupning ska genomföras med syfte att vidare utreda frågan om 
beställarens eller köparens syn. Undersökningen kom att genomföras inom ramen för 
projektet Industriellt Träbyggande (ITB) där resultaten bedömdes vara intressanta för ett 
större antal företag än de inblandade i specifikt den undersökta samverkansprocessen. Ett 
antal intervjuer genomfördes med inblandade aktörer i ett pågående fall. Datainsamlingen 
skedde i ett fall som kan ses som en tidig utveckling mot ett industriellt träbyggande av 
bostäder med elementbyggnadsteknik. Studien genomfördes inte långtgående över tid, utan 
kan som bäst ge en ögonblicksbild av den verklighet som gällde vid tidpunkten för 
intervjuerna, och en rekonstruktion av händelserna fram till den punkten.  

Respondenterna valdes utifrån deras specifika kunskaper och möjligheter att tillföra 
information inom det undersökta området, industriellt träbyggande i en traditionell process, 
informationsflöden, marknadens syn på producenten och utröna viktiga aspekter kring 
produktionen. Byggprojektet har drivits med en traditionell byggprocess och är vid 
intervjutillfället långt framme i produktionsfasen. Entreprenadformen är totalentreprenad där 
huvudentreprenören har ansvar både för projektering och också produktion, medan 
beställaren/byggherren har ansvar för att producera funktions- och kravspecifikationer. 
Intervjuerna genomfördes mellan den 6 och 8 oktober 2004. De intervjuer som genomfördes 
med berörda parter skedde i stor utsträckning på plats, arkitekten intervjuades på grund av 
logistiska problem dock via telefon. Intervjuerna genomfördes av författaren till uppsatsen 
samt Örjan Kallin, VD, IUC Trä i Västerbotten AB.  

Vid intervjun med representant för beställaren (BE), konstaterade respondenten att tanken att 
bygga bostadshus i mer än två våningar med trä som stommaterial, med inre och yttre 
beklädnad till hög grad i trä, upplevdes initialt som tveksamt. Tveksamheten kan 
sammanfattas kring osäkerhet i byggprocessen vad avser trä, hävdar BE-representanten. 
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Med tiden har tveksamheten övergått i entusiasm för projektet och ett stort intresse har riktas 
mot projektet från omvärlden. En viktig aspekt är att aktörerna bygger upp en hög kompetens 
kring träbyggproduktion eftersom säkerheten för en beställare att producera enligt en 
traditionell process med kända material, så som exempelvis betong, bedöms avsevärt högre.  

BE: ”Projekt av det här slaget uppfattas allmänt som högriskprojekt. Skulle jag välja 
betongkonstruktioner, vet jag exakt vad jag får och till vilket pris.” 

BE:  ”Som en följd av att det ska vara ett trähus upplever jag att graden av trä i hela 
byggnaden kan vara för hög. Det är nog viktigt att man ser över kombinationer 
och möjligheterna med andra material.” 

Kraven på kvalité i en industrialiserad process är höga och projektet har inte nått tillräcklig 
höjd i konkretisering och tydlighet i kraven mellan de inblandade parterna, menar BE-
representanten vidare.

BE: ”Stora delar av att gå mot ett industriellt träbyggande handlar om att skapa mer 
kompetenta leverantörer och beställare.” 

BE:  ”Projektet ses som ett utvecklingsprojekt vilket innebär att det finns en 
välvillighet som relativt snabbt kommer att försvinna från beställare när 
leverantörerna förväntas ha insikt i det industrialiserade byggandet, där 
leverantör har egen kompetens på alla områden, som också innefattar en starkare 
insikt och ett uppbyggande av en gemensam terminologi som alla aktörer 
använder sig av.”

För att skapa ett bättre intryck från leverantören sida gentemot beställaren bör denne enligt 
BE-representanten kunna visa på en ökad prefabriceringsgrad som bl.a. minskar tiderna på 
byggplatsen. Till det ska tillföras ett eget monteringslag för effektiv montering på plats. 
Leverantören ska skapa en projektorganisation som är specifikt uppbyggd för att lösa alla 
frågor som kan komma upp från beställare och i det här fallet framför allt totalentreprenören, 
menar representanten. Drivkraften bakom ett industrialiserat träbyggande ska ligga hos 
träindustrin, konstaterar BE-representanten avslutande. 

Totalentreprenören (TE) anser att projektet kommer att ha en slutgiltig positiv produkt trots 
att vägen har kantats av problem. En insikt är om att projektet är ett utvecklingsprojekt där 
den kontinuerliga utveckling som skett och sker radikalt minskar problematiken över tid. 
Projektet skiljer sig från traditionella projekt på ett antal punkter. Den kanske största 
skillnaden är att det byggs bostäder vilket inte har skett i någon större utsträckning under de 
senare åren, konstaterar TE-representanten. Skillnaderna för övrigt är infästningsmetodik, 
arkitektur kontra måttoleranser där kvalitetskontrollen från fabrik inte har klarat de 
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arkitektoniska kraven. Det har saknats en klar kravspecifikation för produktionen, hävdar TE-
representanten. 

TE: ”Träbyggproduktion måste arbeta mot att lösa de problem som arkitekturen 
kräver och vad som är möjligt att genomföra i en industrialiserad process.” 

I ett industriellt byggande är måttoleranser och noggrannhet avgörande och problem har 
uppkommit inom området i förhållande till den arkitektoniska flexibiliteten, menar TE-
representanten. Representanten konstaterar också att viljan upplevs som stor från 
materialleverantörerna att lösa de problem som uppkommit. En aspekt som ses som 
avgörande i en framtida industrialiserad produktion är att det finns en fungerande och 
anpassad projektorganisation som med tydlighet ”frontar” byggherren och har en klar 
koppling till en projektgrupp. Projektgruppen ska vara garant för kravspecifikationer och 
kontroll av produkten. Uppfattningen hos representanten är att en industrialiserad process 
bygger på kontinuerlig förbättring i processen, klara kravspecifikationer och att hitta 
jämvikten mellan vad som är ekonomiskt rimligt och vad som är tekniskt möjligt.  

TE: ”Ett ökat industriellt tänkande med ett kontinuerligt förbättringsarbete och 
utveckling som utifrån ställda krav utvecklar och driver på processerna mot vad 
som är tekniskt möjligt och vad som är ekonomiskt rimligt.” 

TE-representanten föreslår att prefabriceringsgraden ökas maximalt, eller åtminstone att 
graden av en maximal prefabricering identifieras, i relationen vad som är möjligt och vad som 
är ekonomiskt rimligt hittas. En grundläggande faktor är balansen mellan trä och andra 
material, ska exempelvis fasaden vara av trä, eller skulle det underlätta med ett annat material, 
frågar sig representanten. Vad är effektivt både ur bygghänseende och en långsiktig 
ekonomisk synpunkt? 

Projektörerna (PR 1, PR 2) upplever projektet som helhet som spännande och intressant. 
Sammantaget konstateras att projektet inte upplevs som någon direkt utmaning i teknikhöjd. 
Det som måste tas hänsyn till, som inte normalt tas hänsyn till, är sprinklersystemet, 
konstaterar de tillfrågade oberoende av varandra. Dimensionerande har varit brand- och 
ljudfrågorna och vad man får göra och inte får göra med hänsyn till detta.  

 PR 1: ”En avgörande skillnad mot traditionell projektering är att projekteringstiden har 
varit ovanligt lång och att ritningarna gjorts med måttsättning.” 

En industrialiserad process kräver högre detaljhöjd varför projekteringstiden har upplevts som 
ovanligt lång. Projekteringstiden har inte setts som ett egentligt problem, utan snarare i ett 
sådant här projekt som en fördel, konstaterar representanterna. 

53



Det empiriska materialet 

 PR 2:  ”Projekteringen ska genomföras på ett genomtänkt sätt när byggnaden ska vara 
funktionsduglig under en lång tid.” 

 PR 1:  ”Framtiden för byggande enligt denna modell är ökad prefabriceringsgrad, klara 
kravspecifikationer, sänkt antal inblandade aktörer.” 

Båda projektörerna konstaterar var för sig att en tydlig projektorganisation som driver 
projekten samt driver ständig utveckling krävs. Områdena som ska drivas är organisation, 
teknik och ekonomisk utveckling vilka är avgörande aspekter för framtida produktion av 
bostäder i trä. 

Entreprenörerna (EN)upplever att projektet som helhet är riktigt, i tiden, intressant och att det 
genomförs i en positiv anda. Upplevelsen är också att arbetsmiljön på byggplatsen är ovanligt 
bra; den är ljus, förhållandevis tyst och avsevärt renare än normalt. Projektet upplevs som 
speciellt, positivt, men med många aspekter att ta hänsyn till.  

EN:  ”Det finns ett relativt stort antal teknikaliteter att lösa som inte finns i ett 
traditionellt byggande.” 

Entreprenörerna upplever vidare att samarbetet i alla led har fungerat tillfredställande. De 
problem som varit avgörande är framför allt ljudet, men brand är också en aspekt som lösts 
genom att i hela byggnaden implementera ett sprinklersystem.  

 EN:  ”Sprinklersystemet löser i princip frågan om brand.” 

EN: ”Projekteringstiden har upplevts lång, men det är positivt om man ser på de 
problem som existerat, tid för viktig problemlösning har funnits och behövts.”  

För ett framtida industrialiserat träbyggande är respondenterna överens om att detaljnivån i 
ritningarna måste höjas. Förutom det bör en ökad prefabricering till, trots att den kan ses som 
konkurrens till entreprenörens traditionella roll, menar EN-representanterna. Avgörande är att 
finna en lämplig nivå mellan vad som ska prefabriceras och vad som ska lösas på plats. En 
krav- och kvalitetsplan ses som avgörande underlag för en industrialiserad process.

EN:  ”Projekteringstiden kommer att bli lång för varje projekt eftersom det finns en 
allmän ovana att bygga på det här sättet.” 

Materialleverantören bör tillhandshålla montage för att minska tiden på byggplatsen, anser 
representanterna vidare. 

Den avslutande intervjun som genomfördes i undersökningen var med representant för 
arkitekten (AR). 
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AR:  ”Den stora skillnaden med projektet mot att arbeta med ’vanliga’ projekt är att 
det traditionella ska möta en industrialiserad process.” 

När en stor del av produktutvecklingen sker under resans gång innebär det ett helt nytt 
tänkande, eller en ny typ av system, hävdar AR-representanten vidare. 

AR:  ”På arkitekten ställs stora krav på nytänkande i processen, främst inom 
områdena för brand och ljud som är dimensionerande, men också inom ett antal 
andra områden som anpassning till produktion.”  

Projektet som helhet upplevs som mer spännande än vad det innebär i problem och en 
genomgående god stämning har genomsyrat hela projektet, trots att problemområdena har 
varit många, konstaterar AR-representanten. AR-representanten upplever också att vissa 
aktörer har varit mer drivande än andra. Arkitekten vill själv se sig som drivande i det här 
projektet men även konstruktörerna upplevs ha varit starkt drivande i utvecklandet av 
projektet. Projektet ses av arkitekten som ett utvecklingsprojekt där första huset i det närmaste 
kan ses som ett forskningsprojekt eller ett prototyphus. 

AR:  ”Krav uppstår på att arkitekten måste tänka i nya banor, stor vikt måste läggas 
vid vad som ska göras på fabrik och vad som ska göras på plats. Viktigt är också 
att alla har förståelsen för utvecklingen av systemet.” 

AR:  ”Informationsspridningen i projekt har inte fungerat tillfredställande och det kan 
härledas till viss del till att arkitekten gått in i projektet med en traditionell 
projektering, det skulle man inte göra om idag med facit i hand.” 

Vid ett framtida projekt uppfattar AR-representanten att det kommer krävas fler möten för att 
komma till en högre grad av förståelse för varandra och en bättre integration i 
utvecklingsfaserna mellan process, produktion och arkitektur.

AR: ”Arkitekturens utformning och industrins toleranser ska mötas, gränssnittet 
måste utrönas.” 

Enligt representanten kan gränssnitten i ett byggprojekt förväntas fastställas bl.a. genom en 
gemensam begreppsapparat, som styr hur aktörerna kommunicerar mellan varandra. Förutom 
det krävs utveckling av, hur byggprocessen ska uppdelas mellan de olika aktörerna. En 
noggrann projektering, dock inte så lång som den har varit i det beskrivna projektet, måste 
genomföras. Vidare konstaterar AR-representanten att en så hög prefabriceringsgrad som 
möjligt ska eftersträvas, med träindustrin som drivande i utvecklingsarbetet. Montage ska 
tillhandahållas, konstaterar representanten vilket ses som en avgörande aspekt för en framtida 
utveckling av ett industrialiserat byggande. 
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AR:  ”Träindustrin ska internt i industrin arbeta för att skapa en aktör som både kan 
driva projekt själv och driva projekt mot andra entreprenörer.”

AR-representanten konstaterar vidare att planer och ritningar måste följas minutiöst i ett 
industrialiserat träbyggande. För framtida projekt är utmaningen att finna lösningar på frågor 
kring processen, där information ska finnas på rätt ställe vid rätt tidpunkt, projekteringstiden 
kortas och effektiviseras samt en plattform skapas där alla aktörer kan ha ett effektivt utbyte, 
enligt AR-representanten. För arkitekten finns behov av att närma sig montage och 
produktion. Förutsättningarna ska skapas för en närhet mellan produktion, konstruktion och 
montage, liknande den modell som finns inom annan industri. 

AR: ”Arkitektens roll i framtiden ska vara att formge för att passa platsen i tiden 
samtidigt som den ska vara nära integrerad med den industriella 
byggprocessen.”

De slutsatser som dragits i samband med intervjuundersökningen kopplat till det övergripande 
syftet är att marknadsföring ska ske mot beställare och inte mot totalentreprenörer. 
Sannolikheten är stor att allmännyttan initialt är målgruppen. Träindustrin ska vara den 
drivande kraften bakom utvecklingen. Kommunikationen är i starkt behov av en gemensam 
begreppsapparat. Kravspecifikationer måste skapas, det måste bli en vana att alla led från 
beställare och ner i kedjan skapar en klar och tydlig specifikation. Projekteringen ska ägas av 
gruppen vilket med all sannolikhet underlättar projekteringen, genom kortare tid och ett 
effektivare arbete. 

En av de viktigare slutsatserna som drogs i undersökningen var att behovet är stort av en 
projektorganisation med projektledare som frontar beställare och byggherre. En person som 
står mellan, i ett sådant här fall, totalentreprenören och materialleverantörerna har överblick 
över hela informationen och kan styra den rätt på en gång. Det efterlyses också en ökad 
prefabricering, där jämvikten mellan vad som är tekniskt möjligt och vad som är ekonomiskt 
gångbart söks. För ritningsarbetet kan slutsatsen dras att måttsatta detaljritningar ska skapas 
och de ska efterföljas i alla lägen. Anledningen är att toleranser och noggrannhet är avgörande 
viktigt. För monteringen på plats är förslaget att det skapa ett montageteam vilket kommer att 
minska byggtiden, kostnaden och problemen avsevärt. Utvecklade rutiner kommer att 
innebära stora industriella fördelar. Det sammantagna förslaget är att gruppen ska tänka sig 
träbyggandet som en industriell process och ta lärdom av andra mer industrialiserad segment 
på marknaden.  

Med främst nulägesanalysen men också med fördjupningen som bakgrund och som 
beslutsunderlag kom gruppen att se möjligheterna till en fortsättning i en fas 2. De 
övervägande positiva strömningarna i samhället för industrialiserat träbyggande som ett 
alternativ, för nydaning, utveckling, miljö och tillväxt ligger till grund för övervägandena om 
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en fortsättning till ett nästa steg i samverkansprocessen. Vidare ser gruppen att den potentiellt 
har en lösning på den efterfrågan och den utveckling som sker i samhället. En nästkommande 
fas innebär en mera formaliserad och strukturerad arbetsmodell med en styrgrupp, liknande en 
styrelse, och olika projektgrupper skapas för att utveckla områdena teknik, system, affär och 
organisation.

4.5 Fas 2, Styrgruppens möten 

4.5.1 Styrgruppsmöte 1 

Bygg i Trä (BIT), fas 2, den 25 augusti 2004 på Hotell Aurum i Skellefteå mellan 10.00 och 
15.00. Ordförande LA öppnar mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs LM. 
Dagordningen godkänds med tillägg för punkten att föregående protokoll saknas. ÖK får i 
uppdrag att komplettera till nästa möte. Från föregående protokoll kvarstår punkten att ÖK 
ska kontakta Södra Skogsägarna för att informera sig om deras framtida satsningar i Växjö.

Inför det första mötet i andra fasen har ett antal möten genomförts som redovisas enligt 
följande: LA och ÖK redogör att Lorentz Andersson och Länsstyrelsen i Umeå stödjer det 
tänkta projektet men betonade att gruppen måste vara ärliga när det gäller att upparbeta 
budgeten, om en deltagare inte tror att de kommer att göra det ska det meddelas så snart som 
möjligt. Anledningen anknyter till att ge Länsstyrelsens möjlighet att omdisponera medlen till 
andra projekt. Projektets struktur innebär att Länsstyrelsen måste vara projektägare och 
redovisningen från projektledaren utformas så att de kan administreras rationellt av 
projektägaren. LA redogör vidare för möte genomfört med Fastec AB, som är intresserade 
och söker nya produkter till sin verksamhet. Fastec VD Ulf Östberg var förhindrad att delta 
vid mötet men har erhållit material för att orientera sig om projektet.  

LA:  ”Fastec blir inte part i nuläget men vi ska hålla kontakt för framtida diskussioner 
och eventuellt deltagande i projektmöten.” 

Mötet fortsätter efter redovisningen med en presentation av en reviderad resurslista med 
uppdelning enligt de ekonomiska riktlinjerna för projektet. Uppdelningen mellan 
samverkande part och extern part redovisades. I redovisningen ingick också vilken insats som 
respektive företag åtar sig i projektet monetärt eller genom egen tid. En översyn av 
budgeterade resurser ska genomföras till nästa styrgruppsmöte för en eventuell revidering av 
budgeten. Alla parter accepterade villkoren, BBA kunde dock inte svara för White Arkitekter 
AB:s räkning och ville få förankra villkoren med AS. Beslut togs om att 500 kr/tim för 
samverkande parts arbete i projektet gäller för motfinansiering. I fall en part överstiger 
åtagandet om motfinansiering så gäller 350-400 kr/tim för arbete i projektet enligt 
samarbetsavtalet.  Eventuella externa parter upphandlas av Länsstyrelsen enligt separat avtal.  
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Samtliga deltagare var överens om att det tidigare föreslagna tillvägagångssättet var bra. 
Känslan som deltagare utifrån var att beslutet informellt redan var taget innan mötet, med den 
knapphändiga diskussionen som förslaget föranledde. Mötet går därefter vidare till att 
presentera ett förslag till samarbetsavtal och projektorganisation. De beslut som togs i 
samband med presentationen av avtalet var att tidplanen borde uppdateras. ÖK får uppgiften 
att fördela en mall för rapportering av tid och att den rapporteras från varje företag till 
projektledaren senaste den 7:e varje månad. Första redovisning bestämdes till den 7 oktober 
2004.

I den första riktigt formaliserade fasen (fas 2) avser gruppen att utveckla ett byggsystem enligt 
den tidigare presenterade BIT-processen. Byggsystemet ska klara att ta idén om en byggnad 
till en färdig byggnad där industrialisering är i fokus. I fas 2 avser man att lösa byggsystemet 
tekniskt, processmässigt och affärsmässigt. I tekniken ligger att lösa alla gränssnitt och 
tekniska lösningar i ett för fasen och projektet skapad teoretisk byggnad. I processen ligger 
också att lösa logistik, IT-kompabilitet, produktion etc. För affärsplanen ligger arbetet i att på 
ett adekvat sätt beskriva visionen, idén och genomföra relevanta kalkyler etc.

BBA beskriver fasens projektorganisation och beskrivningen mötte frågor från gruppen om 
ansvarsfördelning. ÖK och BBA förtydligade respektive arbetsuppgifter och ansvarsområden 
utifrån den beskrivna projektorganisationen, ÖK är projektledare och BBA fungerar som 
processledare vilket innebär att ÖK har ett övergripande ansvar medan BBA har ansvar för 
utvecklingen inom Process-, Byggteknik- och Affärsplanegruppen. Samarbetsavtalet som 
tidigare presenterats undertecknas.  

Vid avstämning av aktiviteter beskriver BBA ett möte med följande representanter Hans 
Lindbäck, (Lindbäcks Bygg AB), Tommy Persson, (Swelite AB), Lennart Sjögren, (White 
arkitekter AB Umeå), Olov Bergström, (White arkitekter AB Umeå), Per Lundqvist, 
(Martinssons Trä AB), Jan Persson, (Masonite AB), Göran Persson, (Norra Skogsägarna), 
Anders Gustafsson, (SP Trätek), Örjan Kallin, (IUC Trä AB), Birgitta Bååth Ardow, (White 
Arkitekter AB) samt Lennart Almström, (Lennart Almström AB). Syftet med mötet uppges ha 
varit att avgöra hur man planerat genomföra projektarbetet och vilka som har nyckelroller i 
arbetet. Beslut togs på möte 2004-08-24 på Hotell Aurum i Skellefteå att samtliga studerar 
den teoretiska byggnaden och föreslår lämpliga lösningar för stomme och 
stomkompletteringar.  

 BBA:  ”Principen är att utgå från den kunskap som finns idag och från de produkter 
som finns och som deltagarna känner. Informationen om de kända produkterna 
fördelas ut till berörda deltagare.” 

AG har uppgifter på massivträkomponenter och studerar knutpunkter mellan olika 
leverantörers produkter i samråd med LS. Presentationen av ett förslag till lösning ska 
föreligga den 21 september 2004. Modellen för genomförandet kräver att det upprättas en 

58



Det empiriska materialet 

informationsportal, där deltagarna snabbt kan e-maila frågor och svar till varandra och som 
möjliggör för alla att ta del av samtligas kommunikation direkt.  

 BBA:  ”Vår korta projekttid kräver snabba kunskaps- och informationsutbyten. LS 
ansvarar för att denna funktion är igång snarast.” 

Under processen ska samtliga deltagare rapportera till BBA om vilka olika dataprogram som 
nyttjas idag för information och dokumentation, samt kommenterar kring eventuella brister 
med dagens system. För att kunna påbörja miljöanalys önskade BBA kontakt med de personer 
inom respektive företag som kan svara på frågor relaterade till miljö och energi. Mötet 
beslutade att kontaktpersoner ska meddelas BBA snarast. Vidare får BBA i uppgift att lägga 
ut förfrågan till två olika företag avseende logistikhantering. ÖK och BBA får i uppgift att 
kontakta Consultec för att klargöra deras eventuella medverkan och kompetens. Consultec har 
uppdrag hos flera av samverkansparterna avseende såväl konstruktions- och 
produktionsritningar som mängd- och kalkylprogram.  

Mötet enas om att samtliga bär ansvar för att gå igenom föreslagen resurslista med fördelning 
tid/budget, samt att återkomma till BBA om justeringar krävs. Tidrapport ska föras och kunna 
avstämmas per vecka. Tidrapporter inlämnas till ÖK för godkännande. ÖK återkommer med 
besked om gestaltning, innehåll och frekvens efter diskussion i Styrgruppen. Under fasen 
indelas processen i tre områden, vilka är Byggteknik, Byggprocess och Affärsplan.   

HH: ”Norra Skogsägarna ingår enbart i Byggprocessgruppen och inte i några andra 
grupper. Det ligger inte i Norras intresse när vi snarast kan ses som 
underleverantör av material.” 

Ritningarna på typhuset producerade av LS presenterades samtidigt som det diskuterade vad 
som är de kritiska framgångsfaktorerna för produkten. De sammantagna kritiska 
framgångsfaktorerna sammanfattades i följande frågor. Vilka är hyresgästernas krav på sitt 
boende? Vilka är byggherrars och fastighetsägares krav på sina produkter? Lagar och regler 
för byggande? Hur skapar man optimal kundnytta i det aktuella huset för 
fastighetsägaren/hyresgästen? Hur gör man den optimala införsäljningen?  

De beslut som mötet tog i anknytning till avstämningen av aktiviteter är följande: En bas- 
modell av föreslaget hus ska tas fram och förslaget remitteras till Styrgruppen för synpunkter. 
Arbetet med affärsplanen ska prioriteras då denna anger förutsättningar i form av ekonomiska 
nyckeltal och andra villkor i det fortsatta arbetet. Affärsplanens innehållsförteckning ska 
utformas med synpunkter och hjälp från Styrgruppen. Vid nästa möte ska ett utkast finnas 
framme, som kan fördjupas. Den externa kommunikationen av projektet beslutas av 
Styrgruppen där ingen kommunikation görs i nuläget.
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Under övriga frågor presenterar BBA, som ett förslag på samordning av aktiviteter, att 
projektet genomförs samordnat med ITB-projektet där alla redan är parter. Samtliga i 
Styrgruppen ville beakta förslaget och återkomma i frågan. Styrgruppen kommer därefter in 
på en diskussion kring prioriteringar och enas om att när det gäller logistik och 
kommunikation är den interna kommunikationen av ritningar och uppgifter (IT-
kommunikation) viktigare än den fysiska kommunikationen och logistiken.

Vidare beslutades att gruppens interna kommunikation av ritningar och handlingar ska 
samordnas innan samordning söks med externa parter. För att effektivisera och etablera 
gemensamma begrepp utformas en begreppsförklaring för projektet. Vad gäller 
kvalitet/standard, uppgifter avseende priser/m2 när det gäller bruksarea, byggarea etc. LM 
informerade om Boverkets projekt i Sundsvall, det leds av Leif Magnusson och som syftar till 
att informera och följa upp bygget i inre hamnen i Sundsvall. Nästa möte beslutas bli den 19 
oktober 2004 kl.10.00 i Skellefteå, på Hotell Aurum. Mötet avslutas. 

Sammanfattning

Det inledande mötet i den andra fasen innebär en konsolidering av strukturen för det 
kommande arbetet. En avgörande aspekt för fasen är det ekonomiska stödet som tillförs 
projektet. Fördelningen mellan företagen och individerna avgörs förvånansvärt snabbt och 
effektivt varför man som deltagare i mötet kan undra över vilka diskussioner som förts inför 
mötet. Samverkansavtalet antas i stort. Principbeslut tas för hur arbetsgrupperna Process-, 
Byggteknik och Affärsplan ska struktureras och vilka individer som ska ingå. I samband med 
principbeslutet tar gruppen beslut om vilka de kritiska frågorna för utvecklingen är. Externa 
händelser som kan komma att påverka utvecklingen i samverkansprojektet identifieras. 

4.5.2 Styrgruppsmöte 2 

BIT, fas 2 den 19 oktober 2004 på Hotell Aurum i Skellefteå mellan 10.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs KAJ. 
Dagordningen godkänns med tillägg för punkterna att det ska genomföras ett seminarium 
kopplat till industriellt byggande i Stockholm den 18-19 november 2004. Som andra punkt har 
landshövdingarna i Västerbotten och Norrbotten inbjudit till en diskussion angående 
träbyggande.

Från det föregående protokollet redovisar ÖK sin kontakt med Södra Skogsägarna. ÖK 
beskriver att han diskuterat med Kent Ohlsson (KO), chef för FoU och affärsutveckling inom 
Södra Skogsägarna. Frågan till Södra var hur de ser sin roll i framtiden när det gäller 
träbyggande. Deras satsning på Södra Building System har minskat och KO beskriver att han 
har i uppdrag att vid styrelsemötet i december presentera en strategi inför framtiden inom 
området.  
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ÖK:  ”Södra kan följaktligen inte säga så mycket om deras framtida planer. De 
refererade till de satsningar som de gjort vid Växjö Universitet och de aktiviteter 
som pågår där.” 

KO är ordförande i ”Byggplattformen” som är skogsindustrins part när det gäller 
genomförandet av strategin för ett nationellt träbyggnadsprogram.  

ÖK:  ”KO var intresserad av fortsatta diskussioner mellan Skellefteå och Växjö för att 
utveckla träbyggandet.” 

För aktiviteterna Byggteknik, Byggprocess och Affärsplan inleder BBA med att beskriva de 
aktiviteter som utförts och som pågår inom områdena byggteknik och processen enligt 
följande: 

BBA: ”Mellan den 5:e februari och den 30:e juni har vi förberett oss genom att 
genomföra lobbying, möten mellan ägare och finansiärer och upprätta en 
projektplan. Vidare har vi klarlagt projektorganisationen, budgeten och en tid- 
och resursplan.” 

BBA beskriver vidare att processen har fortskridit genom att den 1 juli genomföra den 
formella starten för fas 2 genom beslut i Styrgruppen. Den 24 augusti startades arbetet 
praktiskt med projektgrupperna Byggteknik och Byggprocess, där förutsättningarna för 
modell klargjordes. Förutsättningarna är de funktionella krav, kalkyler och beräkningar, som 
av praktiska skäl, fiktivt har placerats i Stockholm. De faktorer som påverkat utformningen av 
byggnaden och dess byggnadsdelar har bl.a. varit plana storelement, prefabriceringsgrad, 
medverkande företags produkter, montage och funktion. I samband med arbetet 
utkristalliserades frågeställningar som måste beslutas såsom att energiåtgångens definition 
(125 kW/m2), uppvärmningssystem, boendesprinkler och ljudklass samt att Svenska 
Bostäders ”Regler för nyproduktion” följs, och reglerna för investeringsbidrag uppfylls. 

Den 21 september 2004 kom byggtekniken att fastställas. Följande arbetsmoment har 
genomförts och till största delen färdigställts; fastställande av planlösningar, lastnedräkning 
och kontroll av stabilitet, delar av statiska beräkningar, U-värdesberäkning, översiktlig 
utformning av prefabricerade element och samordning av företagens produkter. Vidare har 
arbete genomförts på knutpunkter och detaljer och integrering av installationer. Under oktober 
har också diskuterats informations- och dokumenthantering i processen. Det har mottagits 
information om 3D-program och dess applikationer samt möjligheterna till 4D (tid) och 5D 
(kostnad) i processen.

 BBA:  ”En övergripande tanke i gruppen är att en byggprocess med bättre kontroll och 
ekonomi i projekten ska skapas genom att skapa en egen struktur, där man 
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definierar objekt och upprättar recept, som kopplar till artikeldatabaser 
kompletterat med installationsinformation.” 

Viktigt är att modellen i 3D automatiskt skapar tillverkningsritningar och genererar 
mängdavtagningar. Vidare kopplar systemet till kalkylprogram och planeringsprogram där 
användaren kan erhålla relevanta kalkyler i olika skeden och underlag för 
inköp/avrop/produktion/hål tagning m.m.  

 HGT:  ”Som jag ser det är detta inte direkt en ny modell för hur IT-system fungerar. 
Titta på den tillverkande industrin, där detta varit verklighet länge.” 

 BBA:  ”Inom bygg finns det inte.” 

BBA får stöd av AS som förklarar att 3D-system kommer att introduceras i den svenska 
byggindustrin men Sverige ligger efter. Framför allt Finland och Östeuropa ligger långt 
framme i denna process. 

EL: ”Min erfarenhet är att ekonomi lockar köpare, inte en 3D-modell. Den kan 
säkert vara bra men jag tror att fokus ska ligga mer på att utveckla byggsystemet 
än IT-systemet.”  

Ordförande bryter in i diskussionen och önskar att BBA återgår till sin presentation. BBA 
fortsätter presentationen med att beskriva hur arbetsgruppen uppfattar kvarstående arbete. 
Följande uppfattas som primärt; integrering av badrumsvolymer med planelement, kontroll 
efter ändringar, U-värden, statiska beräkningar, balkonginfästning, utformning av 
takkonstruktion, integrering av installationer, underlag till receptet, avstämning med 
ljudkonsult och detaljer kring infästningarna. Under rubriken miljö uppfattar arbetsgruppen att 
hela delmomentet miljö återstår med en preliminär ram för beskrivning av miljömål som är 
skissad på.  På kalkylområdet saknas implementering och utprovning av kalkylfunktionen för 
olika recept. BBA avslutar sin presentation.  

Styrgruppen fortsatte diskussionen om användningen av 3D CAD och dess utvecklingstakt. 
AS beskrev återigen sin uppfattning om att det kommer men att Sverige ligger lite efter, 
framför allt Östeuropa, Finland är mycket långt framme inom detta område. Diskussionen 
leder inte till några beslut men som deltagare kan man konstatera att många i gruppen känner 
att det läggs för stor vikt vid ämnet. Efter diskussionen beskriver ÖK utkastet till den 
affärsplan som ska gälla för ”Bygg i Trä”.  

Styrgruppens diskussion kopplad till affärsplanens innehåll avsåg främst aspekter som 
organisation, marknadsföring och framtida marknad. En viktig punkt som diskuterades var 
juridiska aspekter om vem som ansvarar för affären.  
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 HGT:  ”Det finns tre viktiga aktiviteter för en aktör som inte har egna patent, det är 
marknadsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling.” 

 AS:   ”Vi på White skissar på idén om att det inte är vi som kommer att ta rollen som 
entreprenör eller den som frontar kunden med ett helhetsåtagande. Fokus i det 
fortsatta arbetet ska ligga på att definiera en tydlig kund.”

 KAJ:  ”Det är viktigt att en trovärdig kostnadsjämförelse med de byggtekniker och 
material som är gängse idag framkommer.” 

Diskussionen övergår till att diskutera hur en industrialiserad process ska se ut. HGT 
beskriver sin bild av industrialiserade processer i en vanlig mekanisk industri. Redogörandet 
ger indikationer på var svagheterna hos träindustrin finns. Vidare diskuteras vem gruppen 
främst ska marknadsföra sig mot. Mycket tyder på att allmännyttan är det främsta segmentet 
för marknadsföring. Uppfattningen i gruppen är att det kan finnas även privata intressenter:

KAJ:  ”Jag håller med, men tror ni inte att det skulle kunna finnas privata intressenter 
att marknadsföra sig mot.” 

EL delar KAJ:s uppfattning om att det skulle kunna finnas privata intressenter. För det 
fortsatta arbetet beslutar Styrgruppen att kundnyttan ska sättas i fokus. Vikten ska ligga i vilka 
fördelarna är för kunden med processen. Vidare tar gruppen beslut om att kostnadsnivåerna 
måste göras jämförbara med konkurrerande system. Styrgruppen är enig om att lösningarna 
för ljud och brand är fullt tillräckliga och därför kommer ljud- och brandfrågor inte utredas 
mer i projektet. Det fortsatta arbetet ska koncentreras till utveckling av trapphus och 
hisschakt. Argument för fasadmaterial av trä ska utformas och sammanställas. Arbetet med 
affärsplanen fortsätter enligt det första utkastet. ÖK och BBA får i uppgift att informera 
deltagarna i Teknikgruppen om Styrgruppens beslut. Teknikgruppen ska till nästa 
styrgruppsmöte redovisa utfört arbete avseende produkten, trapphus och hisschakt samt 
argument för träfasad.  

ÖK redovisar att det ekonomiska läget per den 30 september 2004 ligger i fas med tidplanen, 
eventuella omfördelningar görs av ÖK och BBA för att uppnå effektivitet och ”rätt resurser på 
rätt plats” i det fortsatta arbetet. Vidare informeras att inbjudan till diskussion om 
träbyggnadsindustrins framtid i länen med landshövdingarna kommer att genomförs i Luleå.  
Nästa möte bestäms bli måndag den 22 november kl. 10.00 i Skellefteå på Hotell Aurum. LA 
tackar deltagarna för deras diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Intresset för gruppen har redan tänts från politiskt håll och inledande påtryckningar om 
information och diskussion redovisas. Nationellt finns tydliga oklarheter om liknande 
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utveckling och utvecklingsengagemang, liknande det föreskrivna. Aktivitetsgrupperna har 
inlett sitt arbete vilket resulterat i klarare frågeställningar. Frågeställningarna ligger till grund 
för fokusering mot, av gruppen, uppfattade primära områden. En ansenlig diskussion läggs 
ned på det tänkta IT-verktygets funktion och vikt i en real process. Meningarna går isär om 
vikten och jämförelserna görs främst mot den mekaniska industrin. Mötet inleder en 
diskussion om ansvaret för affären, d.v.s. de juridiska aspekterna kopplad till ett realt 
byggprojekt. Mötet karaktäriseras av strukturering, fokusering och formulerandet av mål för 
aktivitetsgrupperna.

4.5.3 Styrgruppsmöte 3 

BIT, fas 2 den 22 november 2004 på Hotell Aurum i Skellefteå mellan 10.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs LM. Den 
föreslagna dagordningen godkänns utan tillägg eller ändringar.

Då BBA inte är närvarade vid mötet beskriver ÖK nuläget i projektets aktiviteter. På området 
byggteknik beskriver ÖK att arbetet med de olika tekniklösningarna har tagit längre tid än 
beräknat, samt att vissa ”objekt” inte har färdigdefinierats. Vidare beskriver ÖK att arbetet 
med informationshantering har drabbats av ett bakslag då Ecoguide har försatts i konkurs. De 
skulle utifrån den tekniska lösningen skapa ”recepten” för de olika objekten så att de kan 
plockas in i modellen. I ett försök att lösa situationen har Graphisoft åtagit sig att utföra 
arbetet i Ungern, priset är 3000 € för arbetet. Arbetet kommer att försenas cirka två veckor. 
För området affärsplan beskriver ÖK att Affärsplanegruppen har träffats två gånger och ÖK 
har arbetat vidare på struktur och innehåll. Den ekonomiska kalkylen har beräknats utifrån ett 
antal antaganden som redovisas. För det fortsatta arbetet efterlyser Styrgruppen information 
och dokumentation om samtliga aktiviteters status inom byggteknik och process, när gruppen 
tydligt är oroad över framstegen.  

EL:  ”Vad kommer man att uppnå för resultat under den fastställda projekttiden?” 

 LA:  ”Vi kommer nog inte att riktigt uppnå vad vi hade tänkt oss.” 

HGT:  ”Har vi från Styrgruppen varit nog tydliga på vad vi förväntar oss och vill ha ut i 
fasen?”

ÖK:  ”Jag tror inte att vi kommer att nå dit vi hade tänkt men en bit på väg.” 

 LS:  ”Konkursen blir uppenbart ett tidsödande bakslag.” 

Styrgruppen ifrågasätter vidare om det är nödvändigt att vända sig till Ungern för att få arbetet 
med ”recepten” utförda. För att få en referens på kostnaderna föreslås att Lindbäcks Bygg AB 
upprättar en kalkyl på huset utifrån sitt normala kalkylförfarande. Styrgruppen uppfattar att 
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med kalkylen som jämförelse skulle man kunna angripa de ekonomiska kalkylerna på ett 
kraftfullare sätt. Samtliga är överens om att en uppstramning behövs och tar därför beslut om 
att en skriftlig rapport ska sammanställas, med information om statusen inom teknik och 
Processgruppen om vad som kommer att uppnås under projekttiden. Ansvarig för arbetet är 
BBA. ÖK får i uppdrag att komplettera affärsplanen med bilagor om vad som är industriellt 
byggande, de ekonomiska kalkylerna kan inte färdigställas innan relevanta priser på de olika 
objekten finns och lämnas därför.  

ÖK redovisar det ekonomiska läget och konstaterar att ekonomin ligger i fas med tidplanen. 
White Arkitekter AB gör en framställan om mer ekonomiska resurser. Med anledning av 
framställan ska samtliga ”delägare” av projektet göra en bedömning av respektive företags 
kvarstående arbeten och beräknade kostnader utifrån den ursprungliga budgeten. Styrgruppen 
begär att White (BBA) skriver en kortfattad rapport om nuläget och en prognos fram till 
årsskiftet för vilka aktiviteter som ska genomföras inom teknik och process. En rapport som 
även innehåller förklaringar till beräknade tilläggskostnader. Samtliga beslut vad gäller 
omfördelningar av medel mellan delägarna i projektet och eventuell tilläggskostnader ska 
alltid fattas av Styrgruppen, konstaterar mötet. 

Under övriga frågor informeras om den tidigare presenterade lunchen i Luleå med 
landshövdingarna i Västerbotten och Norrbotten, Styrgruppen anser att en från varje företag 
ska vara representerade vid mötet. Dagordning och föredragning förbereds av ÖK i samarbete 
med AJ. ÖK har kontaktat ett antal personer och redovisar ett tänkbart projekt som 
pilotprojekt, där konceptet kan prövas. Kvarteret Renen i Skellefteå har kommit upp som ett 
tänkbart projekt. Riksbyggen kan vara en potentiell beställare. ÖK och LA ska arbeta vidare 
med att ”sälja in” BIT till Riksbyggen. Nästa möte beslutas om vid mötet i Luleå den 10 
december 2004. LA tackar deltagarna för sin diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

De första tydliga motgångarna för gruppen kan konstateras under mötet. Styrgruppen tar 
därför ett fastare tag om processen och kräver information att agera utifrån. Styrgruppen ser 
själkritiskt på sin roll och ifrågasätter om man brustit i kommunikation och tydlighet i kraven 
för fasen. Gruppen konstaterar att de mål man föresatt sig sannolikt inte kommer att nås, men 
man kommer att nå en god bit på väg. Den ekonomiska- och statussituationen i projektet 
ifrågasätts när specifikt en av aktörerna äskar om mer medel för utveckling. Styrgruppen 
kräver skriftliga förtydliganden om var vi är idag och var medlen ska sättas in. Vidare enas 
gruppen om att visa en enad front vid det externa arbetet. En inledande diskussion tas om att 
hitta ett realt projekt. 
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4.5.4 Styrgruppsmöte 4 

BIT, fas 2 den 10 december 2004 som ett telefonmöte 08.00 -10.00. Ordförande LA öppnar 
mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs LM. Den föreslagna dagordningen 
godkänns utan tillägg eller ändringar. Syftet med telefonmötet var behovet för Styrgruppen 
att diskutera projekts ekonomi.

Efter föregående möte har White Arkitekter AB justerat sitt äskande till 80 000 kronor. Med 
den nivån och övriga parters prognos är projekts ekonomi i balans. De kostnader som 
budgeterats för Ekoguide, som gått i konkurs, fördelas enligt följande; 26 600 kronor till 
Mängda AB samt 3000 Euro till Grafhisoft. Styrgruppen beslutar att den lämnade prognosen 
ska gälla, och att eventuella justeringar ligger på det enskilda företaget att hantera. 
Styrgruppen anser det viktigt att klara motfinansieringen främst genom arbetstid i projektet. 

Styrgruppen fortsätter diskussionen med inriktning på slutredovisningens utformning och 
innehåll. Mötet konstaterar att kalkylkostnaderna för BIT-konceptet ännu inte är framme viket 
genererar en osäkerhet kring BIT:s konkurrenskraft. Uppfattningen är vidare att 
förutsättningarna att kunna presentera en trovärdig kalkyl i slutredovisningen är ytterst 
begränsade.

 EL:  ”Det är avgörande att någon form av prisindikation (kalkyl) måste finnas 
framme till den fjortonde, annars har vi inget att ta ställning till för en eventuell 
fortsättning.”

Styrgruppen beslutar att BBA och LS gör en sammanställning på det material som finns 
tillgängligt och utifrån det får ställning tas. Gruppen beslutar vidare att slutpresentationen ska 
ha följande upplägg; BBA presenterar projektarbetet och dess mål, LS presenterar processen, 
Anders Gustavsson (SP Trätek) presenterar byggtekniken och ÖK presenterar affärsplanen. 
Inför mötet med Landshövdingarna diskuterades vad de kan komma att bidra med. Frågan om 
de kan medverka till att hitta byggprojekt där BIT-konceptet kan prövas ansågs som det 
viktigaste. En annan viktig fråga som diskuterades var om eller hur en fortsatt 
medfinansiering av utvecklingsarbetet från Länsstyrelserna skulle kunna se ut. Styrgruppen 
beslutade att sondera föregående frågor vid mötet. Nästa styrgruppsmöte med slutredovisning 
bokades till den 14 december 2004 kl. 10.00. på Hotell Aurum i Skellefteå. Ordförande LA 
tackar deltagarna för deras diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Syftet med mötet är främst att diskutera den ekonomiska situationen och den extra 
finansieringen av Whites arbete. Lösningen är att omfördela pengar och därmed blir behovet 
budgetneutralt. Slutredovisningen för fasen närmar sig och därför diskuteras formerna för 
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presentationerna. Gruppen har tidigare insett att målen i fasen inte kommer att nås men är 
överens om att någon form av prisindikation måste fram för att gruppen ska kunna ta ställning 
till en eventuell fortsättning. Under mötet diskuteras också vad externa intressenter kan bidra 
med, främst kopplat till områdena finansiering och en markanvisning (En markanvisning 
innebär en utfästelse till en byggintressent att under en viss tid och på vissa villkor få 
förhandla med staden om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse.). 

4.5.5 Styrgruppsmöte 5 

BIT, fas 2 den 14 december 2004 mellan 10.00 och 17.00. Ordförande LA öppnar mötet, till 
protokollförare valdes ÖK och som justerare av protokollet valdes HGT. Dagordningen 
godkänns utan tillägg. Syftet med mötet är främst att redovisa det arbete som pågått under 
fasen.

BBA inleder enligt följande; under kartläggning av nuläget under fas 1 framkom att 
medverkande företag, har potential att utveckla och etablera byggande med hög 
produktkvalité, genom ett nytt angreppssätt på byggprocessen som skapar kostnadseffektiva 
lösningar för kunden. Sedan nulägesanalys genomförts, hösten 2003, har efterfrågan på 
bostäder ökat. Utvecklingen går mot konceptualisering i byggbranschen, och marknaden 
efterlyser kompetenta aktörer som kan driva projekt från idé till förvaltning. Sedan 
nulägesanalysen genomfördes har starkare samverkan kommit till stånd mellan kommuner 
och de allmännyttiga företagen för att finna lösningar som minskar produktionskostnaderna. 
Minskningen sker genom ökad industrialisering av byggprocessen samt sökande av sätt att 
pressa priser för inköp av byggvaror.

BBA:  ”I Sverige är efterfrågan ökande på prisvärda lägenheter för att tillfredställa 
bostadsbristen som idag finns i flertalet större och medelstora städer i Sverige. 
Gruppens nuvarande och potentiella marknadskontakter är goda för den 
föreslagna produkten. Det finns kunskap om behov, såväl byggherrens som 
hyresgästens.”  

BIT:s marknad är hyres- och bostadsrättsmarknaden, där man vill bygga flervåningshus. 
Främst vänder sig BIT till privata och kommunala byggherrar som eftersträvar 
totalekonomiskt fördelaktiga lösningar av nya bostäder där det lokala och individuella 
behovet styr utformning och kundnytta. Behovet kan även gälla påbyggnad av befintliga 
fastigheter. Kommunerna utgör ett viktigt marknadssegment att påverka. Det viktigaste 
hindret som uppges är höga produktionskostnader. I strävan att erbjuda bra bostäder till lägre 
kostnader har ett flertal bostadskoncept tagits fram. Gemensamt för de flesta är att de 
tillverkas som volymelement i fabrik och monteras på byggplatsen. Flexibiliteten i 
utformning, storlek och planlösningar varierar mellan koncepten, men är i allmänhet inte hög. 
Få levererar fler än fyra våningar. De objekt som uppförts som industriellt tillverkade med fler 
än fyra våningar är pilotprojekt eller engångslösningar.
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De stora entreprenörerna Skanska, JM, NCC, Veidekke och PEAB är de starkaste aktörerna 
avseende uppförande av bostäder idag. Samtliga har fokus på att sänka byggkostnaden för 
bostäder. Flera säger sig vara på gång med olika lösningar för ökad prefabriceringsgrad och 
rör sig mot ett mer industriellt byggande. BIT erbjuder funktionslösning för företag och 
organisationer som ska tillhandahålla bostäder för såväl bostads- som hyresrätter. 
Funktionslösningen är en industriell process som baserar sig på en totalekonomisk lösning, 
som är tid- och resursbesparande.  

Processen underlättar ergonomisk och miljömässig hänsyn. Den industriella processen 
medger en varierad slutprodukt som håller hög funktionell och teknisk kvalitet. I inledande 
skeden presenteras investerings-, produkt- och driftskalkyler för kund. Kunden medverkar 
med inflytande under hela processen. Utifrån kundens angivna behov och kostnadsramar 
skapar arkitekt en 3D-modell med hjälp av BIT:s objekt- och artikeldatabas. Till modellen 
kopplas informationsmodeller från installationskonsulter och konstruktör. Med hög grad av 
standardisering, är det ofta uppdateringar av aktuell information utifrån specifika projekts 
krav som görs. Erhållna lösningar sparas i bibliotek och förfinas. Kunden får därmed en 
virtuell bild av det tilltänkta bostadshuset där såväl funktion, design och teknik är definierade 
och också tämligen väl definierade kostnader kan presenteras. Energivärden kan beräknas 
liksom miljöbelastning. Presentation av en ungefärlig hyresnivå kan göras. 

Då BIT avser att äga hela processen från marknadsanalys till överlämnande av fastighet, 
alternativt med ansvar även i förvaltningsskedet, garanteras fullständig processkontroll. 
Byggsystemet bygger på ett antal standardiserade, industriellt förtillverkade byggdelar i trä, 
som kan sammansättas i olika flexibla lösningar, individuellt anpassade utifrån varje enskild 
kunds krav och önskemål. Bjälklag, ytter- och innerväggar, samt tak levereras i ”platta paket”, 
medan badrum, toaletter, kök liksom trappor och hissar levereras som hela moduler. 
Standardiserade installationslösningar integreras i respektive byggnadsdel och kopplas ihop 
på plats. Samtidigt med tillverkning i fabrik, pågår förberedelse och grundläggning av 
fastigheten på plats. Nödvändiga leveranser av komponenter för produktion i fabrik planeras 
av BIT.

BBA:  ”Då detta kan styras upp via vårt system erhålls just-in-time-lösningar som 
medför lagerminskning och kortare kapitalbindning.” 

På samma sätt styrs leveranser från respektive producent till byggplats, liksom all övrig 
materialhantering i projektet. När byggdelarna är klara på fabrik, emballeras de för ”torr 
hantering” fram tills det att de är monterade och under tak på byggplatsen. Samtliga byggdelar 
anländer till platsen i speciell ordning enligt tid- och leveransplaner, för ett rationellt 
uppförande och montering, byggplatsen är väderskyddad. Hela projektcykeln styrs och 
kontrolleras av BIT. Det medför att icke värdeskapande processer rationaliseras bort. Vi får 
effektivare informationsdokumentation och materialflöden, kortare byggtid, säkrare 
byggnation, färre fel och ständig utveckling. BIT lämnar garantier för byggnad på 10 år. ÖK 
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tar över slutpresentationen genom att beskriva sitt arbete med industrialiserad tillverkning och 
uppförande enligt följande; 

ÖK:  ”Det unika med BIT-konceptet är avsnitten med industriell tillverkning och 
uppförande.”

BIT-konceptet baseras på projektering av byggnaden i ett 3D program. I programmet skapas 
en modell av byggnaden. Programmet arbetar med objekt som är väl definierade 
byggnadsdelar som primärt är konstruerade med trä som systembärare. Vid arbete i modellen 
arbetar man med objekt. Vid tillverkning i fabrik arbetar man med byggdel, som består av 
komponenter. Efter att ha byggt modellen med de definierade objekten plockas 
tillverkningsritningar ut för de olika byggdelarna, med ritningarna kommer även en 
komponentförteckning med mängder och mått på de ingående komponenterna. Med 
förteckningen kan man avropa material och planera produktionen av byggdelarna. 

ÖK:  ”Grunden i den industriella tillverkningen är repetition, man måste skapa 
produkter som kan serietillverkas i relativt stor skala för att man ska kunna 
investera i maskiner och anläggningar för tillverkning.” 

Traditionell tillverkning av byggnader har ”inga” maskin- och anläggningskostnader som ska 
inarbetas i produktkalkylen. Avgörande för en industriell tillverkning är att man kan definiera 
vissa parametrar som fasta exempelvis höjd på ytterväggselement. Värdet av masstillverkning 
är svår att kalkylera men erfarenheter från andra verksamheter där man övergått från hantverk 
till serietillverkningen har gett överraskande positiva effekter. Ett systematiskt arbete med att 
utveckla tillverkningsprocesserna kräver kompetens och erfarenhet från industriell 
verksamhet. Kompetensen finns normalt inte i entreprenadföretag. Uppförande av byggnader 
enligt BIT-konceptet utgår ifrån att grunden är färdigställd. Etableringen sker med väderskydd 
och lyftanordningar anpassade till byggnaden. Vid etableringen på arbetsplatsen ingår att 
kunna hantera logistiken och fordon på arbetsplatsen. Byggdelarna anländer i den ordning 
som fastställts i montageplanen. Montaget utförs av utbildade montörer med vana av liknande 
arbetsuppgifter. Samordningen med installationer på plats har planerats och beretts av 
montageledare. Om lokala installatörer anlitas ska de utbildas och informeras om 
byggsystemet och BIT-konceptet. 

Styrgruppen kommer under en relativt het diskussion fram till att följande slutsatser kan dras. 
Inom området för IT kan man konstatera att IT-verktyg för projektering, kalkylering etcetera 
inte finns med ”färdiga” lösningar, det kommer enligt uppgift att finnas tillgängliga program i 
slutet av 2005. Ett gemensamt filformat har antagits (IFC) för att underlätta kommunikationen 
mellan olika rit- och kalkylprogram. Dimensionering i modellen ligger i framtiden, idag måste 
speciell IT användas. Under projektet har deltagare i gruppen varit i kontakt med flera 
fastighetsägare om deras behov av information och insikten efter dessa diskussioner är att 
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många fastighetsägare har bristande system för uppföljning av sina löpande kostnader och 
erfarenhet att formulera krav vid byggandet av nya byggnader. 

AS: ”Jag konstaterar att BIT kan erbjuda en flexibilitet som är en viktig aspekt vid 
införsäljning, men hur mycket och vilken typ av flexibilitet vi ska erbjuda, det 
måste fastställas.” 

Under området byggteknik konstateras, att inom området brand finns färdiga lösningar men 
inom området ljud krävs vidare provning och också sammanfogning vid uppförande kräver 
fortsatt utveckling och provning. På området affärsmöjligheter saknas priser på en komplett 
byggnad enligt konceptet, vilket är avgörande för att kunna bedöma om konceptet är 
konkurrenskraftigt eller har möjlighet att bli det genom vidare utvecklingsarbete.  

HGT:  ”På affärsområdet måste vi få fram relevanta siffror, annars vet vi inte säkert.” 

EL:  ”Jag håller helt med HGT, vi kanske sitter här med en modell som är dyrare än 
motsvarande konkurrenter, då mina damer och herrar har vi inget att komma 
med.” 

Styrgruppen var enig om att priset i slutändan kommer att vara avgörande och underförstått 
var gruppen relativt missnöjd med att misslyckas att komma fram till ett system som är så 
klart att det verkligen går att kostnadsberäkna. Gruppen konstaterar vidare att affärsplanens 
utveckling är direkt beroende av systemets och konceptets utveckling. Gruppen är därmed 
överens om att affärsplanens brister inte går att vidareutveckla förrän de övriga två områdena 
har vidareutvecklats. Inför det fortsatta arbetet hölls en diskussion som återges enligt följande: 

LA: ”Hur går vi vidare? Efter presentationen av vad som gjorts och hur långt man 
kommit måste parterna bedöma hur de ser på det eventuella fortsatta arbetet.” 

HH:  ”Jag vill referera till fredagens möte i Luleå där Landshövdingarna uppmanade 
företagen att formulera och söka projektmedel.” 

LM:  ”Jag anser att beslutsunderlaget för att starta BIT AB är för tunt och måste 
kompletteras. Effekten av de industriella processerna måste kunna påvisas.” 

EL:  ”Jag vill återkomma till min fråga om tillverkningskostnaderna, det krävs att vi 
ska kunna presentera en trovärdig kalkyl för att det ska bli riktigt intressant att 
prova modellen.” 

AJ framförde sina och till viss del även Landshövdingarnas uppfattning att man måste ”smida 
medan järnet är varmt”. Ett snabbt beslut om fortsättning är viktigt för att de ska kunna bevilja 
projektmedel samtidigt som marknaden och konkurrenterna är aktiva i dessa frågor. Vad ska 
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göras i fas 3? Formellt kan nog samarbetsavtalet förlängas om parterna vill gå vidare. ÖK och 
AJ löser frågan. 

HGT:  ”Jag anser att affärsplanens bilagor avseende ekonomi måste färdigställas och 
kunna påvisa att konceptet blir billigare än de idag vanligaste metoderna.” 

HH:  ”Jag anser att vi ändå har kommit så långt att vi måste komma vidare utan längre 
avbrott.”

LM:  ”Jag undrar vad det kostar att göra ’klart’, samt vilka resurser och kompetenser 
som ska engageras.” 

EL:  ”Landshövdingarna ansåg att vi skulle uppvakta regionens kommuner för att 
hitta pilotprojekt, de kan medverka i detta. Men vi måste bearbeta dem snarast.” 

AJ stödde parternas kommentarer och upprepade sin synpunkt att gruppen inte får tappa tid, 
om Norrbotten stöder arbetet i Wood Nordica så finns det cirka 2 miljoner i stödpengar att 
arbeta med under 2005.  

AJ:  ”Förutsättningarna för ett positivt finansieringsbeslut är mycket goda.” 

AS:  ”Jag skulle vilja ställa frågan om alla tror på affärsidén? Om vi ska gå vidare 
krävs att vi tydligt definierar vad vi ska göra i nästa fas samt hur vi organiserar 
projektet i en eventuell fas 3.” 

Deltagarna framförde sin syn på viktiga parametrar för att lyckas med affärsidén. KAJ 
undrade vad som är produktionskostnadsmålet exklusive grundläggningen och hur man ska 
skapa ett samkört gäng för uppförande. KAJ menar att enligt egen erfarenhet är det ofta inte 
problemfritt att bygga upp. LS ansåg att gruppen bör se på projektkostnaden, inte enbart på 
produktionskostnaden, AS stödde LS då det är projektkostnaden som driver hyreskostnaden. 
EL ansåg att projekteringsarbetet (en del i projektkostnaden) i alla delar bör kunna definieras 
och tydliggöras. Flertalet framförde att ekonomiska parametrar måste ligga i fokus i fas 3.  

Styrgruppen beslutade vidare att ett projekt är ett måste för att pröva konceptet, ambitionen att 
”hitta” lämpliga tomter ligger på alla parter, där var och en ska nyttja respektive kontaktnät, 
under förutsättning att projektet går vidare till en fas 3. ÖK och LA skissar på hur 
”införsäljningen” kan samordnas samt utformar ett förslag på presentationsmaterial av 
konceptet som parterna kan använda vid bearbetning av potentiella beslutsfattare främst i 
Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, under förutsättning att det blir en fas 3.
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LA:  ”Jag tror inte att vi kommer vidare i diskussionen och därför är min fråga om 
parterna är villiga att gå vidare i en fas 3, med en finansieringsram i nivå med 
höstens arbete.” 

LM: ”Ja” 
EL: ”Ja” 
HGT: ”Ja” 
KAJ: ”Ja” 
HH: ”Ja, men vill förankra med styrelsen.” 
AS:  ”Ja, men vill förankra med ledningsgruppen.” 

Styrgruppen beslutar att ÖK och LA utarbetar ett förslag för fas 3 med utgångspunkt i 
slutsatserna för fas 2. Projektplanen ska avse 2005, primärt tiden 1 januari till den 30 juni, och 
planen ska presenteras vid ett styrgruppsmöte. Möte för att fastställa fortsättningen genomförs 
den 20 januari 2005 kl. 10.00, Hotell Aurum i Skellefteå. 

Parterna tog tillfället i akt och tackade HH för sitt deltagande i projektet samt tidigare 
träbyggnadsprojekt. HH går i pension den 28 februari 2005 och kommer följaktligen 
personligen inte att delta i det vidare projektet. LA tackar deltagarna för deras diskussionslust 
och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Mötets syfte var främst att slutredovisa Teknik-, Process- och Affärsplanegruppernas arbete. 
Presentationen visar att man inte nått målen för fasen men kommit en bit på väg. Underlagen 
är för knapphändiga för att ta beslut om exempelvis bolagsbildning. Samtliga områden saknar 
klarhet i alla frågor. Besvikelsen är uppenbar men beslut om en nästa fas tas. Uppdraget att 
rigga nästa fas ges med fokus på att få klarhet i de delar som saknas.  

Överväganden inför en eventuell nästa fas 

Då gruppen tydligt inte är nöjda med resultatet av fasen uppmanas parterna att individuellt 
bedöma hur de ser på en eventuell fortsättning. I direkt samband med uppmaningen går 
diskussionen in på det externa intresset för gruppens utveckling, främst från politiskt håll, och 
i linje med detta möjligheterna till fortsatt delfinansiering. Gruppen överväger faktumet att 
man inte nått målsättningarna och presenterat ett pris på byggnaden. Faktumet innebär att 
gruppen inte egentligen har underlag för att besluta vara sig för eller emot. Gruppen anser sig 
helt enkelt inte vara klar men är fortfarande nyfikna på en fortsättning. Ett avgörande kommer 
här in när AJ uppger att förutsättningarna för ett positivt finansieringsbeslut för extern 
finansiering är goda. Övervägandena går därefter mera över till vad som skulle behöva göras i 
en fas 3. Det slutgiltiga utfallet blir positivt för en nästa fas.  
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4.6 Fas 3

4.6.1 Styrgruppsmöte, konstituerande möte 

BIT, fas 3. Det inledande och konstituerande mötet i den tredje fasen genomfördes den 20 
januari 2005 på Hotell Aurum i Skellefteå mellan 10.00 och 15.00. Ordförande LA öppnar 
mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs KAJ. Den föreslagna 
dagordningen godkänns utan tillägg eller ändringar.

Mötet inleds med en redovisning och diskussion av förslag till projektplan där ÖK och LA 
informerar om vad som hanterats sedan avslutningen av fas 2 i december. De frågor som 
kvarstod i slutet av fas 2 har fått ligga till grund för förslaget. Organisationen i fas 3 föreslås 
av ÖK och LA indelas enligt följande:

Projektledare  (leder arbetet med följande aktiviteter) 

Arkitektur/projektering   deltagande företag (ev. extern resurs) 

Byggdelar och komponenter deltagande företag (ev. extern resurs) 

Installationer  externa installationstekniker och deltagande företag 

Logistik och montage  deltagande företag (ev. extern resurs) 

Komplettering på plats   deltagande företag  

Styrgruppen   (leder arbetet med följande aktiviteter) 

Marknadsbearbetning  deltagande företag 

Affärsplan   deltagande företag 

Bolagsbildning  deltagande företag 

Projektledare En person med dokumenterad kunskap inom bygg 
och installationsekonomi. 

Installationstekniker Personer i företag med brett installationskunnande 
avseende ny teknik och kostnadseffektiva lösningar. 

Projektorganisationen föreslås bestå av Styrgruppen, en projektsamordnare och en 
projektledare. Projektledaren har till uppgift att vara ansvarig för områdena utformning, 
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installationer, montage och uppförande samt affärsmodell och kalkylering. ÖK och LA 
presenterar vidare ett förslag till budget och tidplan.  Tidplanen sträcker sig från januari till 
maj 2005. Kostnaderna för fasen beräknads totalt till 988 438 kronor, varav deltagande 
aktörer går in med 445 500 kronor fördelat enligt följande: 

White Arkitekter AB  99 000 kr 
Martinsons Trä AB  99 000 kr 
Lindbäcks Bygg AB  99 000 kr 
Masonite AB  49 500 kr 
Swelite AB  49 500 kr 
Norra Skogsägarna  49 500 kr 

Den ojämna fördelningen kopplas till synen de olika företagen har på sig själva i 
samverkansgruppen. Även andelen i ett färdigt projekt inverkar på hur fördelningen ser ut. 
Masonite, Swelite och Norra Skogsägarna ser sig själva till stor del som materialleverantörer. 
Swelite har en mer framstående roll i ett byggprojekt än de andra, då de har 
takkonstruktionerna.

AS och LS har parallellt med ÖK och LA utformat ett eget förslag för fas 3 som i många delar 
sammanfaller med ÖK och LA:s förslag men är i vissa delar mer offensivt när det gäller att 
genomföra en fas 3. White Arkitekter AB föreslår att fas 3 bör inriktas på att förbereda för ett 
skarpt pilotprojekt. De tror det bästa sättet att göra det är att rigga ett övningsprojekt på en 
relevant tomt och arbeta fram systemhandlingar för en byggnad i fem till sex våningar. 

AS:  ”Vi tror inte det är meningsfullt att fortsätta projektet som en allmän utredning. 
Det blir betydligt skarpare om vi hittar en tomt och tar fram en produkt utifrån 
de specifika förutsättningarna.” 

LS: ”Övningsprojektet ska svara på de återstående frågorna från fas 2. Parallellt bör 
projektet arbeta vidare med affärsplanen samt aktivt söka ett skarpt pilotprojekt 
som bör kunna komma igång till hösten.” 

Ur en finansieringssynpunkt visar White Arkitekter AB starkt intresse för projektet, och 
framför allt att en fortsättning blir av. 

AS:  ”I nuläget utgår vi från att fas 3 finansieras med 50 % egeninsats och 50 % 
bidrag via Länsstyrelsen och Wood Nordica.”  

AS: ”Vi är beredda att satsa upp till 200 000 kronor, efter noggrann planering och 
förutsatt att övriga intressenter är beredda att satsa lika mycket och massor med 
engagemang.” 
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Med utgångspunkt i de två tidigare beskrivna förslagen kom mötet att ingående diskutera hur 
fas 3 ska genomföras. Diskussionen resulterade i att ett antal riktlinjer för fas 3 fastställdes. 
Riktlinjerna kan sammanfattas som att fasen ska kopplas till uppförandet av en reell byggnad, 
där ”skarp” projektering ska ske parallellt med att man arbetar med väl avgränsade och 
definierade utvecklingsprojekt. För att genomföra det är det av högsta vikt att alla parter tar 
sig an att söka ett lämpligt projekt i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. För genomförandet ses 
den föreslagna projektorganisationen som principiellt riktig, men det är av högsta prioritet att 
söka en projektledare samt att ha en kompetent installationstekniker. 

LA: ”Jag tycker vi ska sticka ut hakan lite och sätta ett riktigt lågt målpris, som 
motiverar gruppen att verkligen sätta manken till.” 

Efter en ingående diskussion kring ett rimligt lågt målpris kom det att sättas till 8000 kr/m2

primär bruksarea (primär BRA) exklusive grundläggning. Med målpriset som riktpunkt är det 
projektledarens uppgift att bryta ner priset till målpriser för de olika byggdelarna. 

KAJ:  ”Om vi nu har för avsikt att genomföra ett skarpt projekt, vem tar då affären?” 

 EL:  ”Inte bara affären är viktig utan också garantiåtaganden.” 

LM:  ”Finansieringsfrågan är också avgörande, allmännyttan och finansiärer gör 
knappast affärer med ett 100 000-kronorsbolag.” 

LA: ”Nej, ett 100 000 kronorsbolag får inte den form av finansiering som krävs för 
ett bygge utan garantier. I ett sådant fall kan en lösning vara att 
deltagarföretagen går in som garanter.” 

Beträffande hur ett genomförande av ett ”skarpt” projekt skulle realiseras togs beslut om att 
diskutera detta vid nästa möte. Vidare beslutade mötet att fas 3 ska genomföras med befintliga 
parter. Kan inte de leverera produkter till ett ”BIT-projekt” knyts samarbete med andra 
leverantörer på affärsmässiga grunder. Ett samarbetsavtal ska upprättas för fas 3 i enlighet 
med fas 2 och det beslutas också att motfinansiering i första hand sker genom eget arbete. Den 
totala projektkostnaden för 2005 beräknas till cirka 2 milj. kr. varav 50 % kommer via stöd 
från Länsstyrelsen. LA tackar deltagarna för deras diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Syftet med mötet är att presentera formerna för fas 3, främst sammansättningen av arbetet i 
grupper samt målsättningarna. Två förslag presenterades där de som uppdragits att lägga ett 
förslag har en något mindre offensiv plan än det andra förslaget som lagts av White. White 
visar tydligt en vilja att driva framåt i processen. En något annorlunda fördelning finansiellt 
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införs mot bakgrund av den givna fördelningen i ett skarpt projekt. Tydliga arbetsmål sätts 
upp och strukturen diskuteras vid ett framtida arbete med ett realt skarpt projekt. 

4.6.2 Styrgruppsmöte 1 

BIT, fas 3 den 11 februari 2005, som ett telefonmöte mellan 14.00 och 17.00. Ordförande LA 
öppnar mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs HGT. Den föreslagna 
dagordningen godkänns utan tillägg eller ändringar.

Mötet inleds med en redovisning av statusen på uppstartsarbetet där LA beskriver vilka 
aktiviteter som genomförts efter föregående möte. Inom området sökandet av byggprojekt har 
LA och ÖK besökt Sundsvall tillsammans med Skebo och Riksbyggen. EL har kontaktat och 
träffat Luleå kommun. LS har kontaktat och träffat Umeå kommun. LA och ÖK har löpande 
kontakter med Skellefteå kommun. Efter presentationen av de skilda mötena uppfattas det 
som att Umeå har största potentialen att snabbt kunna erbjuda ett lämpligt projekt. LS bevakar 
Umeå med hjälp av andra ingående i gruppen vid behov.

LA och ÖK har varit i kontakt med ett antal potentiella personer som skulle passa som 
projektledare. Det har visat sig att ingen av de tillfrågade har varit möjliga att frigöra för 
arbetet, trots att de tillfrågade har uppfattat arbetet med BIT-projektet som mycket intressant. 

LA: ”De som är något att ha är redan upptagna på annat håll vilket betyder att vi 
kommer att få svårt att hitta någon.” 

LA:  ”Mot bakgrund av att det skett förändringar bland de deltagande företagen har 
ett alternativ uppkommit. Det finns en möjlighet att ÖK kan ta projektledningen 
genom Martinsons vilket innebär att LOU-föreskrifterna inte påverkas.”

För installationsarbetet i fasen föreslås att Elteknik i Skellefteå ska involveras då de uppfattas 
klara hanteringen av el, vs och vent. 

 ÖK:  ”Jag har arbetat med Elteknik tidigare och tycker att de är bra.” 

HGT:  ”Ska vi kunna sänka priset med 30 %, som vi företagit oss, så måste det finnas 
ett installationsnytänkande. Jag är rädd att de vi tar in som externa kommer att 
göra på samma gamla vis, då tjänar vi inget på det området.” 

ÖK:  ”Jag håller med om det men vi måste vara ytterst tydliga med att vi vill se en 
utveckling och jag tror att det här är rätt folk för uppgiften.” 

Styrgruppen tar beslut om att driva projektet med den föreslagna organisation och att ÖK tar 
på sig rollen som projektledare. Den föreslagna budgeten analyserades och diskuterades och 
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ansågs som rimlig. Styrgruppen beslutar att samtliga ska ta del av och läsa igenom och 
begrunda budgeten, samt snarast återkomma med synpunkter till ÖK om den egna insatsen 
och eventuella andra synpunkter. ÖK får vidare i uppgift att utforma ett nytt samarbetsavtal 
för fasen som ska vara färdigställt till nästa möte.  

Efter de tidigare besluten går mötet in på området för hur en affär ska genomföras och av 
vem, vem kontraktsparten är och så vidare. Efter en relativt gedigen diskussion enas 
Styrgruppen om att frågan måste lösas under våren. Därefter beskriver ÖK ett möte i 
Träklusterprogrammet i Sigtuna där ITB-projektet ingår. Resultatet av mötet är att Nutek 
erbjuder parterna att vara med i arbetet med ”Kundvärdesanalyser vid träbyggande”. Arbetet 
ska ledas av professor Staffan Brege med deltagare från tre olika projekt i 
Träklusterprogrammet samt en grupp ledd av Hans-Erik Johansson som studerat 
Trämanufakturområdet på VINNOVAs uppdrag.

 EL:  ”Jag anser att det är ett bra initiativ och välkomnar det.” 

Nästa möte bestäms bli 7 mars 2005, kl. 14.00. på Hotell Aurum i Skellefteå. AS meddelar att 
LS företräder White Arkitekter vid detta möte. LA tackar deltagarna för deras diskussionslust 
och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Mötet syftar till att beskriva uppstartarbetet och ta beslut om formerna. I uppstartsarbetet 
ligger att finna individer som kan ta vissa poster i utvecklingsarbetet, gruppen har inte lyckats 
finna individer och beslutar därför om en intern lösning. Underleverantören och dess roll 
diskuteras samt hur en eventuell affär ska genomföras och av vem, men gruppen kommer inte 
till något beslut. Mötet konstaterar att den omgivande utvecklingen är positiv och att 
satsningarna på träbyggande verkar öka. 

4.6.3 Styrgruppsmöte 2 

BIT, fas 3 den 7 mars 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 14.00 och 17.30. Ordförande 
LA öppnar mötet och ÖK väljs till protokollförare. För justering väljs LM. Den föreslagna 
dagordningen godkänns med tillägg för brev från LTU.

De förslag som skickats ut före mötet diskuterades. Vad gäller budgeten så diskuterades 
”förslaget” att LTU, avdelningen för träbyggnad i Luleå, ska medverka i arbetet. Deras 
projektkostnad på 108 000 kr och beräknas rymmas inom budgeten, men medför att 
flexibiliteten minskar när det gäller att ta kostnader för oförutsedda och extra arbeten i 
projektet. Mötet beslutar att LTU ska medverka enligt det förslag som lagts av professor Lars 
Stehn. Vidare presenteras samarbetsavtalet för fasen. Styrgruppen beslutar att 
samarbetsavtalet ska undertecknas, men Masonites andel ska revideras när det blivit en 
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missuppfattning kring insatsens storlek. ÖK får i uppgift att upprätta alla avtal med 
Länsstyrelsen, de ingående parterna och de externa resurser som behövs för genomförandet av 
fasen.

LA:  ”Jag vill påpeka vikten av att regelbundet avstämma kostnaderna, i fas 2 har det 
framkommit extra kostnader som inte var planerade.” 

ÖK: ”Trots de extra kostnaderna finns ett mindre överskott kvarstående i fas 2, de 
överförs till fas 3.” 

Arbetet i fasen har som tidigare diskuterats indelats i ett antal aktivitetsområden. Områdena är 
skisser, kalkyler och teknik och affärsplan. Skisser blir en ny aktivitetsgrupp medan teknik 
och kalkyler faller under Teknikgruppen. Gruppen Affärsplan är oförändrad. Styrgruppen vill 
att skissarbetet påbörjas och därför fortsätter mötet med en redovisning av de kontakter som 
förekommit med de olika kommunerna. Luleå-/Piteåområdena har uppvaktats och resultatet är 
visst intresse. I Skellefteå kan konstateras att läget är relativt svalt. För Umeåområdet 
presenterades ett intressant område.  

LS:  ”Umeå kommun är uppdaterad på vårt koncept och har visat entusiasm inför 
våra intentioner.” 

LA:  ”Jag tror att vi bör ha största chansen att komma till skott i Umeå på kortaste 
tiden. Skellefteå ligger sämre till.” 

EL: ”I Norrbotten tror jag främst på Luleå.” 

Styrgruppen tar beslut om att LS påbörjar skissarbetet, skisserna ska hålla sådan klass att de 
lockar beslutsfattarna att anta BIT. I arbetet ingår att utforma en vision för området, både 
bostäder och lokaler. Budgeterad kostnad för skissarbetet är 50 000 kronor. 

 LS:  ”Jag tror att vi bör vara ett antal från gruppen som deltar i presentationen av 
 skissen eftersom att vi sannolikt behöver visa på hela konceptet BIT, och den 
 tyngd som ingår i samverkansgruppen. Jag tror att det är avgörande för 
 trovärdigheten.” 

Styrgruppen beslutar med ledning av LS uttalande att LM, EL tillsammans med LS 
presenterar förslaget för kommunen med Lindbäcks Bygg AB som initial byggherre. 
Ambitionen är att hitta en etablerad fastighetsägare till projektet. Frågan kom upp angående 
projektgrupp för området skisser och tekniska lösningar. Mötet konstaterar att den inte är 
komplett sammansatt och ger ÖK i uppdrag att utforma gruppen efter önskemål när 
aktiviteterna påbörjas. Aktivitetsområdet kalkyler och teknik ledde till en ingående diskussion 
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under mötet. Diskussionen cirkulerade mestadels kring repetivitet, nytänkande i installationer, 
industriell process och platta paket. 

HGT:  ”Med risk för att jag återupprepar mig måste vi vara noga med att vi får ett 
nytänkande i alla installationer.” 

EL: ”Jag är helt övertygad om att upprepningen är vad som kommer att generera 
den avgörande prissänkningen.” 

HGT:  ”Ja självklart, men jag tror att vi genomgående behöver nytänkande i en 
traditionell bransch om vi ska kunna skapa ett mindre kostsamt byggande.” 

LM:  ”Jag tror också att ett genomgående nytänkande krävs på alla områden.” 

Efter många frågeställningar och synpunkter där olika angreppssätt för arbetet penetrerades 
beslutade mötet följande. Priset för olika byggdelar ska tas fram, men hela modellen ska 
kalkyleras för att kunna bedöma konkurrenskraften i den modell som gruppen tar 
utgångspunkt från. Installationskostnaden ska sänkas med 20 procent, kopplat till Lindbäcks 
Bygg:s nuvarande produktionskalkyl. Installationsutvecklingen startas omgående. Vid 
utformning och kalkylering av byggdelarna ska installationerna noga penetreras och 
optimeras. Teknikgrupper och kontaktpersoner tillsätts av ÖK.

Mötet beslutar vidare att utgångsmodell är typhuset från fas 2. För aktiviteten affärsplan 
beslutar mötet att planen inte prioriteras i dagsläget, då den är beroende av de resultat som 
prioriteras från Teknikgruppen. Nästkommande styrgruppsmöten bestäms till den 31 mars 
klockan 08.00 på Hotell Aurum, i Skellefteå och till den 19 april klockan 12.00 på Hotell 
Aurum i Skellefteå. LA tackar deltagarna för deras diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Mötet syftar till att avstämma aktiviteterna som genomförts fram till mötet där de inledande 
kontakterna tagits för att skapa möjligheterna till ett realt projekt. Av vikt i det förfarandet är 
att kunna visa en samlad front för trovärdighetens skull. Arbetet med skisser har gått framåt 
på ett bra sätt men mötet konstaterar att den nya aktivitetsgruppen inte är färdigformulerad. 
Under mötet beslutas att teknik och kalkyler främst ska prioriteras. Affärsplanen läggs 
vilande, då den är mycket beroende av utvecklingen i andra grupper.
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4.6.4 Styrgruppsmöte 3  

BIT fas 3, den 31 mars 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå 08.00 och 15.00. Ordförande LA 
öppnar mötet med att alla introducerar och presenterar sig, med anledning av att Anders 
Björnfot tillkommit som ny deltagare. AB väljs till protokollförare. För justering väljs HGT. 
Den föreslagna dagordningen godkänns med tillägg för brev från AJ under övriga punkter.  

För aktiviteten skisser har Umeåområdet påbörjats och skissarbetet är framme till 50 %. 
Styrgruppen beslutar att öka trycket. Ett möte med kommunledningen har ännu inte kommit 
till stånd, målsättningen är att möte ska ske i början av april. I Luleå finns diskussioner, och i 
Piteå finns eventuellt ett projekt. I Skellefteå har intressanta alternativ börjat komma fram. För 
aktiviteten kalkyler och teknik har följande arbete genomförts. Skapandet av en hållbar kalkyl 
på den modell som avslutade fas 2 har framskridit så att en kalkyl är framme som jämför 
traditionellt byggande med prefabricerat. Kalkylen har vid mötet inte hunnit analyseras varför 
den inte diskuteras eller analyseras djupare. Det finns vidare ett övergripande förslag till en 
”arbetsgrupp”.

 HGT:  ”För den här arbetsgruppen tror jag att en av viktigaste uppgifterna är att en 
iterativ process hela tiden pågår mellan arkitekten och Teknikgruppen.” 

Arbetsgruppen har som uppgift att hålla samman projektet och ansvara för att en iterativ 
process hela tiden är i gång mellan produktion, konstruktion och design. I gruppen ingår Hans 
Lindbäck (Lindbäcks Bygg AB) som ansvarar för kök- och badrumsmoduler samt trapphus 
och hissmoduler tillsammans med P-O Alm (SSC Trätrappor). Vidare ingår Greger Lindgren 
(Martinsons Trä AB) som ansvarar för vägg och bjälklagselement. Tommy Persson (Swelite 
AB) ansvarar för takelement. Lars Holmström och Lennart Anderson (Elteknik i Skellefteå) är 
ansvariga för installationer.  

För arkitektur och uppritning ansvarar LS och Olov Bergström, båda White Arkitekter AB. 
Graphisoft i Malmö arbetar med att generera objekten som ingår i huset. ÖK med hjälp av 
Ingemar Swärd (Boströms Bygg) ansvarar för totalkalkyler och produktdefinition. Förslaget 
är att respektive ansvarig ska utforma och kostnadsberäkna respektive byggdel, vilka ska 
jämföras med de priser som den platsbyggda kalkylen visar. LS ansvarar för att utformningen 
av byggdelarna inte avviker från modellhuset. ÖK ansvarar för de ekonomiska kalkylerna i 
helhetsperspektivet. Anledningen är att möjliggöra att arkitektur och den industriella 
processen kan mötas på ett effektivt sätt. 

EL:  ”Byggtanken måste vara grunden i allt, att arkitekten och tekniken kan mötas 
måste vara avgörande.” 
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ÖK:  ”Jag har funderat på vad som är unikt i projektet. Som jag ser det är det att 
byggprojektet kombinerar moduler och element och att vi monterar 
väderskyddat med traverser och att vi har trä som systembärare.”  

Styrgruppen beslutar efter diskussion att aktivitetsstrukturen i fas 3 ska upprättas enligt 
beskrivning och förslag från ÖK. Projektgrupperna ska utformas enligt förslaget. 
Teknikgruppen beslutas anta samma form som i fas 2. Installatörerna ska engageras. Ett 
viktigt beslut under mötet är att arkitekten ska in i diskussionerna för att arkitektur och 
produktion ska kunna mötas effektivare. För aktiviteten affärsplan ändras inte beslutet från 
tidigare d.v.s. att den inte prioriteras då den är beroende av det arbete som genomförs under 
fas 3. Under övriga frågor har AJ inkommit med ett förslag att BIT blir en del av eller 
åtminstone i framtiden kopplas till Träcentrum Norr (TCN). 

LM:  ”Jag tycker att vi ska beakta förslaget men TCN är inte klart än och vi bör nog 
avvakta något. Programdirektören är inte tillsatt än.” 

EL:  ”Jag tror också att vi ska vänta tills TCN är mera klart.”  

Beslutet i Styrgruppen är att BIT ser att de kan vara en aktivitet under Träcentrum Norr, 
beroende av den utveckling som sker. Vidare informeras om att den 18 maj 2005 kommer 
seminariet ”Design i det industriella byggandet” att hållas i Stockholm. Seminariet är en 
ansats från VINNOVA, arkitektnätverket och skogsindustrierna kopplat till Designåret. BIT 
kommer att presenteras av ÖK.  

ÖK:  ”Så fort vi går ut med BIT kommer vi att få förfrågningar. Hur ska vi hantera 
dem i nuläget?” 

EL:  ”Vi måste vara tydliga med var vi är idag och vara öppna, men jag tror vi ska 
akta oss för att låsa oss.” 

I enlighet med diskussionen och synpunkterna beslutar Styrgruppen att det visuella materialet 
ska vara väl genomtänkt och informativt. För övrigt ska BIT visa på öppenhet, utan att låsa 
sig till några åtaganden. Nästa styrgruppsmöte beslutas till den 19 april klockan 12.00 på 
Hotell Aurum i Skellefteå. LA tackar deltagarna för deras diskussionslust och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Det tredje styrgruppsmötet i den tredje fasen kan sammanfattas som ett arbetsmöte där 
informationen om framstegen påvisas. För området anskaffande av markanvisning har 
egentligen inget nytt hänt annat än att information spritts och en del intressanta områden 
börjar utkristallisera sig. På området kalkyler är den första relevanta kalkylen framme. Den 
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mest intressanta frågan under mötet är frågan om en iterativ process mellan teknik och 
arkitektur. Resultatet av diskussionen är att arkitekten deltar i Teknikgruppens arbete.

För de yttre relationerna har förslaget kommit att BIT kopplas till Träcentrum Norr. Förslaget 
mottas med intresse men beslutet är att anta en avvaktande hållning. Utvecklingen externt går 
framåt med seminarier och andra samhällsinsatser i området. Gruppen diskuterar de sannolika 
förfrågningar som kommer att komma i samband med att man presenterar sig. Beslutet blir att 
BIT ska visa öppenhet men inte låsa sig till något.

4.6.5 Styrgruppsmöte 4 

BIT fas 3, 19 april 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 12.00 och 17.00. Ordförande 
LA öppnar mötet och AB väljs till protokollförare. För justering väljs LM. Den föreslagna 
dagordningen godkänns utan tillägg.

ÖK inleder mötet med att informera om att tidplanen har reviderats utifrån behov av tid i de 
olika utvecklingsområdena som körs parallellt. Tidplanen följs i nuläget. ÖK informerar också 
att budgeten är fastställd och gäller, vilket innebär att projektet formellt blir klart med 
Länsstyrelsen. För aktiviteten skisser presenterar LS det skissförslag som framtagits för ett 
område i Umeå. Ett möte med ledande politiker i Umeå är bokat.  Från BIT deltar LS, EL och 
ÖK. För Luleå har de förslag som framkommit fastnat i olika problem men diskussionen 
fortsätter, för Piteå har inget nytt hänt. För Skellefteåområdet har ytterligare områden kommit 
upp som kan komma att bli intressanta. 

Aktiviteten kalkyler kom under mötet att bli ett hett diskussionsämne när ÖK informerade om 
att:

ÖK:  ”Nu finns kalkyler för jämförelse framme för volymbyggande och platsbyggt. 
Jämförelsepriset utifrån modellen för volymbyggande hamnar på 9500 kr/m2 och
platsbyggt hamnar på 9000 kr/m2.”

HGT:  ”Kan det bero på att vi saknar ett nytänkande som vi efterlyst i exempelvis 
installationer. Hur är det med upprepningseffekter?” 

Mötet fortsätter diskussionen kring hur prisbilden ska kunna komma ner till 8000 sek/m2.
Diskussionen kretsar kring vilka kvalitéer och funktioner som ska erbjudas, flexibilitet kontra 
industriell produktion, sprinkler kontra tekniska lösningar. 

ÖK:  ”Förutsättningarna i en industriell produktion sätter vissa begränsningar i 
flexibilitet. Vissa mått måste exempelvis vara fasta i alla lägen. Det här måste vi 
definiera i objekten.” 

82



Det empiriska materialet 

Styrgruppen beslutar efter diskussionen att fokus ska läggas på modellkalkylen och att femte 
våningen i modellen stryks i nuläget. Anledningen är de problem våningen medför för 
exempelvis installationer, fokus ska ligga på de första fyra våningarna.  

För aktiviteten teknik som nära sammankopplar med aktiviteten kalkyler ligger en ansenlig 
utmaning i att utröna gränssnitten mellan volymer och element. ÖK presenterar planen för den 
tänkta modellen både i tid och i genomförande för de områden som i fasen är prioriterade, 
med ambition att nå det uppsatta målpriset för BIT.  

I samband med presentationen och diskussionen kring aktiviteten teknik diskuteras också 
utvecklingen av väderskydd med möjlighet till integrerade lyftdon. Styrgruppen beslutar utan 
vidare diskussion att tillstyrka den tänkta utvecklingen, samt att frågan kring väderskydd och 
dess utveckling skjuts på framtiden. Läget kring aktiviteten affärsplan är inte förändrad och 
den prioriteras inte i nuläget. Under övriga frågor kom frågan angående presentationen, av 
BIT den 18 maj 2005, på seminariet ”Design i det industriella byggandet” att diskuteras. 
Styrgruppen enas om att träets fördelar och flexibiliteten i byggsystemet främst ska 
framhävas. ÖK får i uppgift att sammanställa och e-maila ut presentationsmaterial för 
synpunkter. Mötet beslutade att nästa styrgruppsmöte ska hållas den 30 maj 2005 klockan 
12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. Det beslutas också att nästa styrgruppsmöte ska hållas 
den 16 juni klockan 12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. LA tackar deltagarna och avslutar 
mötet.

Sammanfattning

Ytterligare steg har tagits mot att finna en markanvisning för ett realt projekt, främst har en 
skiss färdigställts som kan presenteras. Den kalkyl som färdigställts till föregående möte har 
nu analyserats och jämförelsepriset är för högt. Diskussionen om anledningen till detta kom 
att kretsa kring avsaknaden av nytänkande och vilka kvalitéer som ska erbjudas. Under mötet 
konstateras förutsättningarna i en industriell process vara begränsningar, vissa mått måste 
exempelvis vara fasta. Teknikgruppen har utarbetat en prioritetslista utifrån de problembilder 
man ser och kommer att agera utifrån den. 

4.6.6 Styrgruppsmöte 5 

BIT fas 3, genomfördes den 30 maj 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 12.00 och 
17.00. Ordförande LA öppnar mötet och AB väljs till protokollförare. För justering väljs LM. 
Den föreslagna dagordningen godkänns med tillägg för information om den nationella 
träbyggnadsstrategin.

 I ärendet angående brevet från AJ med förslag att samarbeta med Träcentrum Norr har ÖK 
meddelat Styrgruppens beslut och inget vidare har hänt. Länsstyrelsen informerar att det finns 
pengar i Wood Nordica där Norrbotten har tillfört sin del och LTU har utökat sitt arbete mot 
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projektet. ÖK informerar vidare att samtliga inblandade aktörer förväntas hamna inom budget, 
förutom White som kommer att överstiga sitt budgeterade belopp. Den fastställda tidplanen 
har inte förändrats och ligger i fas.

Under aktiviteten skisser har LS, EL och ÖK genomfört möte med ledande politiker i Umeå 
angående lämplig område. Den gemensamma reaktionen på mötet är att initiativet mottogs 
positivt. För de diskuterade områdena i Luleå har ett område ansetts olämpligt för bebyggelse. 
I Piteå kommer det ut ett område under hösten 2005. I Skellefteå har inget avgörande hänt. 
ÖK informerar om att Växjö planerar ett område där 600 lägenheter ska uppföras per år i regi 
av kommunen, där ansatsen är att föra samman byggföretag och leverantörer. Fokus är trä och 
ÖK har föreslagit att en Lindbäcks, en Martinsons och en BIT-lösning byggs på området. ÖK 
tar på dig att fortsätta bevakningen.

För aktiviteten teknik har ett antal punkter på listan genomarbetats som har utkristalliserats i 
en tydlig ”att göra lista”. 

ÖK:  ”Exempel på en viktig fråga är hur lösningen ser ut i gränssnittet mellan volym 
och bjälklag. Perioden innebär ett hårt arbete inom många områden men listan 
förväntas vara klar i tid för att kunna presentera ett svar på de för fasen viktiga 
frågorna. Vad kostar detta? Är det värt att gå vidare till en fas 4?”  

EL: ”Gör ni genombrott?” 

ÖK: ”Känslan är att det finns en ekonomisk osäkerhet i gränssnitten. Så länge inte 
produkten är helt definierad är det svårt att sätta en prislapp. Vi kommer inte att 
veta helt säkert förrän vi byggt.” 

HGT:  ”Tror ni att ni hinner? Är det rimligt att anta?” 

ÖK  ”Ja, vi bör hinna.”   

Styrgruppen beslutar med diskussionen som bakgrund att tillstyrka den tänkta utvecklingen, 
med viss reservation och fundersamhet om tiden kommer att räcka till.  

På aktivitetsområdet kalkyler har inget nytt skett, och anledningen är att de tekniska 
lösningarna måste definieras klart för BIT-konceptet innan kalkylerna kan genomföras. 
Styrgruppen trycker återigen på att fokus ska läggas på modellkalkylen. Affärsplanen 
diskuteras inte då beslutet kvarstår att denna inte prioriteras i nuläget. Under övriga frågor 
föreslås Leif Magnusson som ny projektledare i en eventuell fas 4, med anledning av att ÖK 
går vidare till nya uppgifter som VD för Martinsons Byggsystem AB. Leif Magnusson är för 
närvarande ansvarig för informationsprojektet som genomförs i samband med inre hamnen 
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projektet i Sundsvall. ÖK och EL upplever att seminariet ”Design i det industriella 
byggandet”, som genomfördes den 18 maj, var genomgående positivt.  

Vidare informeras om den nationella strategin för ökat träbyggande som innebär en 
kraftsamling för ökat träbyggande. Förhoppningen är att den ska generera en ökad efterfrågan 
på hallar, kulturarenor, industriella byggnader och bostäder i trä. Initiativet innehåller små 
monetära medel. Frågan som ställts är om leverantörerna kan klara en mycket högre 
efterfrågan när orderingången redan idag är relativt god. Från industrin ser man att man kan 
klara en ökad efterfrågan. Nästkommande styrgruppsmöte är bestämt till den 16 juni klockan 
12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. Mötet passar på att besluta att ytterligare ett 
styrgruppsmöte ska hållas den 1 juli klockan 10.00. LA tackar deltagarna och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Arbetet med sökandet efter ett realt projekt vidgas när intresse visats från annat håll i Sverige. 
Teknikgruppen ifrågasätts tidsmässigt, gruppen har genomarbetat en del av den prioritetslista 
som upprättats. Kalkyler och affärsplan har inte utvecklats vidare. En ny projektledare 
föreslås för en eventuell nästa fas då ÖK som är nuvarande projektledare, går vidare till arbete 
i Martinsons som VD för det nya bolaget Martinsons Byggsystem AB. En händelse som har 
direkt påverkan på BIT-arbetet är att den Nationella strategin för ökat träbyggande sjösätts. 

4.6.7 Styrgruppsmöte 6 

BIT fas 3, den 16 juni 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 18.00 och 21.00. Mötet 
inleds med att ordförande LA öppnar mötet och AB väljs till protokollförare, som justerare av 
protokollet valdes ingen. Ingen dagordning fanns tillgänglig varför ett antal 
diskussionspunkter sammanställts innan mötet av ÖK och LA. 

Det tänkta området i Umeå kan inte behandlas innan semestern utan förväntas behandlas 
under augusti eller september 2005. På Luleå-området har inget nytt hänt. För Piteå tar 
Styrgruppen beslut att området inte är intressant längre med anledning av för stark styrning 
för att passa BIT- konceptet. I Skellefteå har det visat sig att ett område minskat i intresse med 
anledning av tidshorisonten för ett eventuellt projekt, däremot står ett antal andra områden på 
intresselistan. Visst politiskt stöd finns enligt LA. 

Aktiviteten teknik har till mötets genomförande framskridit till att ett antal fastlägganden 
kring lösningar som fungerar för det tänkta systemet är genomförda. 

ÖK:  ”Kommande period innebär fokusering runt att få fram de priser som måste fram 
för att kunna lämna rapport.” 
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Rapporten kommer, enligt ÖK, att innefatta kritiska detaljer, priser och vissa ritningar. 
Teknikgruppen förväntas vara klar i tid för att kunna presentera svar på de för fasen viktiga 
frågorna. Vad kostar detta? Är det värt att gå vidare till en fas 4?  

EL:  ”Kommer effekterna av upprepning att synas i kalkylerna?”  

HGT:  ”Upprepning har, åtminstone inom mekanisk industri, visat sig
             sänka produktionskostnaden med upp till 50 %.” 

Styrgruppen anser att det är viktigt att kalkylerna på något sätt speglar de fördelar som 
upprepning (industrialiserad process) innebär. ÖK tar till sig förslaget och ska ta viss hänsyn 
till upprepningseffekterna. Aktiviteten kalkyler pågår och affärsplanens utformning prioriteras 
fortsatt inte. Under övriga frågor tar Styrgruppen upp diskussionen om hur en framtida fas 4 
ska se ut och hur det långsiktiga arbetet ska läggas upp. Styrgruppen är enig om att de 
viktigaste aspekterna är att hitta ett ”skarpt” läge. Det ska ske genom att bredda sökandet till 
fler kommuner. Vidare anser Styrgruppen att det är av vikt att formulera samarbetet och att 
arbeta med att tydliggöra affärsplanen. Beslutet som togs i samband med diskussionen är att 
en skiss på ett konsortieavtal ska upprättas. Platsen för nästkommande styrgruppsmöte 
meddelas bli Linbäcks Bygg AB i Piteå, den 1 juli klockan 10.00. LA tackar deltagarna och 
avslutar mötet. 

Sammanfattning

Utvecklingen i Teknikgruppen går framåt och man upplever att man ska kunna presentera en 
kalkyl i tid. Kalkylen ska besvara den centrala frågan: Vad kostar det? Upprepningseffekter 
eller repetitionseffekter diskuteras och den inverkan de kan generera. Under mötet diskuteras 
också en eventuell fas 4 utseende, där gruppen kommer överens om att formuleringen av 
samarbetet är viktigt. Ett uttryck för det är att tydliggöra och färdigställa affärsplanen. 

4.6.8 Styrgruppsmöte 7 

Det sjätte styrgruppsmötet i den tredje fasen genomfördes den 16 juni 2005 på Hotell Aurum, 
i Skellefteå mellan 18.00 och 21.00. Mötet var ett extrainsatt möte för att diskutera vissa 
områden djupare. Mötet inleds med att ordförande LA öppnar mötet och AB väljs till 
protokollförare, som justerare väljs KAJ. Dagordningen godkänns utan tillägg.  

ÖK inleder med att informera om att samtliga inblandade aktörer hamnat inom budgetramen, 
förutom White som av Styrgruppen tidigare fått klartecken att överskrida sitt belopp. Den 
fastställda tidplanen har hållits. ÖK presenterar vidare att Teknikgruppen efter sitt arbete har 
kommit fram till att man kan erbjuda sig att i dagsläget bygga ”Övningshuset” för 13 000 000 
kronor exklusive moms och grundläggning. Vilket innebär ett pris på 9 100 kronor per m2,
som förväntas sänkas med serieeffekter eller upprepning. Teknikgruppen är också överens om 
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att den lösning som presenterats går att genomföra, men fortfarande finns utvecklingsområden 
främst i mötet mellan bjälklag, väggar och volymer, installationstekniken, ytterväggar, hiss 
och trappvolym. 

ÖK:  ”Inom området för måluppfyllelse har samverkan mellan företagens 
kompetenser och produkter uppfyllts, byggnadens kvaliteter är definierade, 
byggnadens konstruktionsdelar är lösta, takelementen är i princip lösta.” 

Med systemets utformning anser Teknikgruppen att man i hög grad kan uppfylla marknadens 
och hyresgästers krav på utformning och funktion De mål som av olika anledningar inte har 
uppnåtts i fasen är den ekonomiska nivån på 8 000 kronor per m2. Inte heller har ett 
enhetsbjälklag uppnåtts, infästningen mellan bjälklag och yttervägg medger i dagsläget bara 
glasöppningar till under tak på översta våningsplanet. För aktiviteten skisser är intresset högt 
för BIT avseende området i Umeå, och löningen som presenterats uppfyller den önskan som 
efterfrågas från politiskt håll. För de intressanta områdena i Luleå har inget nytt hänt. I 
Skellefteåområdet finns intresse för BIT. För Växjö fortsätter bevakningen. 

Mötet övergår nu till att diskutera en eventuell fas 4. Styrgruppen beslutar att i en eventuell 
fas 4 ska följande aktiviteter verkställas. Samverkansgruppen ska upprätta ett konsortieavtal. I 
fasen är det viktigt att framställa prospekt genom att inventera objekt/markanvisningar och 
skapa en ”bruttolista”. Bruttolistan ska prioriteras och bearbetas. Vidare ska fas 4 finansieras 
och affärsplanen ska förädlas. Inriktningen i fasen ska vara mer marknad och affärer med 
fokus på beläggning. 

 LA:  ”Vilka är villiga att medverka i en fas 4?”  

 EL:  ”Vi tycker att det här projektet är så intressant att vi medverkar.” 

 LM: ”Vi medverkar också.” 

 HGT:  ”Vi medverkar nog inte i en fas 4. Vi har tunga investeringar 
  och kan som bäst ses som en underleverantör i projektet.” 

 AS: ”Det vore synd om ni inte följde med in i en fas 4, när du bl.a. har en mycket 
god insikt i den industriella processen och dess aspekter.” 

 HGT:  ”Nu börjar nog projektet att kosta relativt stora pengar och de utrymmena har 
vi inte i dagsläget.” 

 HGT:  ”Jag skulle kunna tänka mig att personligen medverka i en styrgrupp, men 
Masonite AB är nog inte en deltagande part i framtiden.” 
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  HGT: ”Jag tycker också att jag har uppnått mitt syfte med det här projektet.” 

  KAJ:  ”Ja, vi medverkar helt klart.” 

 AS: ”Vi medverkar utan tvekan, vår styrelse ser med stort intresse på utvecklingen.” 

 LA:  ”Norra Skogsägarna har meddelat att de inte kommer att medverkar en fas 4.” 

Mötet tar härefter beslut om att LMA, LA och ÖK upprättar underlag för ett konsortieavtal 
som innefattar budget och tidsplan. Den ska vara färdigställd till mitten av augusti. 
Styrgruppen beslutar vidare att fortsatt öka aktiviteterna på Luleå, Umeå och Skellefteå för att 
få till stånd ett byggprojekt inom en snar framtid. Mötet beslutar också att de främsta 
aktörerna i den här processen är EL, ÖK, LS och LA. Nästa styrgruppsmöte bestäms till den 
22 augusti 2005 klockan 12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. LA tackar deltagarna och 
avslutar mötet med en önskan om en god semester. 

Sammanfattning

Det avslutande mötet i fasen syftar till att presentera det genomförda arbetet under fasen. Det 
målpris på 8000 kr, exklusive moms och grundläggning, som satts upp nås inte. Men kalkylen 
för BIT-konceptet är 9100 kr, exklusive moms och grundläggning, vilket kommer att sänkas 
med serieeffekter. Den husmodell som beräknats och tekniskt lösts kan genomföras i 
realiteten men det finns tydliga utrymmen för förbättringar. För en eventuell fas 4 bestäms att 
ett konsortieavtal ska upprättas, fasen ska finansieras, affärsplanen ska färdigställas och 
förädlas. Avgörande i fasen ska vara att finna ett realt projekt. Fasen ska mer handla om 
marknad och affär än om teknik. I fasens slutskede sker två avhopp, ett som är redan 
underförstått (Norra Skogsägarnas eftersom de inte deltagit i fasen men inte direkt sagt att de 
ska hoppa av). Det andra avhoppet är mer uppseendeväckande när Masonite väljer att hoppa 
av. En förklaring till de två avhoppen är att de företag som hoppar av ser sig själva som 
underleverantörer.

Överväganden inför en eventuell nästa fas 

Då arbetet har kommit så långt som till en realistisk kalkyl med en utvecklingsbar realistisk 
teknisk lösning, ser de som ser sig som underleverantörer färdiga med sitt arbete. Det 
förmodat kostsamma arbetet med att anskaffa och genomdriva ett realt projekt ligger på de 
företag som direkt är inblandade i en sådan process. Övervägandena innebär att 3 av de 
tidigare 5 producerande företagen och arkitektföretaget går vidare in i en fas 4. 
Finansieringsövervägandet blir inte lika tydligt i övergången mellan fas 3 och 4 som mellan 2 
och 3 när projektet har kommit så långt att deltagarna har realistiska siffror att handla utifrån. 
Övertygelsen ligger i påtagliga tekniska lösningar och relevanta siffror. Vidare är det externa 
samhällstrycket stort för en vidare utveckling, vilket sannolikt mycket underlättar arbetet med 
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en vidare utveckling. Som åskådare skulle man kunna uppfatta den externa utvecklingen som 
ett krav men samtidigt som en lysande affärsmöjlighet där samhällets bemötande är med 
öppna armar.  

4.7 Fas 4

4.7.1 Styrgruppsmöte 1 

BIT fas 4, den 22 augusti 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 12.00 och 18.00. Mötet 
introduceras kl. 09.00 med besök från Skellefteå Kommun. Deltagande från kommunens är 
Bert Öhlund, Anders Carlsson, Lars Hedkvist, Enar Nordvik och Anette Lindgren Atterheim. 

Under introduktionen presenteras i BIT ingående företag samt syftet och målsättningen med 
samarbetet. Presentationen innefattar också de för BIT mest intressanta projekten där bl.a. en 
idéskiss för Sparvhöken och Morkullan på Älvsbacka området ingår. Fortsatta diskussioner 
hålls kring hur kommunen ser på området och på konstellationen, samt hur BIT vill gå vidare. 
Kommunen menar att innan den 15 september 2005 bör man vara klar över hur området ska 
fördelas och till vem, eller åtminstone ha en idé om hur detta ska se ut. Ordförande LA öppnar 
styrgruppsmötet klockan 12.00, som protokollförare valdes AB och som justerare av 
protokollet valdes HGT. Dagordningen godkänns utan tillägg. Mötet inleds med en 
information kring mötet med Skellefteå Kommun som genomförts den 15 augusti. 

LA:  ”Vid mötet den 15 augusti beslutades att det kommer att hållas ett nytt möte den 
30 augusti. Kommunen är tydlig på att de söker aktörer som kan ta projekt från 
ax till limpa.”  

LA fortsätter förklara att kommunen primärt intresserar sig för projekt där leverantörer och 
beställare sammanförs. Styrgruppen tar därför beslut om att ta kontakt med HSB i frågan. 
Styrgruppen är noga med att diskussionen inte får innebära att BIT låser sig för mycket med 
HSB i framtiden. Styrgruppen menar att det tydligt måste framgå att sammanförningen endast 
är för det specifika eventuella projektet på Älvsbacka i Skellefteå. Styrgruppen beslutar vidare 
att kontakten med HSB sköts av EL, LA och LS. Kontakten kommer att initieras via LM och 
AS vid möte den 26 augusti 2005 med representant för HSB, men i samband med annat 
ärende. Under aktiviteten skisser finns inget nytt att presentera kopplat till Umeå. I Luleå har 
Bergnäsbro området som tidigare gått vidare till Vägverket för förfrågan besvarats. Vägverket 
svarar att bebyggelse inte är möjlig. Tidigare utökade påtryckningar kring Mjölkudden har 
visat sig vara fruktlösa. I Växjö fortsätter ÖK bevakningen. 

Mötet går vidare med presentation av utkast till konsortieavtal. LMA presenterar också ett 
utkast till affärsplan med utgångspunkt i den tidigare upprättade affärsplanen. Mötet enas om 
att förslagen är bra men att uppdateringar kommer måsta ske under resans gång. Därefter 
presenteras utkast till en finansieringsplan. Den föreslagna finansieringsplanen för fas 4 
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sträcker sig över en femårsperiod där offentliga medel också inräknas under perioden som 
motfinansiering. Totala budgeten under år ett föreslås omsluta 1 155 000 kronor varav 
offentlig finansiering uppgår till 430 000 kronor. Den övriga summan täcks av egeninsatser 
både kontant och via arbete av de deltagande företagen. Under år två till fyra föreslås den 
totala budgeten omsluta 2 280 000 kronor varav offentlig finansiering uppgår till 365 000 
kronor. Den övriga summan täcks av egeninsatser både kontant och via arbete av de 
deltagande företagen. Totala budgeten under år fem föreslås omsluta 860 000 kronor varav 
offentlig finansiering uppgår till 365 000 kronor. Den övriga summan täcks återigen av 
egeninsatser både kontant och via arbete av de deltagande företagen. Mötet är enigt om att 
den föreslagna budgeten kommer att kräva förtydliganden för att en viss basfinansiering från 
Länsstyrelsen ska kunna vara möjlig.

 ÖK:  ”För att få finansiering via Länsstyrelsen måste vi vara tydliga på att det är 
utveckling och/eller samverkan som främjas av pengarna. Det får inte bli 
företagsstöd.”

Mötet beslutar att den föreslagna budgeten ska tydliggöras och tydliggörandena ska främst 
göras inom områdena där konceptet utvecklas och där relationerna mellan företagen 
utvecklas. Andra aktiviteter som ligger mera kundnära kan ses som företagsstöd vilket inte är 
avsikten med stöd från statliga medel och ska därför finansieras via de ingående företagens 
försorg.

 ÖK: ”Jag tror inte heller att tidshorisonten är särskilt rimlig. 5 år är en lång tid.” 

Mötet är överens om att budgeten inte beräknas vara rimlig längre än för den kommande 12 
månaderna. Anledningen är marknadsutvecklingen och övriga faktorer som kan komma att 
påverka en framtida budget och finansieringsbehov. Mötet beslutar därför att förslag till ett 
samarbetsavtal upprättas, samt att funderingar och förslag kring budget och affärsplan ska 
föreligga till nästa möte. Under övriga frågor kom frågan upp angående information och 
informationsmaterial kopplat till BIT.  

  AS:  ”Jag vill återkomma till frågan hur vi hanterar förfrågningar och information.” 

 LA:  ”Så fort vi börjar gå ut med det här kommer vi att få förfrågningar.” 

Mötet enas om att ett informationsmaterial för BIT ska upprättas, syftet är att paketera tanken 
och systemet tydligt och pedagogiskt. ÖK får i uppgift att ta kontakter i ärendet. Vidare 
informeras om en konferens som kommer att genomföras i Stockholm den 6 december med 
inriktning på träbyggande. Till tillfället bör BIT ha en presentation som tillför nyheter till 
diskussionen. Vidare kom frågan kring namnet BIT upp. BIT används i dagsläget av andra 
vilket innebär att ett namnbyte kan vara på sin plats. Kreativa förslag förväntas från gruppen. 
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Nästa styrgruppsmöte bestäms bli den 27 september 2005 klockan 12.00 på Hotell Aurum, i 
Skellefteå. LA tackar deltagarna och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Inför det inledande mötet i fas 4 informeras ledande politiker i Skellefteå om BIT och BIT-
konceptet. Skisser presenteras under mötet för områden i Skellefteå och kommunens 
representanter uppfattas se positivt på utvecklingen. Styrgruppsmötet inleds med en 
diskussion om mötet med kommunens representanter och från BIT ser man att man inte vill 
låsa sig allt för mycket med en enskild byggaktör. För fasen presenteras en förfinad affärsplan 
som av gruppen godtas med reservation för utveckling under resans gång. Den 
finansieringsplan som presenteras möter kritik och beslutet är att den ska omarbetas och 
förtydligas. Beslut tas om att ett samarbetsavtal ska upprättas. Mötet tar upp den nödvändiga 
diskussionen kring hur förfrågningar ska hanteras och tar beslut om att ett 
informationsmaterial ska sammanställas. Det politiskt tagna greppet med den nationella 
träbyggnadsstrategin har inbjudit till seminarium, där BIT kommer att presenteras. 

4.7.2 Styrgruppsmöte 2 

BIT fas 4, den 27 september 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 12.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet, som protokollförare valdes AB och som justerare av 
protokollet valdes KAJ. Dagordningen godkänns utan tillägg. 

Mötet inleds med information om att i Skellefteå har både HSB och Riksbyggen visat intresse 
att tillsammans med BIT bygga bostäder, omfattningen är totalt fyra huskroppar. Riksbyggen 
ligger sannolikt först i tiden. Anledningen är att HSB har ett projekt som de redan har startat 
och vill färdigställa. Kommunens tidplan för färdigställande av detaljplan är ett problem, den 
vanliga processen har en tendens att dra ut på tiden. Övriga frågor som är viktiga för området 
är den geotekniska frågan som också kan påverka tidsramen och byggandet.  

 LA:  ”Geotekniken är mycket viktig på området och kommunen har sagt sig villig att 
betala delar av den, det finns oklarheter i den här frågan.” 

 ÖK:  ”Jag tror inte att de är intresserade av att ta ansvaret, de ligger i en strid kring en 
undersökning där de blivit ansvariga och det har varit problem.” 

 LA:  ”Jag ska kontakta kommunen i frågan och utreda deras syn och vad som 
egentligen gäller.” 

LA informerar vidare om att han genomfört påtryckningar för att kommunen ska se över 
möjligheten att korta tiden. Mötet beslutar att tidsaspekten ska prioriteras över allt annat. BIT 
vill veta när detaljplanen kan vara klar snarast och kräver att den kan vara klar innan 
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semestern. LA och LS tar kontakt med Skellefteå Kommun för att genomföra ett möte snarast 
kring tidsaspekterna och med förslag på hur de ska kunna kortas. Vidare beslutas att innan 
BIT vet hur utvecklingen kring tidsaspekten löper ser man ingen anledning till fortsatt 
agerande, annat än att hålla press och visa intresse. 

LA: ”Hur gör vi med det icke primära området på Älvsbacka som ligger ovanför, 
upp mot korvkiosken? Det ligger en nedgången fotbollsplan där för er som inte 
sett området.” 

LS:  ”Min erfarenhet är att det är av vikt att visa på en plan för hela området, det ger 
en helhetsbild. Vi bör nog också visa på ett förslag för etappindelning. På det 
hela taget ger det ett seriösare intryck.” 

Styrgruppen beslutar utan vidare diskussion att BIT bör kunna visa på en plan för hela 
området samt hur en etappindelning skulle kunna se ut. Finansieringen av ett eventuellt 
projekt, då främst gentemot Riksbyggen eftersom att de sannolikt ligger först i tiden men även 
mot HSB, har White efter viss revidering uppskattat till cirka 750 000. Styrgruppen beslutar 
att en diskussion ska föras kring att risken delas i lika delar mellan BIT, HSB och 
Riksbyggen. Risken är förutsatt att inte projektet skulle bli av. Vid ett bygge ingår kostnaden i 
byggkostnaden.

Mötet beslutar att en eventuell projektorganisation inte är en beslutspunkt i dagsläget. Inte 
heller ser gruppen ett avtal för byggandekonsortium som en beslutsfråga för dagen. 
Konsortiets namn som tidigare varit ifrågasatt skjuts också på framtiden som en senare 
beslutsfråga. Under övriga frågor kommer diskussionen om en eventuell projektledare upp. 
Mötet beslutar att en sondering ska göras av LA med person som är känd av både HSB och 
Riksbyggen. Det diskuterade markanvisningsavtalet ska revideras och förtydligas vad avser 
förhandlingsmöjligheter. Områdena som är viktigast är markpris, planfrågan, 
anslutningsavgifter, geoteknik, strandpromenad och en bro över älven i anslutning till 
området. Vidare är mötet enigt om att avtalet ska gälla sex månader efter att det har vunnit 
laga kraft.

Mötet går nu över till utvecklingsprojektet ”BIT, fas 4” där diskussionen inleds med 
konstaterandet att i dagsläget finns ett fungerande byggsystem som har utrymme för 
utveckling. Med utvecklingsutrymmet i åtanke beslutar Styrgruppen att 
utvecklingsaktiviteterna under fasen ska innefatta prisuppgift på kvarvarande utveckling av 
3D-verktyget som ska fungera som underlag för beslut om prototyp. Mötet beslutar också att i 
båda tidigare utvecklingsområden ska takkonstruktionen innefattas. Organisationen i fas 4 
beslutas bestå av de företag som åtagit sig fortsätta samarbetet. Teknikfrågor kommer att 
skötas av samma personer som ingått i Teknikgruppen under de föregående faserna. Som ny 
projektledare väljs LMA enhälligt och ett konsortieavtal ska vara klart till nästa möte. Mötet 
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beslutar att affärsplanen inte ska utvecklas i nuläget. Under punkten övrigt kommer 
diskussionen upp kring marknadsföring och marknadsagerande: 

AS: ”Jag vill återkomma till frågan om marknadsagerande och marknadsföring. 
Ska vi nu skapa oss ett skarpt läge krävs det att vi agerar utåt. Vi bör nog vara 
överens om vad som gäller för agerandet.” 

 EL:  ”Framför allt måste vi vara ärliga med att det är ett referensobjekt vi är ute 
efter i nuläget. Viktigt är också att objektet ligger inom en rimlig tidsram.” 

 LA:  ”Jag tror inte att vi ska engagera oss allt för starkt i marknadsföring just nu.” 

LM:  ”Jag tror att ett objekt som ligger i närheten geografiskt skulle vara bra.” 

 EL:   ”Ja, vi bör lära oss att gå före vi springer. Men går det inte att få till ett objekt 
här då måste vi söka oss ut. Det viktigaste är inte var utan att vi får ett projekt.” 

Mötet beslutar att BIT inte i nuläget ska engagera sig i marknadsföring, utan fortsätta på 
ungefär samma linje som tidigare. BIT-gruppen uppfattar det fördelaktigt med ett första 
objekt i närheten, i exempelvis Skellefteå, men ser inte det som helt omöjligt att även bygga 
utanför Norrland. Vidare beslutar mötet att BIT ska vara tydliga på att man vill ha ett 
referensobjekt, som ligger inom en rimlig tidsram. I Umeå har diskussionen utvecklats så att 
ärendet är mycket nära en option på det diskuterade området. Beslutet under mötet är att det är 
viktigt att få till markanvisningen men inte i nuläget inte pressa på planprocessen. BIT anser 
sig inte ha möjlighet att driva två projekt samtidigt. Skellefteå kan komma att utvecklas 
relativt snabbt varför mötet är enigt om att Umeå kan komma som ett andra projekt.  

För Luleå har inget nytt hänt. För Växjö väntas ett påverkande regeringsbeslut inom en snar 
framtid. ÖK passar på att informera om att Falun med Kopparstaden har visat intresse. Planen 
är under revidering och förväntas vara tillgänglig under andra kvartalet 2006. Vidare har 
Helsingborg, Åre, Karlstad och Gävle på senare tid visat intresse. Frågan kring samarbete 
med Träcentrum Norr (TCN), diskuteras kort och mötet är överens om att BIT är intresserade 
men ligger lågt till formaliseringen av TCN är mer klar. Kring väderskydd med inbyggda 
lyftdon informerar ÖK om att Jonsered tillsammans med Industriteknik har framme en 
konstruktion som ska klara att lyfta moduler. 

ÖK: ”Plusshus kommer att testa konstruktionen men då bara för element.” 

Nästa styrgruppsmöte beslutas bli den 25 oktober 2005 klockan 12.00 på Hotell Aurum i 
Skellefteå. LA tackar deltagarna och avslutar mötet. 
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Sammanfattning

Efter mötet med kommunen har ett realt intresse väkts både från Riksbyggen och HSB att 
tillsammans med BIT bygga bostäder i Skellefteå. Det finns ett antal frågor som inte är 
klarlagda men den mest angelägna är vilka tidsramar som gäller. För BIT är det viktigt att 
presentera en gemensam front och en plan för hela området med en rimlig etappindelning. För 
BIT-gruppen är det av vikt att klargöra risktaganden och fördelning mellan aktörerna. 
Gruppen beslutar att formalisera fas 4 och en ny projektledare väljs enhälligt. Gruppen går in i 
en fas av mera marknadsinriktade ansträngningar men beslutar att ligga lågt med 
marknadsföringen med anledning av den positiva utvecklingen i Skellefteå och Umeå.  

4.7.3 Styrgruppsmöte 3 

BIT fas 4, den 25 oktober 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå mellan 12.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet, som protokollförare valdes AB och som justerare av 
protokollet valdes ÖK. Dagordningen godkänns utan tillägg.

LA inleder mötet med att informera om att Karl-Johan Jonsson har avböjt erbjudandet att bli 
projektledare i BIT. Mötet inleds med en presentation av projektläget i Skellefteå: 

LS:  ”AU (Arbetsutskottet) och kommunstyrelsen har gett klartecken för BIT, 
Riksbyggen och HSB att gå vidare med kvarteret Morkullan/Sparvhöken på 
Älvsbacka.”

LS:  ”Jag har i dagsläget initierat planeringsprocess med både HSB och Riksbyggen, 
som i första hand syftar till att skapa en specifikation som grund för 
planarbetet.”   

LS:  ”En i nuläget avgörande faktor är markundersökningen, kommunen kommer att 
göra en översiktlig markundersökning för hela området. BIT kan komma att bli 
tvungen att ta en fördjupad markundersökning i det område där de fyra 
huskropparna ska stå. Kring den frågan är det i dagsläget oklart och beror av den 
översiktliga undersökningen. Ansvarsfrågan är ett orosmoment för kommunen.” 

LA :  ”Jag har fört diskussion med kommunen angående markprisfrågan, 
anslutningsavgifter och strandpromenaden. Markprisfrågan går idag inget göra 
åt utan ligger fast på 800 kr/m2, anslutningsavgifterna kommer också att ligga 
fast i nuläget. Strandpromenadens utformning och förslag till kostnad förväntas 
från oss i BIT, för senare diskussion.”

EL:  ”Jag tycker att kommunen har gjort bra ifrån sig för att korta av tiden fram till 
byggstart.”
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LA: ”En byggstart förutsatt att allt går enligt plan hamnar någon gång i feb 2007.” 

Med diskussionen som bakgrund beslutar Styrgruppen att reda ut frågorna kring fördjupad 
grundundersökning och om bygglovshandlingarna kan gå parallellt med det övriga arbetet. En 
annan fråga är att klarlägga kostnadsfrågan främst mellan BIT och Kommunen avseende det 
arbete som utförs av främst White. Mötet beslutar att LA och LS initierar möte i frågorna.  

Projektläget i Umeå har framskridit så att LS inom en snar framtid kommer att ha ett 
sammanträffande med berörda parter och presentera de underlag som efterfrågats. Umeå 
kommer närmare och närmare en planläggning och en markanvisning. Diskussionen övergår 
härefter till namnfrågan där Bo i Trä beslutades vara ett lämpligt namn. Ett andra alternativ 
bestämdes bli Träbygg. LMA får i uppgift att undersöka möjligheterna för registrering av 
bolagsnamn, bolagisering, hemsida och registrering av varumärke. LMA tar nu vid och 
presenterar sina utkast till avtal.

De avtal som presenteras är konsortieavtal, projekteringsavtal och markanvisningsavtal. 
Avtalen behandlar och reglerar förhållandena inom BIT, mellan BIT och respektive HSB och 
Riksbyggen samt mellan BIT, HSB, Riksbyggen och Skellefteå kommun i relation till det 
aktuella projektet i kvarteren Sparvhöken/Morkullan. För konsortieavtalet föreslår 
Styrgruppen vissa mindre förändringar. Diskussion fördes kring den totala kostnaden fram till 
byggnadslov och hur risken bör fördelas. Med projektledare och övriga kostnader beräknas 
totala summan bli 1 200 000 kronor, som föreslås fördelas lika mellan aktörerna.  

Förslag finns också om att dela upp förfarandet i etapper om inte risken kan fördelas på 
helheten, anledningen till det är att mindre summor kan komma att bli lättare att få igenom i 
styrelser och annat. Värt att notera i diskussionen är att problemet endast kommer att bli ett 
problem om bygget inte blir av, i fall att bygget blir av inräknas kostnaden i bygget. För det 
presenterade projekteringsavtalet föreslogs några mindre korrigeringar av Styrgruppen, 
likaledes för Markanvisningsavtalet. Styrgruppen tar följande beslut i samband med 
presentationerna. LMA ska åtgärda de förändringar som är nödvändiga för avtalen och 
presentera avtalen på nytt. LA och EL tar kontakt i kostnads (risk)frågan och utreder hur 
fördelningen ska se ut mellan BIT, HSB och Riksbyggen. White presenterar en ny 
kostnadsberäkning för ett flerstegsalternativ.

Frågan väcktes om andelsfördelning i ett kommande entreprenadavtal. Både White och 
Swelite var tydliga på punkten att ägandet bör ha en fördelning som kopplas till storlek av 
insats. Övriga deltagande företag ansåg det som rimligt och mötet var överens om att frågan 
är öppen när nya kontrakt ska skrivas. Den slutgiltiga fördelningsprocenten blir en senare 
fråga.
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Mötet går nu vidare till utvecklingsprojektet BIT fas 4 där diskussionen inleds med en 
presentation av den IT-plan som upprättats. Planen följer i stora delar de slutsatser som dragits 
i fas 2. Runt IT-verktyget flaggade ÖK intresse att Martinsons Byggsystem AB skulle lära sig 
att utföra det arbete som tidigare gjorts i Ungern via Grafisoft. Förslaget mottogs av mötet 
med intresse och det beslutades att ÖK tillsammans med LS tittar vidare på möjligheten.  

LMA går vidare med beskrivningen av projektplanen och budgeten för fas 4. Innehållet kan 
sammanfattas som att Lindbäcks Bygg AB, Martinsons Byggsystem AB, Swelite AB och 
White Arkitekter AB planerar att gemensamt gå ut på marknaden för flervånings- 
flerbostadshus med koncept för modulariserat byggande med hög grad av prefabricering. 
Styrgruppen beslutar att företagen får tid på sig att se över budgeten och diskutera den på 
hemmaplan. Inställning till budget ska vara klar till telefonmöte den 14 november 2005. Vid 
mötet ska det också stämmas av kring IT-planen, förhandlingen med HSB och Riksbyggen 
samt projektledarfrågan.  

Styrgruppen beslutar vidare att samtliga företag enskilt kan vara med på ”trycksaken”, som 
föreslagits av AJ (Länsstyrelsen) i samband med Träbyggnadsseminariet i Stockholm den 6 
december. Förutsättningen är att inriktningen och tyngdpunkten ligger på BIT. Fokus ska 
ligga på Älvsbacka. Korrekturläsning och bekräftelse ska utföras av AJ och LMA. Aktiviteten 
ses som marknadsinriktad och kan komma att innebära förfrågningar. Styrgruppen beslutar att 
eventuella förfrågningar hanteras av respektive företag. Kring det diskuterade samarbetet med 
TCN är BIT fortsatt intresserade men ligger fortsatt lågt tills formaliseringen av TCN är mer 
klar. Nästa möte beslutas bli ett telefonmöte 14 november 2005 och efterkommande 
styrgruppsmöte bestäms till den 21 december 2005 klockan 12.00 på Hotell Aurum i 
Skellefteå. LA tackar deltagarna och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Den 25 oktober 2005 kan konstateras att BIT i samverkan med HSB och Riksbyggen har en 
markanvisning i Skellefteå. Det reala projektet har hittats och arbetet kan fördjupas. Två 
viktiga frågor är hur markförhållandena ser ut och vilka tidsramar som gäller. I Umeå går 
processen vidare mot en markanvisning. Bygg i Trä (BIT) är ett namn som används av andra 
redan och därför diskuteras namnbyte. Kopplat till det reala projektet föreslås ett antal avtal 
som regler processen. En viktig fråga som tas upp är ägarandelsfrågan och förslaget är att 
ägandet avspeglar insats i projektet. För utvecklingsprojektet fas 4 diskuteras IT-arbetet och 
formalia kring den externa utvecklingen. 
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4.7.4 Styrgruppsmöte 4 

BIT fas 4, den 14 november 2005 som ett telefonmöte mellan 10.00 och 12.00. Ordförande LA 
öppnar mötet, som protokollförare valdes AB. Ingen justerare av protokollet valdes.  
Dagordningen fastställs med tillägg för frågan om aktiviteter under veckorna 48 till 52 2005. 

Mötet inleds med information om projektläget i Skellefteå. Vid överläggningar med 
Skellefteå Kommun kring en fördjupad grundundersökning har kommunen svarat att de 
kommer att ombesörja nödvändiga markundersökningar. Vidare framkom att Kommunen har 
för ambition att bygglovshandlingarna kan gå parallellt med det övriga arbetet för att komma i 
gång så snabbt som möjligt. Vidare togs vid föregående möte beslut om att klarlägga 
kostnadsfrågan främst mellan BIT och kommunen, avseende det arbete som utförs av främst 
White. Kommunens svar är att man kommer att betala för de delar som de beställer från 
White. LS får ansvar för att uppdrag som kommunen kan komma att begära och som inte 
ingår i BIT:s uppdrag, blir orderbekräftat och faktureras kommunen. 

LA:  ”Jag vill göra det tydligt att kommunstyrelsen har fattat beslut om 
markanvisningen, men avtalet är ännu inte undertecknat.”  

Ett möte angående avtalsförslag har genomförts med HSB och Riksbyggen den 10 november 
2005. Planen är att offert ska lämnas från BIT i januari 2006. HSB och Riksbyggen kan 
därefter skapa ett försäljningsmaterial under februari och starta försäljningsaktiviteterna.

LS:  ”HSB har i diskussionen infört frågan om vem som tar ansvar för icke sålda 
lägenheter.”

LA:  ”Jag tycker att de också bör ta någon risk i det här projektet. Om vi tar ansvar 
för icke sålda lägenheter tar vi alla risker.” 

EL:  ”Är det inte ganska vanligt att man försöker göra sig helt fri från risk. De måste 
inse att det här är ett förstaprojekt eller ett utvecklingsprojekt.” 

Mötet kommer överens om att oklarhet råder i frågan, och att BIT inte villig att ta en så hög 
risk.

LA:  ”Glädjande är i alla fall att är att båda aktörerna är på banan, vad som är mer 
oklart är vilken av de två aktörerna som ligger först i tiden.” 

Styrgruppen enas om att LA följer upp utvecklingen samt vem som kommer först i 
turordning. För Umeå föreligger närmast att LS och LA har möte med Björn Johansson 
angående läget.
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Mötet går vidare till att diskutera områdena bolagsbildning för projekteringsfasen på området 
i Skellefteå, namnfrågan och projektledarfrågan. Diskussionen inleds med information om att 
för bolagsbildningen har det framkommit från jurist att tanken bör vara mera långsiktig än 
bara projekteringsfasen. Förslaget är att bolagsbildningen också ska kunna klara 
entreprenadfasen. I annat fall kommer entreprenadfasen att kräva omstrukturering som kräver 
tid som sannolikt inte finns. 

EL:  ”Det är inte helt lätt att bara gå in i en bolagsbildning. Vem tar exempelvis hand 
om garantiåtaganden.” 

AS:  ”Ägarandelarna är också viktigt att avgöra. Ska det vara 25 % för alla eller 
enligt förslaget en fördelning kopplad till insats. Där Swelite och White vardera 
har 15 % och Martinsons och Lindbäcks har vardera 35 %.” 

LA:  ”Det krävs att detta tänks igenom innan beslut tas. Vardera part måste få chans 
att fundera igenom detta.” 

ÖK  ”Vi får inte heller glömma entreprenadförsäkringar och hur eventuella vinster 
ska fördelas eller behandlas.” 

Styrgruppen beslutar att samtliga deltagande företag ska ge betänkande kring 
garantihantering, prissättning, ägarandel, hur avtal ska tecknas, beslutsprocessen, 
konkurrensfrågan och administration. Första indikationen ska ges senast den 17 november 
2005. Namnfrågan kommer därefter upp och Bo i Trä Svarige AB, ses av mötet som ett bra 
namn. Mötet beslutar enhälligt om att anta namnet. En möjlig projektledare presenteras och 
möjligheterna finns för att han skulle kunna ta på sig rollen, men HSB ser i nuläget ingen 
nödvändighet med projektledare. Mötet är överens om att en projektledare behövs, men att det 
skulle vara av intresse att finna en intern resurs och beslutar därför att samtliga företag ser 
över de interna möjligheterna. De avtal som presenterades under föregående möte har 
reviderats och presenteras återigen kort. Mötet beslutar att de reviderade avtalsförslagen i 
tillämpliga delar ska ligga till grund för bolagsbildning och fortsatta förhandlingar med HSB, 
Riksbyggen och Skellefteå kommun. 

Mötet fortsätter med att diskutera BIT fas 4. Fokus i fasen ligger på att gå vidare enligt 
projektplanen, avtal upprättas under LMA:s försorg med Länsstyrelsen. Mötet beslutar vidare 
att fastställa den utsända finansieringsplan och budgeten med preciseringen att slutpunkten för 
arbetet är januari 2006. Vidare beslutas att på förslag av AJ införa Bo i Trä under bildande 
(ub) som part och utförare i projektet. Vidare att uppdra åt White Arkitekter, LS, att framställa 
remissunderlag till Martinsons, Swelite och Linbäcks Bygg för att slutligen fastställa 
systembeskrivningen.  
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Mötet övergår till att diskutera Träbyggnadsseminariet i Stockholm. Samtliga företag var 
överens om att det inte skulle finnas hinder för det enskilda företaget att presentera sig. 
förutsatt att tyngdpunkten kring kommunens framträdande är BIT och Skellefteåprojektet LM 
får i uppdrag att se över möjligheterna för individuella presentationer. Presentationen av BIT 
kommer att skötas Jens Vikström. ÖK har presentationsmaterial som samtliga deltagare i BIT 
får se över innan det slutgiltigt lämnas över för presentation. Under övriga frågor diskuteras 
aktiviteter under veckorna 48 till 52. Det är klart från HSB och Riksbyggen att man vill sätta 
fart i fas 1 och färdigställa den så fort som möjligt. White (LS) ansvarar för att förslag på 
lägenhetsutformning etc. översänds den 17 november 2005 till Swelite, Martinsons och 
Lindbäck för påseende och kommentarer. Varje enskilt företag måste avsätta tid för att snabba 
upp handläggningen. 

Teknikerna från vart och ett av företagen träffas för att diskutera vidare kring de tekniska 
lösningarna. LS och LA lämnar ett förslag till tidplan gällande aktiviteter fram till årsskiftet, 
där även besluts tider för HSB och Riksbyggen ska läggas fast. Allt ska vara färdigställt till 
den 31 december 2005. Nästa styrgruppsmöte beslutas bli den 21 december 2005 klockan 
12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. Mötet avslutas med att LA tackar deltagarna.  

Sammanfattning

Mötet inleds med klargörandet av ett antal, för Skellefteåprojektet, viktiga frågeställningar så 
som markundersökning och tidsaspekter. Arbetet har kommit i gång med HSB och 
Riksbyggen men den centrala frågan om riskfördelning är ännu inte klargjord. Frågan om 
bolagsbildning tas upp och vikten av fokus på långsiktighet presenteras. Kring bolagsfrågan 
kommer bl.a. frågor upp om garantiåtaganden, ägarandel och fördelning av eventuella vinster 
och förluster. För utvecklingsprojektet fas 4 fastställs finansieringsplanen och budgeten. 
Träbyggnadsseminariet i Stockholm diskuteras och mötet enas om att vart och ett av företagen 
kan presentera sig, så länge BIT är fokus för kommunens framträdande. Teknikgruppen 
fortsätter sitt arbete med de tekniska lösningarna.

4.7.5 Styrgruppsmöte 5 

BIT fas 4, den 21 december 2005 på Hotell Aurum, i Skellefteå, mellan 12.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet, som protokollförare valdes AB. Ingen justerare av protokollet 
valdes. Dagordningen godkänns utan tillägg.

LA:  ”Vi kommer att avbryta mötet klockan 14.30 för presskonferens 
 med Jens Wikström m.fl. Syftet är att beskriva den utveckling som 
 sker kring Älvsbackaprojektet.” 
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Mötet inleds med att avtal skrivs under och bolaget bildas. Ordningen är sådan att Vinge (ett 
juristbolag) som anlitats i syfte att skapar det färdiga bolaget, White köper bolaget av Vinge 
och en avräkning sker mot de andra bolagen. 

I det utskickade materialet i frågan saknas bilagor i aktieägaravtalet. Då de ses som väsentliga 
föranleder de ett ytterligare avtal kopplat till aktieägaravtalet. Aktieägaravtalet undertecknas 
med ett ytterligare avtal som reglerar: att aktieägaravtalet endast är giltigt om de ingående 
parterna kommer överens om de bilagor som inte ännu är färdigställda: projektplan, 
finansieringsplan samt leveransavtal med bilagor. Styrelsen sammansätts enligt följande: 

Styrelseordförande: LA 
Revisor: Åke Elveros 

Ordinarie ledamöter:  

ÖK   VD, Martinsons Byggsystem AB 
EL  VD, Linbäcks Bygg AB 
KAJ  VD, Swelite AB 
AS  VD, White Arkitekter AB 

Suppleanter:

 LM  VD, Martinsons Trä AB 
 HL  Lindbäcks Bygg AB 
 Repr.   Swelite AB 
 Repr.  White Arkitekter AB 
 HGT  VD, Masonite AB 

Beslut tas om att två av styrelsens medlemmar i förening ska gälla som firmatecknare. Efter 
skapandet av bolaget går mötet in på diskussionen kring garantifrågor. Frågan är hur bolaget 
ska infria krav på garantiåtaganden.  För att klargöra frågan kommer ÖK ta kontakt med 
företaget BRIM (Byggindustriell Riskmanagement) för förslag på lösningar. 
Administrationen av företaget diskuteras och eftersom att Ernst & Young (Åke Elveros) 
föreslås fungera som revisor i bolaget kan dessa inte hantera den dagliga driften. LA föreslår 
att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers hanterar den frågan.

Beslutet blir att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers utses sköta administrationen i bolaget 
enligt offert daterad den 9 december 2005. Vid 15,40 besöker Åke Elveros gruppen och 
presenterar sig samt skriver under som revisor för det nybildade bolaget. Samtliga i gruppen 
uttrycker en glädje att ha kommit så lång som man kommit. Statusen för Älvsbacka kvarteret 
Morkullan/Sparvhöken visar sig dock inte vara helt problemfritt. 
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 LA:  ”HSB Norr har i sitt svar på BIT:s exploateringsavtalsförslag, föreslagit att man 
har rätten till exploatering och a-ritning om de tekniska kraven eller 
entreprenadkostnaden bedöms för hög. Vidare föreslår man att om efterfrågan 
på lägenheterna är för låg kvarstår den gemensamma rätten att exploatera 
området vid en senare tidpunkt.” 

 LA:  ”Sammantaget betyder det att BIT helt saknar rättigheter.” 

 EL:  ”Jag är väl inte helt förvånad utifrån mina erfarenheter.” 

Styrgruppen är enig om att BIT inte godtar de två skrivningarna eftersom att de sätter BIT i ett 
omöjligt underläge. Vidare föreslås en diskussion med kommunen där BIT är villig att släppa 
ifrån sig ett delområde mot exklusiv rätt till det andra delområdet. LA och EL fortsätter 
diskussionen med berörda parter. BIT är inte i nuläget intresserad av att släppa ifrån sig något 
område, inte utan att diskutera andra möjligheter först. Frågan måste klargöras innan 
exploateringsavtal undertecknas.

Vidare har Riksbyggen och HSB tagit beslut om att Riksbyggen kommer att gå först. 
Grundundersökningen har försenats på grund av oklarheter om i vilken omfattning den ska 
genomföras, oklarheten ligger hos kommunen. I Umeå har det diskuterade området dragit ut 
på tiden med anledning av planprocessen. BIT finns fortsatt med som intressent. Ett 
ytterligare område beläget i närheten har kommit upp som ett intressant område och BIT 
lämnar en begäran om markanvisning.  

 AS:  ”Jag föreslår att LA tar projektledarrollen, åtminstone tillfälligt.” 

LA:  ”Tror ni att jag är rätt för det. I fall att det blir så vill jag ha möjligheten att säga 
stopp om det blir för tidskrävande och ha stöd från vart och ett av företagen.” 

Mötet utser som tillfällig projektledare LA och beslutar att projektledarrollen ska understödjas 
av en person utsedd av vart och ett av ägarföretagen. I uppdraget ingår att hitta en ordinarie 
projektledare. Som projekteringsledare utses Olov Bergström, White Arkitekter AB.  

Mötet går nu in på diskussionen kring fas 4 där ÖK föreslår en reviderad budget som 
förtydligar områden kopplade till offentlig finansiering och några andra mindre ändringar. 
Styrgruppen beslutade i enlighet med förslaget. Formellt kan länsstyrelsen inte besluta om 
medel för fas 4 innan fas 3 slutredovisats. Styrgruppen beslutade därför att ÖK snarast ska 
fullfölja slutredovisningen av fas 3.

Träbyggnadsseminariet som genomfördes den 6 december 2005 uppfattas av samtliga 
deltagare som positivt. AJ informerar vidare om att uppföljning eller fortbildning kommer att 
ske med nio seminarier på olika ställen i Sverige. Ett första seminarium kan komma att bli i 
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Skellefteå kopplat till Skellefteåprojektet. Under övriga frågor informerar LS om att 
planprocessen rörande Skellefteåområdet fortskrider i en positiv anda, men att vid samråden 
måste foten sättas ned och grundläggande delar måste vara klara och tydliga. Vad LS 
efterlyser är att vid samråden får inte förvirring förekomma. Nästa styrgruppsmöte beslutas 
till den 6 februari 2006 klockan 12.00 på Hotell Aurum i Skellefteå. LA tackar deltagarna och 
avslutar mötet och passar på att önska alla en God Jul. 

Sammanfattning

För att som deltagare kort beskriva mötet kan man säga att det var ett glädjens och 
motgångarnas möte. Mötet inleds med att ett gemensamt bolag bildas. Diskussioner förs kring 
garantiåtagandena. Läget kring Skellefteåprojektet är inte helt önskvärt när BIT ser ut att få ta 
på sig orimligt höga risker. BIT beslutar att inte godta detta och att fortsätta diskussionen. 
Vidare visar det sig att det är problem kopplade till markundersökningen. Som projektledare 
utses LA. För utvecklingsfasen fyra sker främst och konsolideringen av fas 4. Det genomförda 
träbyggnadsseminariet som genomförts uppfattades genomgående som positivt. 
Planprocessen fortskrider på ett positivt sätt. 

4.7.6 Styrgruppsmöte 6 

BIT fas 4, den 6 februari 2006 på Hotell Aurum, i Skellefteå, mellan 12.00 och 17.00. 
Ordförande LA öppnar mötet, som protokollförare valdes AB. Ingen justerare av protokollet 
valdes. Dagordningen fastställs med tillägg för frågorna om LTU:s inblandning i kommande 
byggprojekt. Skanskas kontakt angående möte när Skanska planerar träbyggnation. 

Mötet inleds med att Ulf Östberg (UÖ), VD Fastec AB, presenterar sig och företaget Fastec.
Anledningen till presentationen är att UÖ valts in som suppleant i BIT-styrelsen för LA. 
Mötet övergår därefter till statusrapport för bolagsbildningen. Bolagsordningen är av 
Styrgruppen godkänd. Det förväntas svar från Bolagsverket inom en mycket snar framtid, i 
normalfallet tar hanteringen tre till sex veckor. Namnfrågan förväntas kunna vara det enda 
problemet. Enighet kring namntillägget ”i Sverige”, om nödvändigt, noterades. 
Aktieägaravtalet är färdigställt men förutsättningarna i tilläggsavtalet har inte ännu helt 
uppfyllts. Den tidigare projektplanen har inte vidareutvecklats eftersom den inte aktualiseras 
förrän i nuläget med Skellefteåprojektet. Finansieringsplanen är inte heller helt färdigställd 
kopplat till Skellefteåprojektet. LA har anordnat en checkkredit på 200 000 kronor via 
Nordea, som förväntas täcka behoven under den närmsta tiden. Leveransavtalen har inte 
färdigställts men ska upprättas i samband med kalkylarbete i Skellefteåprojektet. Ansvariga är 
Lindbäcks Bygg AB.

LA:  ”HSB och RB har begärt fem års garanti och speciella säkerheter från ägarna till 
BIT.”
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Styrgruppen beslutar att ÖK tar kontakt med BRIM (försäkringsgivare) och utarbetar tre 
förslag på lösning som styrelsen kan ta beslut om. Samtliga ska fundera kring garantier, 
anbudsgivare och säkerheter till nästa möte. Statusen på de potentiella byggprojekten blir 
nästa punkt under mötet för Älvsbacka och kvarteret Morkullan/Sparvhöken informerar LS. 

LS:  ”Programråd har genomförts. Bland annat kommer lamellhusens placering att 
vridas 90 grader.” 

LS:  ”Jag tror att vi kan oroa oss för eventuella överklaganden. Jag uppfattar det som 
att höjden på husen kan komma att bli ett problem.”  

LS:  ”Den grundundersökning som kommunen tagit på sig har visat sig bara vara 
generell, medan vi är i behov av en grundlig undersökning.” 

LA: ”Frågan är vem som ska betala den när kommunen uppgett att man ska stå för 
grundunderökningen. Jag har begärt offert från WSP på en grundlig 
undersökning men vem ska betala?” 

Styrgruppen beslutar att LS och LA utreder frågan och informerar berörda parter. LS 
fortsätter informera om att från HSB och Riksbyggen uppfattas fas 1 som genomförd. Det 
som kvarstår är att få fram ett pris på Skellefteåprojektet. Anbudet från BIT hanteras enligt 
följande: respektive företag lämnar nettopris som uppsamlas och sammanställs till ett anbud 
av Lindbäcks Bygg AB, en anbudsgenomgång är bokad till den 23 februari 2006 och gruppen 
avser mötas 17 februari 2006 för en första intern anbudsgenomgång. Anledningen till att 
nettopris lämnas är att gruppen beslutat att lägga eventuella vinster i BIT AB.  

I anbudet kommer yttre markanläggning att finnas med där ÖK och LA har haft en kontakt 
med en mark-/ och grundläggningsentreprenör. Offert kommer att föreligga senast 22 februari 
2006. För det nya området och det gamla området i Umeå har inget nytt hänt förutom att för 
det nya området måste BIT begära en planändring. LA och LS utreder och fullföljer Umeå 
mot en markanvisning för det nya området. Övriga områden bearbetas inte.  

BIT fas 4 är nästa punkt på dagordningen och slutrapporten av fas 3 färdigställs under mötet 
mellan ÖK och AJ. Budgeten och finansieringen för fas 4 kan inte fastställas eftersom LMA 
saknar underlag från Martinsons, Lindbäcks och Swelite. Beslutet blir att underlag lämnas 
inom en vecka och krav redovisas till LMA. Lasercad, som under fasen arbetat med att 
utveckla IT-verktyget, presenterar sitt arbete och slutsatserna som kan dras är att från 3D 
modellen går det få ut produktionsritningar och kalkyler etc. Lasercad uppfattas därmed ha 
presterat vad man åtagit sig. Slutsatsen är dock att det kvarstår en del arbete, främst hos de 
ingående företagen, innan systemet helt kan fungera. Vidare togs frågan upp om vem som 
skulle hantera den centrala informationen och hur det ska organiseras. Frågan kvarstår.
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AB presenterar sin rapport som hanterar frågor kring klusterutveckling kopplat till 
underleverantörssystem. LTU:s rapport lades till handlingarna med godkännande och kan 
faktureras. Den kommande slutredovisningen för fas 4 ska snarast sammanställas av LMA. 
Underlagsmaterial för den ekonomiska redovisningen kommer att begäras från deltagande 
företag. Fas 4 avslutas formellt. Under övriga frågor inleder AJ med att informera om att 
Skanska tagit kontakt och har ett intresse av att starta upp sin träbyggverksamhet igen, som 
man lämnat för tio år sedan. LA tackar deltagarna och avslutar mötet. 

Sammanfattning

Det avslutande mötet i fas 4 kan främst sammanfattas som ett uppstädningsmöte med inslag 
av ny information. Den nya informationen härrör främst från Skellefteåprojektet och avser att 
det uppstått komplikationer kring grundundersökningen. IT-verktyget presenteras och mötet 
konstaterar att man har nått fram till en fungerande modell. Fas 3 och fas 4 avslutas vid 
samma möte. Konstateras kan att fokus inte legat på utvecklingsprojektets genomförande utan 
främst på de relationer och det arbetet som krävs för att få till stånd ett realt byggprojekt.
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5. Arbetsgruppernas arbete 

Under utvecklingen av BIT-konceptet och samverkansgruppen har två tydliga och en mera 
diffus arbetsgrupp varit verksamma. Styrgruppens arbete har i föregående kapitel beskrivits 
relativt ingående, men där har arbetsgrupperna omnämnts i samband med redovisningar av 
det genomförda arbetet. Syftet med följande kapitel är därför att återge arbetet i dessa 
grupper.

Följande kapitel inleds med arbetsgruppernas arbete och mål under fas 2. Anledningen till 
detta är att det under fas 0 och fas 1 inte funnits konkreta arbetsgrupper av det slag som 
framledes kommer att presenteras. Omfattningen av det material som presenteras kring 
arbetsgruppernas arbete är mindre än det material som presenteras kring Styrgruppens arbete. 
Anledningen till detta förfarande är att det huvudsakliga intresset i uppsatsen ligger i den 
utveckling som skett i Styrgruppen, anledningen till följande kapitel är följaktligen att 
klargöra bilden av arbetsgruppernas arbete när de starkt påverkat utvecklingen i Styrgruppen. 
Tillvägagångssättet för insamlandet av data kring arbetsgruppernas arbete har genomförts på 
samma sätt som vid arbetet med insamlandet av data i Styrgruppen d.v.s. genom 
dokumentation och deltagande i möten.   

5.1 Arbetsgruppernas uppgifter och mål under fas 2 

5.1.1 Processgruppen 

Processgruppen hanterar frågor härrörande till distributionsekonomi, logistik och 
informationshantering. Syftet med arbetsgruppen är att klargöra behov och relationer 
avseende kunder och leverantörers material- och informationshantering. Vidare ska gruppen 
klargöra samtliga ingående produkter i systemet och därmed leverantörerna av de ingående 
produkterna. Ett fokusområde för gruppen är den industriella logistiken, såväl som hela 
distributionsekonomin. I arbetet ligger att beskriva den mest effektiva flödeshanteringen av 
material från sågverk till färdig byggnad, inkluderat eventuell platsorganisation och metod för 
uppförande av byggnaden. För gruppen ligger en utmaning i att arbeta för ett IT-verktyg för 
hela processen. Arbetet innefattar att kartlägga relevanta databaser samt att utreda nuläge och 
behov för samtliga aktörer i processen. 

Gruppens arbetsmetod är att utgå från befintliga projekt. Anledningen är att alla parametrar 
ska beaktas såsom funktion, utformning och gestaltning, nyttjandegrad, effektivisering och 
material etc. Viktiga frågor är exempelvis hur våtrum och kök ska levereras. Ska de anlända i 
färdigmonterade block eller i platta paket? Kommer vitvaruleveransen direkt till plats eller 
finns den på plats från fabrik, och så vidare. Informations- och materialhantering studeras. En 
extern logistiker anlitas. Samarbete med övriga arbetsgrupper för klargörande av behov är 
nödvändigt. Målsättningen för gruppen är att presentera ett förslag för hela processens 
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hantering av alla ingående komponenter avseende information och material inklusive en grov 
uppskattning av nödvändiga investeringskostnader och relevant tidplan för genomförande. 

5.1.2 Teknikgruppen 

Teknikgruppen ansvarar för fokus på byggtekniken men också på miljö, energi, kalkyl och 
förvaltning. Teknikgruppens syfte är att klargöra ingående materials konstruktioner och 
knutpunkter för att säkerställa att ingående komponenter från olika leverantörer håller samma 
standard och mått och passar ihop med varandra. Vidare har Teknikgruppen i uppgift att 
prova produkter inom områdena fukt, ljud, brand, hållfasthet etc. samt utreda hur el och VVS 
på bästa sätt infogas i systemen. Teknikgruppen ska vidare ansvara för samordningen av olika 
tekniska krav på ”produkten”. För området miljö är det av vikt att klargöra och säkerställa 
såväl processens miljösäkring som ingående material. Arbetet ska genomföras genom 
livscykelanalyser, livskostnadskalkyler och livscykellönsamhet. På energiområdet är 
uppgiften att arbeta för hushållandet med energiåtgång. På kalylområdet ska gruppen 
analysera vilka indata som ska tas med. De olika komponenterna ska prissättas och olika 
kalkyler för olika skeden ska fastställas. Teknikgruppen ska vidare fastställa driftskostnader 
och livslängder på material. Fastställandet ska ske genom analyser som ligger till grund för 
skötselplaner samt planer för drift och underhåll.

Teknikgruppens målsättningar är att utifrån den kunskap som finns om material och 
komponenter som ingår i modellen, hur de sammansätts, hur el- och VVS tekniken bäst 
anpassas, våtrumsblock appliceras mm., kunna presentera en tekniskt hållbar lösning. Vidare 
är målsättningen att ha vetskap om hur material och komponenter sammanfogas i fabrik 
respektive uppförs på plats, samt att presentera metoder för miljösäkring av hela processen 
inklusive alla ingående material. Teknikgruppen sätter avslutningsvis målsättningen att ha 
metoder färdiga för framtagande av livscykelkalkyler, energiformer, samt grepp om samtliga 
aktiviteter och kostnadsbärare i förvaltningsskedet. Målsättningen är att Teknikgruppen och 
Processgruppen ska ha ett nära samarbete. 

5.1.3 Affärsplanegruppen 

Den tredje arbetsgruppen i samverkansprocessen ansvarar för konceptutveckling och 
marknadskommunikation. ÖK ansvarar för gruppen och HGT, KAJ och BBA deltar i 
utvecklingsprocessen. Förutom dessa deltar AB i gruppen. Affärsplanegruppens syfte är att 
skissa på en relevant affärsplan på tre års sikt. I arbetet ingår att förtydliga vision och 
affärsidé, strategier, mål (strategiska, taktiska och operativa) och forma en handlingsplan för 
genomförande och uppföljning inklusive en kommunikationsplan. I arbetet ingår vidare att 
klargöra marknaden (även den europeiska), produkt, produktion, process, organisation, 
arbetssätt, kompetens, marknadsföring, investeringsbehov etc. Vidare ska gruppen klargöra 
gränssnitten mellan BIT och leverantörer, vad gäller frågor som inköp, produktion, 
distribution, marknadsföring och service samt garantiåtaganden. Det konkreta arbetet ligger i 
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att upprätta produktionskalkyler och kassaflöde samt upprätta budget med presentation av 
nödvändiga investeringsbehov. Gruppen ska dessutom föreslå konkreta 
finansieringslösningar, där även forskningsmedel och investeringsbidrag kan bidra till 
finansieringen. Gruppen förutsätts ha täta kommunikationer med samtliga övriga grupper. 
Affärsplanegruppens målsättning är att generera en affärsplan som underlag till styrelser och 
finansiärer.

5.2 Teknik- och Processgruppernas arbete under fas 2 

Teknik- och Processgruppen, fortsättningsvis kallad Teknikgruppen, genomför ett antal 
formaliserade seminarium under fas 2 där det första sker den 24 augusti 2004. Seminariet 
syftar till att diskutera igenom arbetet och klargöra vilka arbetsuppgifterna är. Det andra 
seminariet, 21 september 2004, syftar till att sammanställa och besluta om de ingående 
byggdelarna och komponenterna. Det tredje seminariet, 12 oktober 2004, behandlar frågan 
kring logistik i processen. Det fjärde seminariet, 23 november 2004, behandlar frågor kring 
informations- och dokumenthantering i processen. Som avslutning på arbetet sker en 
slutredovisning 9 december 2004. Den information som härefter presenteras är till största del 
hämtad från protokoll men också från presentationer som genomförts i samband med 
styrgruppsmöten.

5.2.1 Inledande seminarium 

5.2.1.1 Introduktion, nuläge, vision, affärsidé, processkoncept 

Under seminariet poängteras vikten av att affären är processen från idé till nyckelfärdig 
byggnad. Det är av vikt att skapa ett koncept som kan erbjuda kunderna anpassade lösningar 
med fokus på respektive kunds marknadsbehov. BIT:s affärsidé är att genom rationell 
hantering tidigt visa på olika alternativa lösningar, som innehåller såväl funktion, gestaltning, 
teknik, tidsaspekter och totalkostnader. AG, OB och PL redogjorde för sina respektive 
erfarenheter av Inrehamnen-projektet i Sundsvall.

De erfarenheter som presenterades ligger till grund för att seminariet bl.a. konstaterades 
vikten av att identifiera vilka kostnadsbärare som finns i projektet, och vilka vi kan påverka är 
avgörande:

 PL:  ”Cirka 50 % av uppkomna fel beror på bristande engagemang och svårigheten 
att få betongare att ställa om till trä.” 

Vidare nämner PL att projekteringen är kostsam när många omstarter görs.  

 OB:  ”Den otydliga organisationen försvårar beslut i rätt tid, vem som utför vad är en 
oklar fråga.” 
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HL berättar vidare om Lindbäcks Bygg AB och den utveckling företaget genomgått från 
traditionellt byggnadsbolag till industriellt byggande. HL beskriver hur företaget på några år 
ökat produktionen från två till tre volymer per dag till idag fem volymer per dag. Företaget 
arbetar manuellt för att kunna bevara viss flexibilitet.

 HL:  ”Logistiken kan utvecklas avsevärt med material in på rätt sätt och vid rätt 
tidpunkt.”

 HL:  ”Ett stort problem är att det saknas anpassade lösningar för installationer och det 
måste ske en förbättring i kommunikationen mellan olika ritprogram och 
informationen på ritningarna måste bli bättre.” 

LS tar vid och presenterar en tänkt husmodell som gruppen kan ha som utgångspunkt i 
arbetet. Vidare diskuteras hur olika komponenter kan se ut och hur de kan kombineras. Vikten 
av att lägga in olika värden för de olika artiklarna belyses och hur man kan få ut olika 
information för olika behov i olika skeden. Både materialdefinition, mängder, kostnader och 
tider ska ligga med i modellen.  

5.2.1.2 Mål, aktiviteter, resurser och beslut 

Målen för projektgruppen finns beskriven i 5.1.1 och gruppen diskuterade delmål, deadlines 
samt vilka aktiviteter som ska utföras under fasen samt vem som gör vad. Sammantaget ansåg 
man att det var av högsta vikt att bestämma innehållet i den presenterade 
informationsmodellen. I informationsmodellen måste det tas beslut om var byggnaden är 
belägen, energiåtgång w/m2 ska definieras, vilket uppvärmningssystem ska användas, vilka 
ljudkrav ställs, ska boendesprinklers användas, intilliggande hus, hiss, trapphus, brandskydd, 
balkong, fördelningen mellan moduler och element.  Ska badrum och kök produceras som 
färdiga moduler eller volymer, hur ser gränssnitten ut mellan volym och andra delar ut? 
Kompabiliteten i delar och grundläggning samt takbeklädnad tas upp som viktiga frågor. Två 
tunga frågeställningar beslutades i gruppen att studeras specifikt. Den första är frågan om 
installationer och den andra är frågan om fasadmaterial. För området logistik och frakt kom 
gruppen att forma frågor kring om lösningen ska innefatta enbart platta paket. Vidare ställdes 
frågan upp om hur begränsande faktorer kopplar till containers respektive andra 
transportmedel.  

Seminariet beslutade att samtliga deltagare ska studera byggnaden och föreslå lämpliga 
lösningar för stomme och stomkompletteringar. Vidare beslutades att principen i fasen är att 
utgå från den aktuella kunskapen för dagen och från de produkter som finns framme. Gruppen 
är överens om att det krävs insamlande, sammanställande och analys innan utveckling och 
förbättringar kan påbörjas. Information om respektive produkter ska sammanställas och 
förmedlas så att knutpunkter kan studeras. Vidare ska uppgifter om vilka externa leverantörer 
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av kompletterande varor man arbetar med idag och vilka typer av avtal som förekommer. 
Vidare beslutade gruppen att snarast upprätta en informationsportal, där information snabbt 
kan förmedlas. Den korta projekttiden kräver snabbt kunskaps- och informationsutbyte. 

Seminariet beslutar vidare att samtliga rapporterar till BBA om vilka olika datorprogram som 
nyttjas idag för information och dokumentation, samt kommenterar eventuella brister. Vidare 
funderar alla på hur nödvändig information ska vara utformad för optimal produktion. För att 
kunna påbörja miljöanalys önskar BBA kontakt med de personer inom respektive företag som 
kan svara på frågor relaterade till miljö och energi. BBA lägger ut förfrågan till två olika 
företag avseende logistikhantering. ÖK och BBA kontaktar Consultec AB för att klargöra 
deras eventuella medverkan och kompetens. Consultec AB har uppdrag för flera av 
samverkansparterna avseende såväl konstruktions- och produktionsritningar som mängd- och 
kalkylprogram.

5.2.2 Information och dokumenthantering 

Det andra seminariet i Teknikgruppen hanterade som tidigare sagts frågor avseende 
information och dokumenthantering. Inför mötet har tre för seminariet viktiga frågor ställts 
upp:

Hur skapas en effektivare informations- och dokumenthantering? 
Hur skapas en effektivare materialhantering? 
Hur säkerställs uppställda kvalitetsmål? 

Frågorna som ställts upp för seminariet syftar till att lösa kärnfrågorna kring att erhålla en 
modern industriell process. Seminariet fokuserade på frågan och belyste flera av de 
hjälpmedel som finns såväl som hur andra processindustrier arbetar. För BIT-modellen 
beskrev LS produktmodellen (d.v.s. en fiktiv övningsmodell) och informationsmodellen 
(d.v.s. en modell över hur information kan hanteras i byggsystemet) samt stommens 
uppbyggnad och beståndsdelar. LS redogjorde för en övergripande objektsbeskrivning och 
fördjupade informationen över vilka värden som kan plockas ut från modellerna i de olika 
skedena. LS understryker vikten av att kunna konkurrera med design, och påpekar att 
produkten ska kunna komma ifråga för i princip samtliga bostadsobjekt.  

 LS:  ”Flexibiliteten framhävs och vi ska vara fria att skapa varierade 
bostadslösningar. Genom att bygga i 3D-modell utifrån fördefinierade objekts- 
och artikeldatabaser erhålls tidigt information och underlag för olika avtag 
(längder etc.) i den fortsatta processen. Värden fylls på efterhand, men utan att 
onödiga omtagningar görs.” 

Den blivande samarbetspartnern Graphisoft presenterar sig och konstaterar att projektering i 
3D är avsevärt vanligare i andra länder än i Sverige. De ledande områdena är Finland och 
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Singapore avseende användande av 3D, 4D och 5D i byggsektorn. Representanten från 
företaget konstaterar att; avsaknaden av enhetlig standard i Sverige försvårar och fördröjer 
utvecklingen.

För att beskriva vad 3D, 4D, 5D är ger representanten följande beskrivning. Arkitektens 
virtuella byggnad utgör en modell som bas för övriga parter. I modellen kan det bland annat 
göras energi-, komfort-, ljus- ljud- samt temperatur och luftsimulering. Via ett andra program 
kan användaren föra in installationerna i modellen, än så länge grafiskt, men så småningom 
kommer det att kunna göras direkt. Arkitektmodellen förädlas fram till konstruktionsmodell 
från vilken det kan hämtas mängder och kalkyler etc. Receptmodeller som innehåller material 
och resurser ger underlag till tidsplanen. Där tiden är den fjärde dimensionen och kostnaden 
den femte. För att förtydliga är 1D en endimensionell ritning, 2D är en tvådimensionell ritning 
och 3D är en tredimensionell ritning av, i det här fallet, ett hus.  

Representanten menar vidare att det går att tjäna två till tre procent av projektkostnaden. 
Antagandet bygger på en rapport som visat att byggbranschen gör omtag upp till sex gånger, 
vilket betyder att flera aktörer i kedjan ritar samma sak sex gånger. Ytterligare en 
samarbetspartner presenterar sig. Ecoguides representant förklarar att genom att skulptera 
byggnaden direkt i 3D erhålls en informationsmodell över byggnaden. Användaren erhåller en 
virtuell byggnad vars samtliga ingående material, produkter och värden kan testas och 
simuleras. Genom modellen reduceras fel i designdokumentationen vilket leder till 
besparingar av konstruktionskostnader och tid. Representanten menar att med dagens teknik 
kan man direkt i modellen eller genom import och export av närliggande program och 
artikeldatabaser erhålla kalkyler för olika skeden, miljöbelastning etc.  

Arbetsgruppen beslutar att White Arkitekter AB tillsammans med Ecoguide tar fram underlag 
för en generell artikeldatabas. Arbetet syftar till att generera en sammanställning för delar av 
byggnaden, underlag för tidig kalkyl och detaljkalkyl för de delar som gruppen kunnat 
specificera. Ett resultat är att gruppen erhåller underlag för tidsplanering, energiberäkning och 
miljöpåverkansberäkning. Ur modellen kan konstruktions och tillverkningsritningar, 
byggteknisk beskrivning, inköpsunderlag etc. tas fram. Gruppen är enig om att det är viktigt 
att alla kommer med synpunkter på utseende och främst typ av information samt mängd. 
Installationssidan bygger vidare från modellen och lägger in sina delar. Planritningarna 
översätts till element med information om håltagning etc. Styrkoder till CNC-maskiner kan 
överföras via exceldokument. Mängder erhålls från modellen. Aktuella priser hämtas från 
olika kalkylprogram. För BIT väljs vilka värden som hålls aktuella och varifrån övriga värden 
ska hämtas. Miljövarudeklaration ska göras för såväl delar som hela byggnaden. I modell tas 
miljödeklaration fram för valda konstruktionsobjekt.  

Gruppen enas om frågor att ta vidare, där man konstaterar att kompatibiliteten med andra 
program underlättar samordning, men det är viktigt att kartlägga hur information utbyts, vilka 
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program som är kompatibla med varandra, ansvarsområden för databaser, uppdatering, 
utveckling, vem har åtkomst samt att tydliggöra gränssnitten? 

5.2.3 Logistik 

Det tredje seminariet i Teknikgruppen kom, som tidigare nämnts, att hantera frågor gällande 
logistikfrågor. Representant från Network Logistics presenterade logistiklösningar från andra 
branscher, och gick vidare in på frågorna kring BIT-konceptet. Representanten visade på 
alternativa lösningar för koncept, med kostnadsjämförelser platsbyggt, volymlevererat samt 
komponentlevererat.  

 BBA: ”Jag måste informera om att det som inte får hända har hänt. Ecoguide har gått i 
konkurs. Konkursen kom dagen innan möte med dem, då de skulle leverera 
objekt och mängdavtagningar. Dessutom har information kommit om att 
ingenting är gjort i projektet, trots klara utlovanden.” 

BBA:   ”En lösning är att Graphisoft tar över den del av uppdraget som gäller att 
definiera objekten. För den andra delen av Ecoguides åtagande, förs samtal med 
Mängda i Helsingborg, det är ett företag som levererar mängdavtagningar som 
medger kopplingar till andra program och de viktigaste kalkylprogrammen på 
marknaden.” 

BBA konstaterar vidare att konkursen har medfört extrakostnader, bl.a. för White Arkitekter 
AB avseende utförande av underlag till objekt, som skulle ha gjorts av Ecoguide.  

För entreprenadkostnaden tas en kostnadsuppskattning för projektet fram av Lindbäcks Bygg 
AB, med utgångspunkt i deras kostnadsramar för ett liknade hus. Installationskostnaderna
uppskattas. Reella kostnader för de ingående komponenterna fås från de olika fabrikanterna. 
Projekteringskostnaderna fram till och med tillverkningsritning uppskattas av White 
Arkitekter AB. Slutseminarium hålls 9 december klockan 10.00 på Hotell Aurum, Skellefteå. 
Därefter finns bara utrymme för finjusteringar till presentation för Styrgruppen den 14 
december.  

5.2.4 Seminarium om nuläget 

BBA inleder seminariet med att ge uttryck för att arbetet varit fantastiskt roligt och att 
gruppen tillsammans uträttat mycket.  

 BBA:  ”Det har varit ett engagemang och stark vilja i grupperna. Samverkan har 
kommit till stånd mellan parter när man sammanförts i projektet. Samverkan har 
lett till utveckling av teknik som annars inte skulle skett.” 
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 LS:  ”Jag instämmer men vill ändå trycka på att vissa händelser gjort att vi inte 
kommit fullt så långt som vi skulle ha kunnat göra. För det första kan inte en 
modell i 3D, 4D respektive 5D presenteras med anledning av Ecoguides 
konkurs. För det andra har deltagares frånvaro i projektet påverkat kontinuiteten 
och därmed värdefull information och kunskap blivit lidande.”  

BBA tillägger att projektet allmänt kännetecknats av viss seghet då information har fått sökas 
aktivt och ”dras ur” medlemmarna ibland. Inte sällan har den uteblivit. Gruppen saknar 
fortfarande prisuppgifter på en del komponenter exempelvis. 

På området teknik diskuteras grundläggning, för väggar diskuteras skarv mellan bjälklag och 
väggar, den givna köldbryggan vid användning av stålbeslag, ytterväggens utförande (enkel 
eller dubbel). Av diskussionen framgår att funderingarna fortfarande är platsbyggt, det vill 
säga specialanpassade detaljer. För anslutning väggar-bjälklag-installationer menar LS att 
eftersom ambitionen är att kunna glasa ända upp till undertak innebär att man måste lösa 
åtkomlighet till ränna etc. Vidare måste en lösning studeras för sprinkler. Även i de fall det ur 
brandsynpunkt inte behövs sprinkler anser gruppen att man bör använda det som ett 
försäljningsargument.  

 ÖK:  ”Ingen har dött av brand i ett hus med sprinkler. Jag tror att sprinkler kommer 
att bli ett krav från köpare trots att det ur brandsynpunkt inte behövs.” 

Vidare konstaterar gruppen att fästa in väggarna med dagens teknik är besvärligt, 
svåråtkomligt och tar tid. Tidsåtgång angiven för väggmontage är inte rimlig. Yttertaket och 
badrumslösningarna ifrågasätts. Isoleringsalternativ diskuteras.

Den tekniska diskussionen övergår till processen där LS presenterar processen med tonvikt på 
logistik och monteringsordning. För att kunna komma ner i tid för monteringen är det viktigt 
att infästningsbeslag utvecklas. För modellhuset krävs 40-50 lyft per plan, och varje lyft tar 
cirka 20-30 minuter. Målsättningen är att montera ett plan per dag. Det kräver bland annat 
investeringar i att utveckla beslagen. En vidare fråga är om man kan leverera med färdig gips. 
Väderskydd diskuteras också. Gruppen är också överens om att rationella verktyg måste tas 
fram för att underlätta sammanfogning på arbetsplatsen. Förslag för transport och olika 
packning diskuterades. De viktigaste faktorerna är att inte passbitar hamnar längs ner – dels 
på grund av transportrisk avseende skador men också att man transporterar luft. 
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5.3 Affärsplanegruppens arbete under fas 2 

Affärsplanegruppens syfte är som tidigare beskrivits att skissa på en relevant affärsplan för tre 
år. Viktigt är att förtydliga vision och affärsidé, strategier, mål och forma en handlingsplan för 
genomförande och uppföljning. 

5.3.1 Affärsplanens utveckling 

5.3.1.1 Affärsplanegruppens arbete 

Arbetet under fasen konkretiserades inledande och med bakgrund i den för gruppen angivna 
uppgiften i en innehållsförteckning, enligt följande: 

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 
2. Affärsidé och Vision 
3. Bakgrund 
4. Ägare 
5. Styrelse och revisor 
6. Organisationsfrågor 
7. Ledningssystem 
8. Produkter 
9. Kunder  
10. Konkurrentsituation 
11. Marknader och marknadsföring/försäljning  
12. Order och distribution 
13. Produktion 
14. Leverantörer och underleverantörer 
15. Kvalitetskontroll 
16. SWOT/Strategier 
17. Ekonomiska kalkyler 
18. Finansiering 
19. Bilagor 

Innehållsförteckningen mottogs av Styrgruppen som positiv och utfyllnadsarbetet kunde 
starta. Det arbete som Affärsplanegruppen kom att genomföra genomsyrades initialt av en 
högst visionär anda där det främsta arbetet las på punkten två i innehållsförteckningen. Den 
första presentationen av arbetet innehåller förslag till vision, affärsidé en bakgrund, 
organisation, produkter, kunder, konkurrenssituation, marknader och marknadsföring samt 
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försäljning. Förslaget mottogs inte som särskilt positivt när Styrgruppen uppfattade det allt för 
inkonkret och i stora delar avsaknad av rätt fokusinriktning.

 EL:  ”Jag upplever att vi inte hittat rätt fokus och det är förmodligen anledningen till 
att vi inte hittat rätt i formuleringarna.” 

 HGT:  ”Vad bygger de uppvisade kalkylerna på?” 

 ÖK:  ”Ja, de bygger på uppskattningar och bakåträkning.”

 AB: ”De är inte riktiga men vi måste få klara prisbilder för att kunna kalkylera, något 
så när rimligt.” 

Styrgruppen beslutar att de områden som påbörjats ska prioriteras när de anses vara av högsta 
vikt. Kalkyler anser man inte är rimligt att påbörja när de direkt är beroende av de andra 
arbetsgruppernas arbete. 

Arbetet fortskrider och ett andra utkast som presenterades ger ungefär samma mottagande hos 
styrgruppen som det första varvid ÖK tar ett grepp för att diskutera BIT:s affärsstrategi med 
tyngdpunkt på kundnyttan. Diskussionen förlöpte med utgångspunkt i frågan; vem är kunden i 
ett tilltänkt företag med arbetsnamnet BIT AB och vilken nytta ska bolaget kunna ge sin 
kund? Under diskussionen konstaterar gruppen att den traditionella byggaren har historiskt 
agerat som kameleont, har kunden efterfrågat en stuga på landet har man byggt det har 
kunden efterfrågat en skyskrapa på Sergelstorg med därtill hörande P-garage har man byggt 
det. Modellen kräver en bred kompetens, stor organisation och flexibilitet när man agerar 
inom alla entreprenadformer. Agerandet kräver gedigna kunskaper och lång erfarenhet. 
Nackdelen är att det krävs en stor organisation som, för beställaren genererar dyra hus och 
komplexa konstruktioner vilket i slutändan drabbar de boende med dyra lägenheter. En 
ökande efterfrågan har därför uppkommit där beställare kräver smarta och kostnadseffektiva 
lösningar där behovet styrs av efterfrågan och kundnyttan. Kundnyttan är ett fenomen som är 
omöjligt att klargöra innan man vet vem kunden är och hur ens eget koncept ser ut. 

Affärsplanegruppen uppfattar att huvudkunden är beställare av bostäder för folket. Vidare 
uppfattar gruppen att man avser bygga bostadshus i flera våningar med stort inslag av trä. 
Produktionen ska vara systematiserad och minimera platsbyggande, konceptet är att 
eftersträva modulbyggandets fördelar så långt det är tekniskt möjligt och genom det pressa 
produktionskostnader och ledtider samt erbjuda kunden ett totalt åtagande från ”ax till limpa”. 
Det sammantagna konceptet är att inte längre sälja tjänster utan bostadsprodukter som ger 
mervärde för kunden och underleverantörerna. 

Affärsplanen ska alltså bygga på kundnyttan, där konceptet är genomarbetat med färdiga 
konstruktions- och produktionslösningar som skapar valmöjligheter för kunden. Kostnaderna 
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hålls nere med hjälp av ett styrt modulkoncept och genomarbetade lösningar. Inom ramen för 
den konceptlösningen kan man snabbt presentera en giltig offert med alla kostnader för 
kunden. Helheten ger BIT möjligheten att anta en totalekonomisk framtoning. Inom konceptet 
finns ett attraktivt pris för hela åtagandet, en kort och effektiv byggtid som inte gör avkall på 
kvalitets krav, materialval och tekniska lösningar som ger fördelaktiga förvaltningskostnader 
över tiden. En avgörande faktor är trygghet och trovärdighet. Detta ska uppnås med starka 
väletablerade ägare som skapar trygghet och trovärdighet för beställare och underleverantörer 
framförallt i ett inledningsskede. Trovärdigheten ligger också i att man insett att det 
traditionella byggandet inte kan konkurrera på en marknad där det industrialiserade byggandet 
håller på att ta över.

Den avgörande faktorn som ska presenteras är attraktivitet. Med professionellt 
presentationsmaterial ska produkten eller konceptet (byggsystemet) kunna presenteras på ett 
lämpligt sätt, där modultänkandets olika möjligheter att skapa egna lösningar givetvis också är 
prissatta. Det visuella är viktigt i en säljprocess och där en viktig möjlighet är att använda 
modern teknik. Det bör också vara attraktivt att presentera den flexibilitet som byggsystemet 
innehåller. När man vet vad man vill, d.v.s. i detta fall, att marknadsföra och producera 
flerbostadshus med stort inslag av trä, och man har fokus på kunden, beställare av bostäder för 
folket, finns möjligheterna att bättre inom gällande ramar skapa en flexibel produkt. 
Flexibiliteten kräver väl genomtänkta tekniska lösningar, materialval, produktionsupplägg, 
produktivitetsanalyser, kvalitetssäkring, logistikupplägg, genomtänkt montage och 
överlämnande. Flexibilitet kräver att organisationen är motsatsen till det traditionella, dvs. 
snabbfotad, slimmad och effektiv.  

Med bakgrund i de föregående mera konkreta fastställandena av vad det egentligen är BIT ska 
göra och på vilket sätt, kom det att hållas ett affärsplanemöte den 1 nov 2004. Vid mötet 
deltog KAJ, HGT, BBA, ÖK samt AB. Under mötet diskuterades kundens centrala roll och 
varför denne ska köpa produkten. Vidare diskuterades varför en eventuell kund ska välja trä 
när trä, för kunden, inte är naturligt att bygga med. Mötet enades om att helhetsgreppet och 
den industriella processen är vad kunden ska välja och inte specifikt trä för träets skull.  

HGT: ”Vi får inte vara otydliga, vi måste skriva som det är. Vi måste beskriva den 
industrialiserade processen och vad upprepningseffekten i produktionen ger 
för effekter.” 

BBA: ”Det är viktigt att vi ser hela processen som en industriell process.” 

Med uttalandet menar BBA att hela processen från idé från byggande till överlämnandet av en  
färdig byggnad ska vara en industriell process. Diskussionen på mötet övergår därmed till 
flexibiliteten, när flertalet på mötet invänder att en industriell process ger inskränkningar i 
flexibilitet.  
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 HGT:  ”För att möjliggöra en industriell process måste inskränkningar göras i 
flexibiliteten.” 

Förutom flexibiliteten fastställs vissa kvaliteter när den industriella processen inte medger allt 
för stora variationer. Hela diskussionen kommer att landa i att man måste finna en lämplig 
jämvikt mellan industriell produktion och flexibilitet. Mötet är överens om att processen 
måste ligga i fokus. Med processen menas här alla ingående komponenter i att ta ett projekt 
från idé till färdig byggnad. I processen ingår exempelvis logistik, miljö, industriell 
produktion hos leverantörer, montering på plats etc. Affärsplanegruppen känner härmed att 
man funnit och enats om fokusområden och kan därför fortsätta arbetet med affärsplanen med 
rätt inriktning.

Vid nästa möte i Affärsplanegruppen, den 25 november 2004, konstateras att affärsplanen fått 
rätt fokus, men att frågor väkts kring terminologin. Det kommer att bli svårt att skapa 
relevanta nyckeltal när olika delar av branschen har olika definitioner för samma uttryck. Den 
slutgiltiga affärsplanen som gruppen sammanställer kan sammanfattas enligt nedan. 

5.3.1.2 Sammanfattning av affärsplan fas 2 

Visionen är att BIT AB ska vara en stark aktör för industrialiserat bostadsbyggande med ett 
totalekonomiskt åtagande samt ett koncept där kundnyttan är fokus. Affärsidén är att erbjuda 
fastighetsägare av bostäder totalekonomiskt fördelaktiga lösningar genom hög träandel, samt 
kunna erbjuda totalåtagande från idé till förvaltning. Bakgrunden är att flerbostadsbyggandet 
under de senaste åren varit relativt lågt i förhållande till behovsutvecklingen. I de fall det 
byggts har det varit koncentrerat till storstadsområden och universitetsorter. I nulägesanalysen 
som genomförts under hösten 2003 uppger tillfrågade aktörer och branschstatistik att 
bostadsbyggandet kommer att öka de närmaste åren. I diskussioner som förts med byggherrar 
och andra aktörer inom fastighetsägande och förvaltning har det framkommit att det finns 
behov av att byggandet utvecklas till en industrialiserad process som bättre kan utnyttja ny 
teknik samt minska behovet av de många mellanleden som fördyrar byggprojekten. 
Marknaden efterlyser en aktör som kan driva ett projekt från idé till förvaltning. Utvecklingen 
inom byggandet är att byggindustrin ”produktifieras”, vilket innebär att man definierar sin 
produkt t.ex. ”flervåningsbostadshus i trä” och utvecklar den med en arkitektur som anpassas 
till tid och rum, som produceras i industriella processer och med industriella 
tillverkningsmetoder för uppförande på byggplatsen.  Syftet med affärsplanen anges vara att 
beskriva hur gruppen kan utveckla och etablera en verksamhet inom bostadsbyggande som 
med ny teknik och ett nytt angreppssätt på byggprocessen kan skapa kostnadseffektiva 
lösningar för kunden och en god lönsamhet för sina ägare.  

Ägarsammansättningen samt styrelse och revisorer har inte analyserats under fas 2 varför de 
inte presenteras. Organisationen har däremot analyserats, diskuterats och presenteras i 
affärsplanen enligt följande: Den initiala organisationen i BIT är liten, de fackresurser som 
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finns behov av kontrakteras. Genom en flexibel organisation kan BIT knyta till sig resurser 
geografiskt nära tillverkningsenheterna där utveckling och tillverkning av produkten sker. Ett 
sådant förfarande ska säkerställa repetition bland inblandade parter som i sin tur borgar för en 
konstruktiv och erfarenhetsbaserad produktutveckling. Sammantaget innebär det att 
produktiviteten ständigt kommer utvecklas i den industrialiserade processen, för att hela tiden 
sträva mot den effektivaste lösningen utifrån de grundläggande aspekterna av en 
industrialiserad process. De resurser som ska ingå är VD tillika processledare med kompetens 
att marknadsföra, leda och utveckla konceptet. Det ska också finnas en projektledare som 
också är produktutvecklare som leder enskilda projekt samt detaljutvecklar produkten. 

Produkten är en mycket viktig aspekt som arbetats mycket med i alla grupperna då produkten 
egentligen är processen. BIT:s verksamhet är att arbeta med projektutveckling, med det avses 
erbjuda kunderna fastigheter från idé till förvaltning. Byggsystemet bygger på ett antal 
standardiserade, industriellt tillverkade byggdelar med stomsystem i trä, som kan 
sammansättas i olika lösningar utifrån den enskilda kundens krav. Figur 9 kan illustrera BIT 
AB:s produkt:
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Figur 9: BIT:s produkt 

De områden som särskiljer BIT-processen från en traditionell idé till förvaltnings process är 
den industriella tillverkningen och uppförandet. BIT ska erbjuda en lösning från idé till 
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förvaltning som innefattar samtliga faser och hanteras av BIT resurser. En grundläggande 
förutsättning är den utvecklade informationsmodellen som i sitt utförande under hela 
processen ger relevant information till de skilda aktörerna i delmomenten.  

Informationsmodellen har en avgörande funktion i den industrialiserade processen, genom att 
relevant information alltid finns tillgänglig. Det kan ses som en förutsättning för att klara de 
industriella processernas krav på rätt information vid alla tillfällen. En annan avgörande faktor 
är att skapa repetivitet i tillverkningen, med det menas att upprepning genererar vana och 
därigenom effektivisering och kostnadsbesparingar. Efter att ha kontaktat den aktuella 
fastighetsägaren åtar sig BIT att modellprojektera det aktuella området och med det som 
underlag utforma en offert på huset med fasta m2 priser och med relevanta nyckeltal 
presenterade.

Tillverkningen av element och moduler kommer att ske i fabrik och sen transporteras till 
platsen för uppförandet. Uppförandeplatsen är etablerad och väderskyddad för att minimera 
störningar vid uppförandet. Den arkitektoniska utformningen av byggnaden och flexibiliteten 
är en av byggsystemets fördelar. Den tillåter variation vad avser lägenhetssammansättning, 
tomtanpassning, fasadmaterial samt fasadutformning. Detta innebär att BIT erbjuder en 
mängd möjligheter och följaktligen en stor flexibilitet till utformning och anpassning av 
fastigheten, inom ramen för en industriell produktion. 

Efter uppförandet och slutförda markarbeten i anslutning till byggnaden överlämnar BIT 
fastigheten till fastighetsägaren, efter att en första inflyttning skett där funktioner och 
eventuella anmärkningar åtgärdats. Överlämnandet till kunden sker på det sätt som kunden 
definierat avseende teknik, utbildning och dokumentation. BIT använder trä som 
systembärare, och träets specifika egenskaper, integrerad i en industrialiserad process, skapar 
förutsättningar för en lägre produktionskostnad och därigenom totalkostnad för byggande av 
fastigheter.

Vidare i affärsplanen diskuteras kunden och för att identifiera kunden krävs insikt i vilka 
parametrar som påverkar beslutet att bygga bostäder. Påverkande faktorer kan ses som 
regional tillväxt, efterfrågan, expansion, attraktivt läge, investering eller ett behov av 
investering, ersättningsbyggnad, politiska beslut och investeringsbidrag. BIT:s kund är 
fastighetsägare eller fastighetsägarorganisationer som efterlyser en helhetslösning från idé till 
förvaltning. BIT söker kunder som efterfrågar en kostnadseffektiv helhetslösning med 
totalekonomiskt fördelaktiga lösningar av nya bostäder, där det lokala/individuella behovet 
styr utformning och kundnyttan. Kunden är fastighetsägare som beställer ”bostäder för 
folket”, med denna beskrivning menas bostäder där hyresnivån är mellan 1100-1200 kr per m2

för bostadsbyggnader i flera våningar. Ur det perspektivet ses både allmännyttan och olika 
privata aktörer som potentiella kunder. Bedömningen är att de lite mindre bolagen har större 
behov av helhetslösningar än de större. BIT:s ambitioner ligger i att bygga bostäder som för 
kunden och kundens kund är attraktiva, funktionella samt ekonomiskt konkurrenskraftiga.  
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Den upplevda och presenterade konkurrentsituationen kommer främst från den produktion 
som idag sker enligt de gängse metoderna. BIT:s främsta konkurrensfördel är att erbjuda hela 
den fragmenterade byggprocessen paketerad och effektiviserad i en industriellt styrd process, 
enligt den tidigare angivna modellen för produkten. Den största marknadspotentialen ligger i 
storstäderna med dess kranskommuner. Där sker idag den största tillväxten av personer med 
det största behovet av kostnadseffektiva och totalekonomiska lösningar. Därmed menas inte 
att mindre städer med deras närområden är ointressanta och saknar behov av BIT:s koncept. 
Marknadsföringen ska följa en traditionell modell, med uppsökande och/eller 
kontaktverksamhet. Marknadsföringen ska inriktas på etablerade fastighetsägare av bostäder 
(bl.a. SABO-företagen), emellertid ska andra potentiella kunder inte avföras men prioriteten 
ligger på den som äger och förvaltar egna fastigheter. Försäljningen av BIT-konceptet 
kommer att genomförs av personal med kunskap och kompetens i alla led av byggprocessen.  

BIT har ett antal leverantörer, och dessa leverantörer indelas i tre typer: 

1. Traditionella leverantörer 
2. Komponentleverantörer 
3. Tillverkare av byggdelar 

Avslutande i den affärsplan som presenteras finns en SWOT-analys, d.v.s. en analys av 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkorna ses som träets estetiska värden och 
kombinationsmöjligheter med andra material, den industriella processens effektivitet, 
produktkonceptet, nyhetsvärdet, och utmanandet av de traditionella strukturerna.  Svagheterna 
ses som att trä inte använts som byggnadsmaterial i bostäder av tänkt utformning på mycket 
länge att organisationen är ännu inte klar samt brand och ljudkrav. 

Möjligheterna ligger i att BIT kan möta efterfrågan på konkurrerande system till det 
traditionella byggandet och tillföra ett effektivare system där flexibiliteten ökar. Vidare kan 
BIT skapa ett lägre kostnadsläge i byggandet samt öka vidareförädlingen av trä genom att öka 
användandet av trä i byggandet. De upplevda hoten är ovanan att bygga enligt konceptet hos 
potentiella kunder, och den starkt konkurrensutsatta situationen från traditionellt byggande 
med företag och organisationer som är starka både finansiellt och i sin lobbyverksamhet. 

Sammantaget kan man både som observatör och deltagare konstatera att affärsplanen inte nått 
de målsättningar som satts upp för fasen. Affärsplanen saknar i stora stycken det man avsett 
att producera. Främst saknar affärsplanen relevanta ekonomiska kalkyler och nyckeltal. 
Anledningen kopplas främst samman med att inga relevanta siffror funnits att tillgå för 
gruppen när främst Teknikgruppens arbete inte skridit framåt i önskad takt. I affärsplanen har 
däremot klarlagts vad det är BIT ska göra och i det närmaste hur det ska genomföras. Arbetet 
med affärsplanen kommer helt att lämnas under den tredje fasen för att ge utrymme för 
Teknikgruppen som ska färdigställa arbetet som kvarstår från fas 2. 
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5.4 Arbetsgruppernas uppgifter, mål och organisation under fas 3 

Vid avslutandet av fas 2 uppfattar Styrgruppen att väsentligt arbete kvarstår att genomföra 
innan ett klart beslut kan tas av gruppen om bolagsbildning. Syftet med fas 3 är att utforma 
och säkerställa teoretiska modeller för tillverkningskostnader och målpriser, samt för hur 
organisationen och företagen ska organisera sig för att åstadkomma och möta de uppsatta 
målpriserna samt de övergripande målen. Följande områden fastställs som aktivitetsområden 
under fas 3: 

1. Byggdelar och komponenter 
2. Installationer 
3. Logistik, montage och komplettering på plats 
4. Marknadsbearbetning

Uppenbart blir att affärsplanearbetet inte prioriteras i fasen med anledning av att den är 
beroende av Teknikgruppens slutsatser. För att skapa en klarhet kring byggdelar och 
komponenter söks optimering, kalkylering och målpris för bjälklagselement, väggelement, 
takelement, badrumsmoduler, köksmoduler och trapphusmoduler. Arbetet kring installationer 
fokuseras på El, VS och Ventilation. För att möjliggöra en industriell process som sträcker sig 
från skog till färdig byggnad läggs tonvikt på logistik och montage. En viktig faktor att ta 
hänsyn till i den industriella processen är graderna av tillverkning på fabrik och komplettering 
på plats. De hittills nämnda områdena beslutas hamna under Teknikgruppens försorg. På 
området marknadsbearbetning beslutar Styrgruppen att Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå 
kommuner ska uppvaktas. Uppvaktningen sköts av ledamöter från Styrgruppen enligt 
följande: Skellefteå kommun, ÖK och LA, Umeå kommun, KAJ, Piteå och Luleå kommun av 
EL. Syftet med fasen är att beskriva ett byggprojekt där alla ingående byggdelar är 
kostnadssatta och kalkylerbara. Vidare läggs vikt vid att skapa en funktionell teknisk modell 
för sammanfogning av byggdelar. Målet är att resultaten ska ligga till grund för utvecklingen 
av en rationell modell för sammanfogning, och skapandet av en tydlig bild av affärsmodellen. 
I fasen organiseras arbetet med en projektledare som leder arbetet tillsammans med 
representanter från deltagande företag och vid behov externa resurser. Styrgruppen hanterar 
marknadsbearbetningen genom representanter från deltagande företag. Projektperioden 
sträcker sig från 20 januari till 30 juni 2005. 

5.5 Teknikgruppens arbete under fas 3 

Teknikgruppen organiseras med samma personer som i fas 2 med undantag för eventuella 
externa resurserna och projektledare. Teknikgruppen inleder sitt arbete i fas 3 med möte 27 
april 2005. Mötet syftar till att sammanställa och planera arbetet under fasen för att möta 
styrgruppens behov. De främsta målsättningarna var att utveckla den i fas 2 utformade 
modellen till ett hus som kan produceras till en kostnad av 8000 kr/m2 boarea (BOA), 
frånräknat mark och anläggning. Vidare beslutades att BOA i förhållande till bruttoarea 
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(BTA) ska vara faktor 0,8. Det rationella uppförandet diskuterades ingående och gruppen 
valde att lägga vikt vid området.   

Mellan april och maj 2005 arbetar gruppen med att utveckla de områden som beslutats om, 
och den 17 maj 2005 genomförs ett möte med syfte att utreda hur långt gruppen hunnit i sitt 
åtagande. Skissarbetet har framskridit så att en presentation genomförts och mottagits väl. 
Kalkylarbetet har inte framskridit då definitionerna av byggdelarna i produkten inte ännu är 
klara. Teknikaktiviteten som ansvarar för att definiera produkten har fram till mötet arbetat på 
främst stabilitetsområdet och föreslagit tre möjliga lösningar. Lösningarna innebär var för sig 
olika produkter att definiera. Det första alternativet är en fribärande lösning som innebär att 
det blir enklare att utföra installationerna, nackdelarna är fler transporter, mindre flexibilitet 
och olika riktningar på bjälklagen. Det andra alternativet är en limträstomme med bärande 
innerväggar, nackdelen är den minskade flexibiliteten. Alternativ tre är en limträstomme och 
volymer som ställs på varandra, problemen är oklara men ett är att de olika delarna 
förmodligen beter och rör sig olika. Gruppen beslutade att bjälklagen ska bära på 
ytterväggarna, kassettbjälklag förutsätts som ska vara bärare av bad och köksvolym. När 
gruppen tagit beslut om de avgörande punkterna fokuserar man på att definiera produkterna 
för att möjliggöra kalkylering. Mellan den 17 maj och den 16 juni 2005 pågår främst arbetet 
med att definiera produkterna och påbörja kalkyleringen. Vid möte den 16 juni kan man 
konstatera att gruppen fortfarande sitter fast i definitioner och nya problemlösningar. Gruppen 
är trots allt positiv till att hinna presentera de svar på de för fasen viktiga frågeställningarna. 
Vidare kommer man överens om hur slutredovisningen ska läggas upp.

Den 1 juli 2005 presenterar Teknikgruppen för Styrgruppen följande slutredovisning: 
Gruppen konstaterar att huset kan levereras för 13 miljoner exklusive moms och 
grundläggning, vilket genererar en kostnad på 9100 per m2. Byggsystemet klarar merparten av 
alla bostadsprojekt upp till åtta våningar, samt kan konkurrera med traditionellt byggande 
avseende glasöppningar etc. Systemet möjliggör också hög flexibilitet i planlösning när inga 
bärande väggar finns i lägenheterna. Materialvalen är naturligt till stor del sunda ur 
miljösynpunkt, vilket till stor del efterfrågas av framtida brukare. Systemet möjliggör kort 
byggtid och leverantören kan erbjuda ett helhetsåtagande. Det unika i byggsystemet är 
kombinationen mellan träbaserade element och volymer. Systemet innebär hög andel platta 
paket som starkt underlättar transporter och annan logistik. Vidare återfinns teknikintensiva 
delar utförda som volymer vilket innebär att stora delar av installationerna kan genomföras på 
fabrik. Takelementen bär på ytterväggarna och har en hög prefabriceringsgrad vilket innebär 
effektivt montage och stora frihetsgrader i yteffektivitet och planlösning. Vidare går 
takelementen att frakta som platta paket. Volymerna har storleksanpassats till 2,4 meters 
bredd vilket möjliggör frakt på längre sträckor och de är anpassade för lyft med integrerade 
lyftsystem. Kanalisation för el, VVS och sprinkler är integrerat i volymer och element.  

Teknikgruppen uppfattar styrkorna i systemet som att bjälklagen och väggelementen har en 
hög prefabriceringsgrad, samtidigt som lösningarna är utformade för god transportekonomi. 
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Byggsystemet går utföra med gruppens befintliga byggdelar. Byggsystemet kan fungera för 
flera ändamål som exempelvis bostäder, skolor och kontor. Svagheterna i systemet ses av 
Styrgruppen som de komplicerade bjälklagen, med många ingående komponenter samt att det 
blir ovanligt högt. En annan svaghet är att installationer traditionellt inte är anpassade för 
industriell produktion. På området för möjligheter eller utvecklingsområden ser 
Teknikgruppen att effektivisering krävs i mötet mellan bjälklag, volymer och väggar. Fortsatt 
krävs utveckling av installationstekniken i samverkan med tillverkarna av byggdelarna, där 
den industriella tanken måste in även hos installationstillverkare. Ett antal fullskaleförsök 
saknas enligt Teknikgruppen, där statiska tester kan utföras. Ytterväggar, hiss och trappvolym 
kräver vidare utveckling. Teknikgruppen uppfattar de främsta hoten som 
tillverkningskapacitet och de punkter som finns under utvecklingsområden och som inte lösts 
innan ett realt projekt.

Gruppen har uppfyllt målsättningarna om samverkan mellan företagens kompetenser och 
produkter samt de grundläggande kraven. Byggnadens kvaliteter har definierats och 
konstruktionsdelarna har lösts. De mål som inte uppfyllts är en prisnivå på 8000 kr/m2, ett 
enhetsbjälklag och att infästningen mellan bjälklag och yttervägg endast medger 
glasöppningar upp till undertak på översta våningsplanet. Det föreslås att aktiviteterna under 
en kommande fas 4 inriktas på att upprätta ett konsortieavtal, framställa prospekt, inventera 
objekt/markanvisningar samt bearbeta dessa. Vidare är det viktigt att förädla affärsplanen 
under fasen. Teknikgruppen avslutar formellt sitt arbete med den presenterade 
slutredovisningen.

5.6 Kortfattat om det informella arbetet under fas 4 

Styrgruppen beslutar om att genomföra en fas 4 utan särskilda grupper för teknik, process och 
affärsplan. Arbetet fortsätter dock mellan de inblandade personerna och en del frågetecken 
angående teknik och process rätas ut. Behovet är främst i nuläget ett realt projekt som kan ta 
lösningarna till en högre nivå.

För området affärsplan kom fas 4 att organiseras så att projektledaren i samråd med eventuella 
andra inblandade fick i uppdrag att förfina och slutligen sammanställa den. Arbetet kom att 
genomföras under fasen och ligga till grund för det bolag som bildades den 21 december 
2005.
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6. Analys 

Föreliggande kapitels övergripande syfte är att analysera nätverksprocessens utveckling från 
idén om samverkan till att ett gemensamt bolag bildas. Det gemensamma bolaget bygger på 
ett genomarbetat träbyggsystem där tekniken och processen är löst samt en affärsplan som 
beskriver idén, affären, samverkan och fördelning.

6.1 Analysarbetets struktur 

6.1.1 Analysmodellen  

Analysen kommer att utformas med utgångspunkt i den tidigare presenterade (se nedan) 
analysmodellen av Klint och Sjöberg (2003), där nätverket analyseras utifrån sju dimensioner 
och tre nivåer. Dimensionerna är grundläggande förutsättningar, struktur, uppträdande, 
prestationsförmåga, institutioner, dynamik och tid. Nivåerna är nätverks-, företags- och 
individnivå. Samhälle och handelsrelaterade 
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Figur 10: The SC-model for strategic networks (Klint och Sjöberg, 2003:414) 
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Utöver de dimensioner och nivåer som presenteras i analysmodellen kommer 
branschutveckling och fenomen och mönster att presenteras under egna rubriker. Problemet i 
föreliggande arbete har sålunda formulerats som: 

Hur åstadkommes genom samverkan ett strategiskt nätverk inom området industriellt 
träbyggande?  

Det innebär att viktiga händelser, fenomen, mönster och faktorer för utvecklingen i 
skapandeprocessen för ett byggsystem ska beskrivas och analyseras. Studiens syfte är 
följaktligen att bidra med kunskap om hur ett strategiskt nätverk kan bli en modell för 
introducerandet av ett träbyggsystem som är industrialiserat, kostnadsbesparande, flexibelt, 
funktionellt och estetiskt.

Valet av analysmodell beror på att den samlar relevanta delar av de teoretiska 
utgångspunkterna i nätverksforskningen i en gemensam modell. De faktorer och dimensioner 
som ingår i modellen är viktiga för att bidra till förståelsen för utvecklingen av nätverket. 
Modellen är särskilt lämplig när den belyser nivåerna och dimensionerna. Företagen består av 
individer som antingen tror på en nätverksprocess eller inte tror på den. Individens syn 
påverkar företagets deltagande och engagemang. Analysmodellen är öppen för att vända 
ordningen på nivåerna vilket i det här fallet väljs när det bör vara individen som är den första 
byggstenen i en nätverksprocess, och inte nätverket. M.a.o. analysen inleds på individnivån 
för att sedan övergå till företagsnivån och avslutas på nätverksnivån.

Analysarbetet inleds med en diskussion kring den faktiska branschutvecklingen under tiden 
för processen. Branschutveckling ingår inte i analysmodellen men det finns anledning att 
presentera utvecklingen när de omgivande förutsättningarna påverkar processen, och det är 
markanden och samhället som är drivkraften för nätverket. Analysen övergår därefter till att 
beskriva tiden, vilket är en dimension i analysmodellen; att visualisera tiden bildar ett mönster 
i processen som är viktigt att se. Efter presentationen av tidsdimensionen följer arbetet 
analysmodellen fram till att mönster och fenomen i nätverksprocessen presenteras. Kapitlet 
avslutas med en presentation av svagheter i processen. Att dessa två avslutande delar i kapitlet 
tillkommit beror på att det finns en poäng att se på dessa områden för den holistiska 
förståelsen av processen.

Det huvudsakliga arbetet i kapitlet ligger i analysmodellen som strukturerats så att 
inledningsvis analyseras de ’grundläggande förutsättningarna’ i tre nivåer för att sedan övergå 
till analys av ’struktur’ på de tre nivåerna etc. Analysmodellen innehåller inte bara de fyra 
dimensionerna utan också två ytterligare dimensioner som påverkar nätverksprocessen, 
nämligen dynamik och institutioner. Med institutioner avses lagar, normer, infrastruktur och 
understödjare. Samtliga företag är baserade inom Sveriges gränser och har därför samma lagar 
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och normer att följa. Hur de institutionella faktorerna har påverkat processen kommer att 
presenteras i ett eget avsnitt i analysen. 

6.2 Branschutvecklingen under tiden 2000-2006 

I samband med resonemanget kring nätverkets skapandprocess finns anledning att återge den 
faktiska utvecklingen både för såväl bygg- som träbranschen. Den generella bilden av 
utvecklingen kan senare i analysen vara av vikt främst för analysen av den dynamiska 
utvecklingen. Följande figur ger en bild av utvecklingen i branscherna: 

Trendutveckling i bygg- och träbranschen
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Figur 11: Trendutveckling i bygg- och träbranschen under perioden 2000- 2006 

Figur 11 beskriver trendutvecklingen i trä- och byggbranscherna. Trenden för byggbranschen 
är beräknad utifrån påbörjad nyproduktion av bostäder i småhus och flerbostadshus, 
statistiken är hämtad från SCB (2007). Trenden för träindustrin är beräknad utifrån 
producentprisindex för ett antal områden inom träindustrin. Områdena är trä och trävaror (ej 
möbler), trä (sågat, hyvlat, eller impregnerat), träbaserade skivor, monteringsfärdiga 
träbyggnader, snickerier och förpackningar av trä.

Trenden inom byggindustrin är starkt uppgående, framförallt under den senare delen av 
perioden, medan träindustrin visar en mindre uppåtgående trend. Den mycket tydliga 
uppgången 2006, kan möjligen kopplas till slopandet av det statliga räntebidraget vid 
årsskiftet 2006/07. Staten har valt att slopa räntebidraget vilket innebär en fördyring av 
bostadsproduktionen. En mängd aktörer har därför inför årsskiftet 2006/07 påbörjat 
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produktionen av bostäder. Den allmänna uppfattningen om 2007 är att produktionen kommer 
att vara hög.

6.3 Tid och faser som analysdimension

Tiden är en faktor som ingår i Klint och Sjöbergs (2003) analysmodell. Tidsfaktorn kommer 
att presenteras utifrån den indelningen i faser som nätverksprocessen genomförts i den 
kommer också att tillföras tre övergripande faser. Där åtskillnaden mellan när det finns en 
grupp och när det inte finns en grupp görs tydlig. Den första av dessa faser är Visionsfasen 
som kan beskrivas som en period av möten och förtroendeskapande mellan individer och 
fastställandet av formerna för samverkan. Den andra fasen, Aktivitetsfasen, kan beskrivas 
som fokuserat arbete för att förverkliga den gemensamma visionen som är grunden för 
samverkan. Det går också att identifiera en tredje övergripande fas som innebär att realisera 
intentionerna i nätverksprojektet, en Realiseringsfas.  

Det som underbygger antagandet om en tredje fas är arbetet att få tillstånd ett pilotprojekt. Att 
indela nätverksprocesser i faser har bl.a. föreslagits av Andersson (1979), Nilsson och Nilsson 
(1992) och Chaston (1996). För att tydliggöra processens utveckling över tid presenteras 
följande figur som visar tiden för nätverksprocessen, de övergripande faserna och 
delprojektfasernas indelning.

Fas 0 Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 
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2005-07 
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    2006-02 -- 

Realiserings-
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Figur 12: Fasindelning av processen 

Den visionära fasen, med fas 0 och fas 1, kan sägas ha börjat redan 1994 med den lagändring 
som gjorde det möjligt att bygga flervåningshus i fler än två våningar med trä som stomme. I 
det undersökta fallet kommer Visionsfasen att börja kring millennieskiftet. Anledningen till 
det är att det var då det undersökta fallet introducerades. Fasindelningen (fas 0 – fas 4) i 
figuren har främst påverkats av två faktorer; den externa finansieringen i nätverksprocessen 
och strategin att genomföra alla faser enligt en projektmodell. En projektmodell innebär givna 
mål, finansiering och tidsramar med hållpunkter, eller så kallade milstolpar. Delningen mellan 
den inledande och den avslutande delen av Visionsfasen (fas 0 - fas 1) kopplas till en första 
formalisering där företagen åtar sig att gemensamt genomföra en generell analys av 
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marknaden. Den generella analysen kommer att vara en del av grunden till övergången till 
Aktivitetsfasen; den andra delen är den fördjupade analysen som genererar ett mera handfast 
förslag till organisering.  

Vid inledningen av Aktivitetsfasen fördjupas formaliseringen när behovet av bindande avtal 
blir tydligare och en operativ organisation upprättas med en Styrgrupp och arbetsgrupper. Den 
tredje fasen, delningen mellan den inledande och den centrala delen av Aktivitetsfasen har en 
mera diffus koppling, när fas 3 kan ses som en förlängd fas 2. Delningen görs med anledning 
av intern- och externfinansieringen, samt att en kris uppstår kring utvecklingen när man inte 
anser sig ha hunnit så långt som man önskat. Indelningen mellan den centrala och den 
avslutande delen i Aktivitetsfasen är mera tydlig när byggsystemet i princip är färdigställt och 
de ekonomiska kalkylerna kan sägas vara underbyggda. Den avslutande delen i 
Aktivitetsfasen kom att handla om att färdigställa de kvarvarande delarna i byggsystemet och 
att agera mer riktat mot marknaden, samt att skapa det gemensamma bolaget. Under 
avslutningen av Aktivitetsfasen framträder förvärvandet av ett pilotprojekt som den viktigaste 
uppgiften förutom bolagsbildningen. Därmed finns det rimligen grund för att säga att nästa fas 
är en Realiseringsfas. Fortsatt kommer analysen att följa den av Klint och Sjöberg (2003) 
föreslagna modellen, fram till rubrik 6.10. 

6.4 Grundläggande förutsättningar 

6.4.1 På individnivån 

SC-modellen, anger utbildningsnivå, kompetens, kunskap, motivation och värderingar som 
faktorer för de grundläggande förutsättningarna på individnivån. 

Utbildningsnivån är en faktor som aldrig omnämnts i nätverksprocessen däremot är det tydligt 
att bred branschkompetens är viktigt i den visionära fasen, främst för att stärka den strategiska 
känslan. En annan faktor som framträder är de redan upparbetade relationerna, både direkta 
och indirekta, som individen har och hur dessa framträder som en framgångsfaktor för 
samverkansprocessen. Kim och Aldrich (2005) menar att individer söker sig till individer med 
liknande intressen och bakgrund. I det studerade fallet finns en intressegemenskap i att bygga 
trähus. Många av deltagarna kände till varandra och hade också mötts i tidigare projekt.   

Kunskap eller kunskapsöverföring är en av de viktigare faktorerna för utvecklingen av 
nätverk enligt litteraturen. På individnivån framträder kunskap som en viktig faktor i de tidiga 
delarna av utvecklingen och som sammanfaller med den strategiska känslan. Över tid i 
processen kommer kunskapsbehovet att utvecklas och förändras; storleken på den kritiska 
massan av kunskap kommer att öka. I de senare faserna krävs allt mera specifika kunskaper 
och kompetenser. En tydlig utveckling som stödjer detta är att vid övergången från 
Visionsfasen till Aktivitetsfasen skapar Styrgruppen arbetsgrupper med individer som har 
kunskap och kompetens på de specifika områdena. Den kritiska kunskapsmassan ökas 
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markant med utgångspunkt i det naturligt ökade behovet. Arbetsgrupperna ges relativt fria 
händer att utveckla sina specifika områden mot givna mål uppsatta av Styrgruppen.  

En viktig faktor som saknas i analysmodellen är om individen agerar beslutsmässigt eller är 
beroende av andras åsikter vid beslut. Nilsson och Nilsson (1992) berör ämnet när de menar 
att företaget ska vara beslutsmässigt, och inte exempelvis tillhöra någon kedja. I det här fallet 
framträder det förutom författarnas konstaterande, att den individuella beslutsmässigheten är 
viktig och blir allt viktigare med tiden när fasernas utveckling allt mera innebär ökat åtagande 
från företagen och individerna. Beslutsmässighet är också en viktig faktor i arbetsgrupperna, 
de tenderar i det här fallet att fungera bättre om de får en given uppgift men enskilt får besluta 
om hur de löser uppgiften. 

Motivationen av individen att gå in i en eventuell samverkan kan i det här fallet kopplas till 
fyra faktorer. För det första är spänningen att det sker något nytt på marknaden samtidigt som 
viljan att agera för att ta vara på en möjlighet finns. För det andra bör motivationen hänga 
samman med tidigare relationer med andra som redan existerar i gruppen, och som omnämns 
av Kim och Aldrich (2005). Den tredje motiverande faktorn handlar om företagsattityd. Flera 
av företagen tenderar att delta i många projekt av det här slaget, medan vissa inte gör det men 
tror på idén och därför deltar. Den fjärde motiverande faktorn hänger samman med tron på att 
företaget och individen kan utveckla ny kunskap, flexibilitet och att få tillgång till 
affärsmöjligheter och marknader och att sänka kostnaderna (Westerberg och Ylinenpää, 
2006). Utöver dessa fyra faktorer tyder den studerade processen på att i vissa fall stödjer 
företag utvecklande processer utan att själv ha direkta intentioner att delta hela vägen. 
Vinsterna ligger i att hela branschen utvecklas. Johannisson m.fl. (2000) menar att i det 
personliga nätverket sätter sig individen i centrum och därmed är nätverket egocentriskt. I fall 
man ser individen i företaget som en faktor för att företaget sätts i centrum kan man se tydliga 
tendenser till egocentricitet i det här fallet.   

Vidare på det individuella planet övergår motivationen från tron på idén till att mera handla 
om att uppnå uppsatta mål. Detta inträffar när processen övergår från att vara visionär till att 
bli aktivitetsinriktad. Processen blir mer strukturerad med uppsatta mål och budgetar samt 
med en tydlig organisation. Motivationen hos företagen har varit skiftande; i den inledande 
fasen fanns intresse för en utveckling av industrialiserat träbyggande, och här har arkitekterna 
och understödjande aktörer främst varit den drivande kraften. En trolig anledning till att 
drivkraften i de tidiga skedena främst kom från arkitekthåll är att de agerar med 
helikopterperspektiv nära marknaden. Nilsson och Nilsson (1992) menar att de som antar den 
här rollen ofta befinner sig i slutet på produktions- eller processkedjan. I det här fallet 
stämmer detta men det kommer att ändras över tid. Entusiasmen hos de producerande 
företagen var försiktig i början och många gånger avvaktande, men kom att tillta med mera 
påtagliga resultat i processen. De kommer senare i processen att anta en allt mera drivande 
hållning. Utöver detta finns från och med Aktivitetsfasens inledning en starkt drivande kraft i 
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den externa ordföranden. M.a.o. den drivande kraften i en nätverkprocess förändras över tiden 
och med utvecklingen. 

Individens värderingar har för nätverksprocessen inneburit både konflikter och steg framåt. 
Styrgruppen består av en samling individer där flertalet har processteknisk bakgrund på 
praktisk och erfarenhetsmässig nivå. Den tekniska bakgrunden innebär ofta att individen vill 
ha mera påtagliga bevis för påståenden än uppskattningar och övertygelser. Det motsatta 
förhållandet gäller i stort för vissa individer i nätverksprocessen när de har som arbete att vara 
visionära. De skilda utgångspunkterna kom att innebära vissa konflikter, där den ena sidan 
kanske ibland sökte för påtagliga belägg medan den andra sidan stundom blev för visionära. 
De gemensamma värderingarna, om att det finns behov av att utveckla träbyggandet, kom att 
bli den vinnande värderingen trots olikheterna. Det finns en tydlig indikation på att det är 
olikheterna som driver processen framåt trots att olikheterna kan betyda väsentlig tidsåtgång.

6.4.2 På företagsnivån 

Analysmodellen anger resurser, kunder, leverantörer, region och legitimitet som faktorer för 
de grundläggande förutsättningarna på företagsnivån 

Företagets resurser kan definieras både som finansiella och icke-finansiella. De finansiella 
resurserna skiljer mellan företagen i gruppen. Skillnaden är mellan en omsättning på 68 
miljoner till cirka en miljard svenska kronor. De finansiella resurserna är viktiga för företagets 
deltagande i processen, men inte direkt för nätverket, eftersom de icke finansiella resurserna 
väger upp avsaknaden av finansiella resurser. Med icke-finansiella resurser menas här 
specifik kunskap och specifika produkter som är viktiga för byggsystemet. Företaget ska 
m.a.o. vara så kompetent att det innebär en kedjetillgång i nätverket. Jarillo (1988) och 
Nilsson och Nilsson (1992) menar att ett eller flera företag bör vara större än andra på ett eller 
annat sätt, s.k. drakar, som kan fungera som motor i projektet. I Visionsfasen spelar 
finansiella resurser en underordnad roll eftersom arbetet främst ligger i att övertyga sig själv 
och gruppen om att ett gemensamt mål kan identifieras, och att företaget kan spela en 
väsentlig roll i att uppnå målet. 

Vad beträffar sågade varor inriktar sig producenterna främst på volym och därefter, i bästa 
fall, på vidareförädling. Industrialiserat träbyggande innebär att sätta vidareförädlingen i 
fokus snarare än volymen. Det innebär att nya kunskapssteg måste tas, tankemönstret måste 
gå från volymtänkande till kundfokus. Sardén (2005) menar att den främsta faktorn kring 
utvecklingen av industriellt träbyggande ligger i de osäkerheter som finns kring 
byggprocessen, konstruktion, produktion, strategi, struktur, samverkan och 
kunskapsöverföring. Det intressanta kring industrialiserat träbyggande är att varken säljaren 
eller köparen har en klar bild av just det industriella. Området är relativt nytt och det finns 
därför få referenser. De väloljade processer som man ser i exempelvis bilindustrin är i stort 
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frånvarnade i dagens träbyggande över två våningar. I det undersökta fallet har mekanisk 
industri fått bli det lysande exemplet som man vill efterlikna i sin byggprocess.    

Företagens kunder har inte i någon större utsträckning påverkat processen eftersom de 
existerande kunderna i många fall inte är den primära målgruppen för nätverket. Gruppen 
konstaterar att man måste segmentera marknaden och samverka i vissa fall medan man 
konkurrerar i andra. Human och Provan (1997; 2000) uttrycker att spänningen mellan 
konkurrens och samverkan måste hanteras när deltagarna delvis arbetar för en gemensam 
framtid. Marknaden har varit ett av de viktigaste fokusområdena i hela processen eftersom det 
är den som både har ökat efterfrågan på bostäder samtidigt som kraven har ökat på 
effektivitet, flexibilitet och kostnadsbesparingar. I nätverksprocessen sätter man kunden i 
fokus för utvecklingen vilket passar relativt väl in i Johannissons resonemang om att det är 
marknaden och samhället som är drivkraften för nätverk.  

Företagens leverantörer är däremot inte en lika påverkande faktor när de främsta 
leverantörerna är skogsägare som levererar till sågverk. Problemen är snarare tillgången på 
råvara. Däremot finns behov av andra leverantörer till processen. De främsta behoven ligger i 
leverantörer nära byggprocessen som exempelvis projektörer och entreprenörer på el-, vatten- 
och ventilationsområdet (Bystedt, 2007).  

Regionstillhörighet är en faktor som flera författare har diskuterat. I det studerade fallet är 
regionen en viktig faktor både på ett negativt och positivt sätt. De negativa inslagen ligger 
främst i avståndet till stora marknader medan de positiva anknyter till tradition, liten kritisk 
grupp och närhet till råvaran.

Företag skapar legitimitet genom positionering och finansiell status i sin omgivning. 
Företagen i gruppen har genomgående gott rykte i närområdet och vissa är även kända på den 
globala marknaden inom sina segment. Legitimiteten är i det undersökta fallet är främst 
viktigt i mötena med samhällsaktörer och med tiden, i de avslutande faserna, i möten med 
potentiella kunder. Legitimiteten hos ett företag ligger till grund för att den potentiella kunden 
minskar sin osäkerhet inför en eventuell affär, trots att osäkerheten fortfarande är stor 
generellt i området (Sardén, 2005). Substansen i företagen och tidigare affärer är de främsta 
faktorerna för legitimitet. Legitimitet inom byggbranschen byggs ofta upp i samband med 
referensobjekt. I samband med pilotprojekt minskar den tidigare nämnda osäkerheten. 
Nätverket kom tidigt in på att söka möjligheten att få bygga ett referensobjekt och de 
marknadsrelaterade satsningarna riktades därför mot detta.

6.4.3 På nätverksnivån 

Analysmodellen anger marknadsstruktur som faktor för de grundläggande förutsättningarna 
på nätverksnivån. Med marknadsstruktur menar Klint och Sjöberg, (2003), att det är sannolikt 
att strukturen på det strategiska nätverket är beroende av strukturen på marknaden, där det 
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individuella företaget är verksamt. Marknadsstrukturen definieras som det totala antalet 
köpare och säljare, grad av vertikal integration, homogenitet i produkten och 
kostnadssituation. Vart och ett av de ingående företagen är en produkt av sin 
marknadsstruktur. Det är viktigt att förstå likheter och skillnader mellan nätverksstrukturen 
och marknadsstrukturen i vart och ett av företagen. Likheterna och skillnaderna påverkar 
indirekt beteendet hos företagen i nätverksprocessen. Johannisson m.fl. (2000) menar att man 
i nätverk måste ha en ömsesidig förståelse och respekt för egenheter. Dessa egenheter 
sammanfaller m.a.o. inte bara med individen utan också med marknadsstrukturen som 
företaget är en produkt av.

Nätverksprocessens inledning hänger samman med ett antal investeringar i olika projekt över 
en längre tid. En serie av projekt har genomförts och avslutats, när marknaden börjar 
efterfråga ökad effektivitet och minskade kostnader i det svenska byggandet. Med den 
kunskap och de tidigare relationerna som skapats mellan företagen i olika projekt, kan man se 
möjligheten att med ett industrialiserat träbyggande möta marknadens efterfrågan. Detta kan 
liknas med den lilla världens nätverk som karaktäriseras av att relationerna samlas och det 
byggs broar som skapar mera globala nätverk (Kim och Aldrich, 2005). Det kan också liknas 
vid Johannisson m.fl. (2000) som beskriver att företagande bygger på långsiktiga relationer 
som förankras genom förtroende och där förtroendet i relationerna bygger på goda personliga 
relationer. Den industriella nätverksteorin stödjer också detta genom att man menar att det 
industriella nätverket växer fram ur företagsuppträdande och interaktion under en lång 
tidsperiod (Axelsson och Easton (1992). Nilsson och Nilsson (1992) lägger vikt vid att 
aktörerna interagerar med varandra för att skapa förutsättningarna för nätverket. 

Marknadsstrukturen består inledningsvis i processen av ett antal stora byggproducenter och en 
stegrande efterfrågan på marknaden. Bostadsproduktionen har under en längre tid understigit 
en uthållig nivå, samtidigt som kostnadsnivån varit stegrande, kvalitén i byggandet ifrågasatt 
och flexibiliteten låg. En av anledningarna till att marknadsstrukturen ser ut som den gör är att 
byggbranschen varit ett politiskt medel och därför skyddats i vissa fall och bromsats i andra 
fall.  

Nätverket består av ett företag som är nära kopplat till den traditionella byggbranschen men 
också företag som är nära kopplade till träbranschen. Båda branscherna är gamla och relativt 
traditionella men har av institutionella skäl haft liten kontakt med varandra. 
Nätverksprocessen inleds med en konstellation av företag som omfattar hela träkedjan och i 
princip hela byggkedjan. Sammansättningen innebär relativt skilda strukturer som skapats av 
de individuella verksamheterna. Målsättningarna vid inledningen av processen var relativt 
klar och de skilda företagsstrukturerna är den faktor som potentiellt skapar helheten i 
byggsystemet. De skilda strukturerna är avgörande för processens framgång, men de skilda 
strukturerna innebär också problem under processen.  
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Ett exempel är de företag som kommer att se sig själva som underleverantörer. Nilsson och 
Nilsson (1992) menar att företag i produkt- och processkedjan som inte intar en ledande roll 
ofta inriktar sina verksamheter på produktion, service och logistik. M.a.o. företaget har mera 
rollen av en underleverantör. Det ena företaget i den studerade processen har stora finansiella 
resurser men små icke-finansiella resurser på området, medan det andra företaget har det 
precis omvända förhållandet. Vad som är intressant att notera är att båda kom att hoppa av 
processen innan den avslutats. En av anledningarna kan vara att företagens struktur mera 
liknar underleverantören än systemleverantören. De företag som kom att genomföra den sista 
delen i Aktivitetsfasen, och sedermera skapa det bolag som är slutpunkten i föreliggande 
uppsats ligger alla närmare marknaden.  

6.5 Strukturella faktorer 

6.5.1 På individnivån 

Analysmodellen anger entreprenörskap, riskvillighet, förtroende och engagemang som 
faktorer för de strukturella faktorerna på individnivån.

Entreprenörskap kan definieras på ett stort antal sätt. Klint och Sjöberg, (2003) definierar 
entreprenörskap som den positiva inställningen hos ägaren av företaget, öppenhet, 
själförtroende, erfarenhet och kunskap. Westerberg och Ylinenpää (2006) definierar 
entreprenöriellt agerande som en funktion av tre dimensioner: innovativitet, proaktivitet och 
riskbenägenhet. Med innovativitet menar man att ta fram nya produkter och processer, 
proaktivitet att agera före andra och med riskbenägenhet att acceptera risker som en del i 
agerandet. Nätverksprocessen inbegriper på alla nivåer individer som har relativt lång 
erfarenhet och hög kunskapsnivå på sina specifika områden. Erfarenhet och kunskap 
genererar ofta självförtroende och öppenhet. Själförtroende i kombination med strategisk 
känsla bör underbygga både innovativitet och proaktivitet. Finns självförtroende och 
strategisk känsla ökar sannolikt riskvilligheten eller riskbenägenheten hos individen och 
därmed företaget. Öppenheten kan förväntas vara kopplat till individens upplevda 
konkurrenssituation i gruppen. Entreprenörskapsdefinitionen kan exempelvis vidgas till 
följande definition: 

"Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till 
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang." 
(Nutek, 2007) 

Enligt Nutek handlar entreprenörskap inte bara om att starta företag, men termen används 
många gånger synonymt i exempelvis media. I fall entreprenörskapsdefinitionen, enligt 
Nutek, används skulle hela den studerade processen kunna vara en entreprenörskapsprocess. 
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Uppfattningen är dock att processen är en nätverksprocess men med inslag av entreprenöriellt 
handlande.

Enligt både Klint och Sjöbergs och Westerberg och Ylinenpääs definition av entreprenörskap 
har nätverksprocessen inneburit entreprenörskap i förhållandevis stor utsträckning. Arbetet 
har genomförts med en positiv inställning hos individerna, men inställningen har skiftat något 
under processens gång. Hos vissa individer har inställningen varit relativt sval i de inledande 
delarna men kommit att öka i de avslutande, medan inställningen hos andra individer varit 
höga i de inledande delarna för att senare sjunka något i de avslutande. Den avslutande delen i 
Aktivitetsfasen kom på ett sätt att befästa inställningen och samtliga individer kom att befinna 
sig på en ungefärlig gemensam nivå. Hela processen handlar om att ta fram ett nytt 
byggsystem som både innefattar nya produkter och processer; och riskerna uppfattas som en 
del av agerandet. Man kan också konstatera att nya idéer har fötts och realiserats i processen, 
både på produkt- och på processområdet. Öppenhet har genomsyrat alla faser och aldrig 
egentligen varit ett problem, vilket sannolikt beror på att den upplevda konkurrenssituationen 
i gruppen varit avvägd, vilket föreslagits av bl.a. Human och Provan (1997; 2000) och 
Wincent (2006). Processen har innefattat en Styrgrupp med individer på verkställande nivå 
med lång erfarenhet, hög kunskap och med gott själförtroende. Samt tre arbetsgrupper som 
bestått av individer med hög kompetens på sina specifika områden, och med en vana att 
samverka i projektform. Förutom att Styrgruppen har till uppgift att understödja samverkan 
och hantera utmaningar som utnyttjande och ineffektivitet (Human och Provan, 2000; Hanna 
och Walsh, 2003), har entreprenörskap uppfyllts i båda nivåerna enligt analysmodellens 
definition.

För att återgå till riskbenägenheten finns det tydliga indikationer på att ta en affärsmässig och 
individuell risk bygger på att individen tror på processen och att det finns vinster med att ta 
risken. Alla affärsdrivna individer kan förväntas intressera sig för att minimera sina risker. I 
det här fallet handlar risktagandet om balansgången mellan förväntade resultat och insats av 
finansiella och icke-finansiella resurser. Nätverksprocessen består av ett antal osäkerheter för 
individerna men över faserna har det finansiella och icke-finansiella engagemanget vuxit, 
vilket tyder på att individerna trott på processen. Å andra sidan har två aktörer valt att hoppa 
av processen, men inte mycket tyder på att avhoppen har berott på att man inte trott på 
processen i sig. Avhoppen tyder mera på synen på det egna företagets roll i processen. En 
anledning till att individerna trott på processen är att de milstolpar eller referenspunkter som 
satts upp ofta har nåtts eller åtminstone har nått en tröskel där det är möjligt för individen att 
kalkylera sitt risktagande i att fortsätta med processen.  

Förtroendet mellan individerna i processen har varit högt vilket sannolikt bygger på att 
individerna lärt känna varandra under en längre period (se exempelvis Axelsson och Easton, 
1992). Diskussioner har förts om hur gruppen ska hantera fördelningen av eventuella vinster 
eller förluster. Diskussionen kom tidigt upp och förekom tydligt i inledningen av 
Aktivitetsfasen, men ingen överenskommelse kom till stånd. Förtroende är något som byggs 
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över tid och de individer som ingår i processen har på ett eller annat sätt lärt känna varandra 
eller träffats innan processen sattes igång. Träindustrin i regionen är relativt stor men består 
av ett relativt begränsat antal företag vilket innebär att individerna möts och har en relativt 
god uppfattning om varandras filosofier och företag. 

I Styrgruppen beror engagemang på övertygelse om processen och det uppfattade 
risktagandet, medan engagemang i arbetsgrupperna mera beror på inställning till sitt arbete 
och processen. Engagemanget i nätverksprocessen har varit genomgående högt, hänsyn måste 
tas till att det åtminstone i arbetsgrupperna till stor del varit arbete utöver det dagliga arbetet. 
Nätverkets ledande individer har haft en övertygelse om framgång och varit motiverade. 
Åtagandet har betytt att man skapat utrymmen i den dagliga driften för arbetsgruppernas 
arbete.

6.5.2 På företagsnivån 

Analysmodellen anger strategi, teknologi, struktur, organisation och engagemang som 
strukturella faktorer på företagsnivån. 

Det övergripande syftet i processen har varit att skapa ett byggande i trä som är 
industrialiserat utan att för den delen inskränka på hög kvalité och flexibilitet i utformning, 
samt att hålla en prisnivå som är lägre än i det traditionella byggandet.  

Enligt Nilsson och Nilsson (1992), Rosenfeld (1996) och Wincent (2006) samverkar företag 
främst för att förbättra problemlösning, ingång på nya marknader och med produktutveckling. 
Westerberg och Ylinenpää (2006) menar att motivet till samverkan mellan företag är att få 
tillgång till ny kunskap, bibehållen och utvecklad flexibilitet, tillgång till nya 
affärsmöjligheter och nya marknader samt kostnadsbesparingar. Vidare beskriver författarna 
att områdena som företag samverkar kring är främst produktion, markandsföring, försäljning, 
inköp, produktutveckling och FoU. 

I det studerade fallet kan man säga att problemet är att skapa ett träbyggsystem som är 
industrialiserat men ändå flexibelt och estetiskt samtidigt som att kostnadsnivån hålls nere. 
Man gör det för att ta tillvara på möjligheten att bli en aktör att räkna med på byggmarknaden. 
För att åstadkomma de två tidigare beskrivna områdena krävs både produkt- och 
processutveckling i företagen. I nätverket betyder föregående resonemang att främst 
Processgruppen lägger stor vikt vid det enskilda företagets interna processer och genomför 
djupgående studier för att utreda inköps-, produktions- och försäljningsstrategi i de enskilda 
företagen, då främst i de producerande enheterna. M.a.o. studerar gruppen hur företagen 
nyttjar sina tillgängliga resurser.  

Resultatet av utredningen har genomgående varit att de producerande företagen har en hög 
teknisk höjd men produktionen är inte optimalt organiserad för industriell tillverkning av den 
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typ som krävs. För att komma till rätta med denna avgörande processfaktor inriktar sig 
Processgruppen på att sammanställa en process och logistikbeskrivning som ska gälla för 
byggsystemet; gruppen föreslår också företagen vissa utvecklingsområden. 

Ser man till de tjänsteproducerande företagen finns främst en avsaknad av vana att samverka 
och delta i hela kedjan av händelser som en industrialiserad byggprocess betyder. Detta gäller 
i synnerhet underleverantörer, som har för vana att delta i byggprocessen en kort tid och 
genomföra en specifik uppgift, för att sedan lämna projektet (Bystedt, 2007). Författaren 
menar vidare att det finns tydliga krav i den industrialiserade processen att underleverantören 
kan vara delaktig och ha en förståelse för hela byggsystemet, vilket är ovanligt i den 
traditionella byggprocessen. Anledningen till att exempelvis underleverantören ska delta och 
förstå hela byggsystemet är den industriella processens ständiga krav på systemets utveckling. 
För att skapa kontinuerlig utveckling krävs helhetsförståelse och kontinuerlig återföring av 
information. Det stora engagemanget på företagsnivån har varit att anpassa och många gånger 
förstå vilka kärnpunkterna eller flaskhalsarna är för att skapa den industriella byggprocessen. 
Sammanfattningsvis har processen inneburit en genomgång för alla företag som de enskilt kan 
ha nytta av både enskilt och i samverkan. Antagandet om att intraorganisatorisk utveckling är 
positiv för den interorganisatoriska utvecklingen stöds av Nilsson och Nilsson (1992).  

I den studerade processen uppfylls samtliga motivfaktorer beskrivna i teorin till vad som 
karaktäriserar samverkan i svenska nätverk. I nätverket avser man att samverka kring 
produktion, produktutveckling, marknadsföring och försäljning men också kring 
processutveckling. Det är dock knappast sannolikt att man kommer att samverka kring inköp 
och FoU när dessa faktorer främst kommer att ligga på företaget som enskild enhet.  

Nätverket består av ett antal företag som på grund av sin marknadsstruktur eller 
marknadsnisch är skilda vad avser strategi, teknologi, struktur och organisation, och det 
enskilda engagemanget ligger i att fylla sin funktion i byggsystemet som är produkten av 
nätverksprocessen. För företaget innebär det att anpassa nyttjandet av sina tillgängliga 
resurser så att de ansluter till vad föregående och efterkommande företag ska producera, 
samtidigt som man har grepp om helheten. Utmaningen ska uppfyllas utan att inverka allt för 
mycket på den dagliga driften i de enskilda företagen. Den organisatoriska utmaningen ligger 
i att lösa den industriella processen utan att påverka andra interna och externa system allt för 
mycket.

6.5.3 På nätverksnivån  

Analysmodellen föreslår komplemenerande/konkurrens, antal företag, företagsstorlek, 
region/distrikt, formalitet, social struktur, produkt komplexitet och samverkansområde som 
strukturella faktorer på nätverksnivån. 
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Ett samverkansprojekt handlar om att tillskansa sig resurser som man inte har tillgång till som 
enskilt företag. I det här fallet är syftet med nätverksprocessen att ta ett helhetsgrepp om 
byggprocessen. Det betyder att förutom att man måste ha gemensam kompetens på de 
tekniska och processmässiga områdena ska man skapa förutsättningarna för god 
kommunikation, en förutsägbar produktion och en fungerande samverkan (Sardén, 2005). 
Syftet med att kontrollera hela byggprocessen är att minska osäkerheterna i processen, 
produktionen och i relationerna. I den studerade processen kan man konstatera att 
utgångspunkten har varit att i samverkan ta ett grepp om hela byggkedjan. Att göra detta i 
samverkan bör innebära en utveckling på de områden som Sardén framhåller som de främsta 
problemen för utvecklingen av det industrialiserade träbyggandet.

Nätverket har bestått av företag som inte direkt har varit konkurrenter; företagen har mera 
naturen av att komplementera varandra. Human och Provan (1997; 2000) och Wincent (2006) 
diskuterar konkurrens och samverkan samt hur situationen kan neutraliseras. Det fanns under 
Visionsfasen till den första delen i Aktivitetsfasen (fas 2) företag som kan ses som 
konkurrerande, men de gemensamma konkurrensprodukterna är av låg komplexitet och 
innebär inga företagsspecifika avslöjanden mellan företagen. Ett av företagen väljer att lämna 
processen men beslutet är sannolikt inte beroende av konkurrenssituationen. Konkurrensen 
mellan de byggande företagen i konstellationen finns och hanteras enligt tanken om att 
aktörerna i nätverket i vissa fall ska konkurrera och i vissa fall samverka.  

Antalet företag i inledningen av nätverksprocessen var sex företag med ett antal för processen 
viktiga omgivande företag. De företag som i slutfasen skapar det gemensamma bolaget var 
fyra av de från början ingående sex företagen. Nilsson och Nilssons (1992) antagande om att 
man inledningsvis och ganska länge ska ha ett stort antal inbjudna aktörer stöds inte helt i den 
studerade processen. Antalet företag har inte direkt inverkat på processen snarare de ingående 
företagens kompetenser, i relation till de uppsatta målen. Kompetensförsörjningen i kedjan av 
företag är viktigare än storlek på företaget. Klint och Sjöberg (2003) liksom bl.a. Nilsson och 
Nilsson (1992) har presenterar drakar, stora företag, som tar en aktiv roll i att driva projektet 
framåt, som en viktig faktor för processen. Företagens storlek har aldrig framträtt som en 
given faktor för framgång i den studerade processen. Det skiner däremot igenom att de 
finansiella resurserna är viktigare i de mindre företagen än i de större företagen.

Företagsstorlekens betydelse har främst visat sig vid möten med den potentiella marknaden. 
Storleken har inte varit avgörande i processen; här har individernas drivkraft varit viktigare 
och växlat över faserna. I det här fallet finns inga tydliga ”drakar” eller ”hub-firms” (Jarillo, 
1988). Det är intressant att notera att den studerade processen inte inrymmer några riktigt små 
företag. Det finns inga enmansföretag exempelvis vilket kan vara en anledning till att drakens 
roll blir mindre påtaglig. Det framträder trots föregående beskrivning att vissa företag har 
större vikt än andra i olika delar av processen, men de kan inte definieras som drakar. 

136



Analys

Den geografiska regionen bör i det här fallet vara Sverige med vissa kopplingar till 
internationella aktörer. De producerande företagen är främst belägna i Norrbotten och 
Västerbotten medan det ingående tjänsteföretaget är beläget främst i södra Sverige men med 
kopplingar till norra Sverige. Den studerade processen är inte den typ av regionsskapande 
klusterbildning som exempelvis Silicon Valley eller Gnosjö är. Frågan är om regionen tydligt 
inverkar på processen? I det här fallet kan inverkan främst hänföras till tradition, 
kunskapskoncentration och support från understödjare.

De producerande företagen finns inom en radie av 30 mil. Ett avstånd på 30 mil kan uppfattas 
som långt men innebär i det här fallet att transporter mellan företagen kan ske förhållandevis 
problemfritt. Utöver att transporterna av byggdelar mellan företagen kan lösas kan också 
individerna lätt mötas, viket omnämnts som en viktig faktor av Kim och Aldrich (2005). En 
byggprocess eller ett byggsystem kanske inte kräver att individerna möts så ofta, men en 
nätverksprocess är direkt beroende av möten mellan individer. Författarna till analysmodellen 
ställer sig frågande till om geografisk närhet, i likhet med organiskt skapade nätverk, är 
viktigt vid skapandet av strategiska nätverk? I det studerade fallet kan man säga att geografisk 
närhet har underlättat, men allt beror på hur geografisk närhet definieras. En intressant faktor 
är att arkitektföretaget huvudsakligen har sin verksamhet i södra Sverige; de finns 
representerade i närområdet men beslut tas söderut. En slutsats är att det är fördelaktigt med 
kortare avstånd mellan de producerande företagen medan tjänsteföretagen kan vara mindre 
geografiskt bundna. Detta stödjer Klint (1994) som menar att företagets struktur avgör om 
geografisk närhet är en väsentlig faktor. 

Nätverksprocessen har från och med Aktivitetsfasen varit formaliserad i kontrakt. I 
Visionsfasen finns en lättare formalisering i den andra delen av fasen där en 
överenskommelse kommer till stånd, och företagen åtar sig att genomföra en studie av 
marknadspotentialen. I Aktivitetsfasens inledande del åtar sig företagen, via kontrakt, att 
genomföra fasen och arbeta mot det uppsatta målet att utveckla byggsystemet. Åtagandet 
innebär både att bidra med finansiella resurser och icke-finansiella resurser. Den centrala och 
avslutande delen i Aktivitetsfasen har samma formella omfattning. Hela processen har 
genomsyrats av en formell tanke men i Aktivitetsfasen blir kopplingen tydlig, där faserna har 
genomförts i projektform med återkoppling mellan arbetsgrupperna och Styrgruppen. 
Kontrakten som upprättas mellan företagen behandlar frågor som ansluter till tvist, 
skyldigheter och rättigheter kopplat till produkter, gemensamma produkter och engagemang. 
Den formella utformningen av processen var av högsta vikt i Aktivitetsfasen när företagen tar 
högre risker och satsar allt mera finansiella och icke-finansiella resurser i processen.

Den sociala strukturen kring företagen har till viss del tidigare nämnts. De företag som är 
aktiva i nätverket befinner sig främst i de nordliga länen i Sverige. På den lokala nivån kan 
den sociala strukturen påstås vara starkt influerad av sågverksindustrin och gruvnäringen. 
Förklaringen till det är att Norrbotten och Västerbotten har stora tillgångar på skog och malm 
och har historiskt nyttjat naturresurserna. På den mera regionala nivån är fortfarande den 
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sociala strukturen starkt influerad av samma näringar. Mera specifika sociala strukturer i 
processen kan ses i de specifika företagen beroende av placering i produktionskedjan. Det 
mest renodlade sågverket ser sig själv mer som en underleverantör än som en deltagare i 
gruppen. De företag som befinner sig närmare marknaden ser sig själva mer som leverantör 
till marknaden.  

I processen ses byggsystemet som produkten. Produkten, m.a.o. byggsystemet, har hög 
komplexitet främst på tre områden. Områdena är tekniska lösningar, logistik och organisation. 
De tekniska lösningarna är avgörande för att byggnaden ska kunna tillverkas, uppföras och 
färdigställas i en industriell process. För att industrialisera processen krävs en fungerande 
logistik. Logistik innebär i det här fallet inte bara transporter mellan företagen utan också den 
interna logistiken i företaget. Men också logistiken mellan och på företagen och byggplatsen 
är helt avgörande. För att sköta byggsystemet behövs en övergripande organisation som kan 
hantera hela byggprocessen. Produktkomplexiteten är som nämnts hög, och det har inneburit 
att de stora utvecklingsinsatserna i processen främst riktats mot de tre tidigare utpekade 
områdena.  

Den avslutande faktorn i området strukturella faktorer på nätverksnivån är 
samverkansområde. Viss litteratur menar att antalet aktörer styrs av antalet 
samverkansområden. Författarna hävdar att ett litet antal samverkansområden är fördelaktigt 
om antalet partners är stort. I det studerade fallet har samverkansområdet inte egentligen 
begränsats, å andra sidan har inte antalet aktörer varit stort. Den studerade processen har 
omfattat samverkan på bl.a. områdena produktion, marknadsföring, produktutveckling, 
processutveckling och inte minst med IT-utveckling. Målsättningen är att skapa ett 
byggsystem vilket gör det mindre sannolikt att det går att samverka på några få begränsade 
områden. Uppgiften i sig kräver ett bredare engagemang. Vart och ett av företagen bedriver 
fortsatt sin ordinarie verksamhet, men väljer att ”sälja” byggsystemet när det är lämpligt. 
Detta agerande stöds bl.a. av Human och Provan (1997; 2000).   

6.6 Uppträdande 

6.6.1 På individnivån 

Analysmodellen anger interaktion och ärlighet som faktorer för uppträdande på individnivån. 

De kontakter som sker mellan företagen sköts av individer. I processen har interaktionerna 
eller kontakterna skett på åtminstone två nivåer. Styrgruppen kan ses som en nivå och 
inbegriper individer på verkställande nivå. Individerna i Styrgruppen har mötts relativt 
frekvent under processen för att diskutera det affärsmässiga och utveckla de sociala 
relationerna. I de inledande faserna intog flera av individerna en mer avvaktande inställning, 
men samtidigt präglades processen av ärlighet och öppenhet. De senare faserna kom att 
innebära en fördjupad interaktion och den avvaktande inställningen kom att övergå till ökad 
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interaktion på företagsspecifika områden. Interaktion och ärlighet bör vara beroende av hur 
individen upplever konkurrenssituationen i nätverket. Konkurrenssituationen i processen har 
eliminerats genom sammansättningen av gruppen. Att skapa dessa förutsättningar redan tidigt 
i processen öppnar för att människor kan skapa relationer liknande de som Kim och Aldrich 
(2005) omnämner, men öppnar också för utvecklingen av de nätverk som Johannisson m.fl. 
(2000) studerar. 

Den sekundära organisatoriska nivån är arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas arbete och 
sammansättning har styrts av styrgruppens individer med hjälp av en projektledare. 
Grupperna har haft tydliga mål men stora friheter i utformningen av arbetet för att nå de 
uppsatta målen. Interaktionen mellan individerna i arbetsgrupperna har varit mera av 
arbetskaraktär än av social karaktär. Uppträdandet har varit mera fokuserat mot att lösa 
uppgiften än att närma sig varandra socialt. Dock utvecklas medvetet och omedvetet de 
relationer som både Kim och Aldrich (2005) och Johannisson m.fl. (2000) diskuterar. Med 
detta menas att i samverkan mellan individerna skapas relationer, både starka och svaga, som 
senare kan komma att betyda ökad tillgång till sociala resurser. I många fall innebär kontakten 
och samverkan tillgång till en tredje part. 

Enligt viss litteratur är syftet med samverkan främst att tillskansa sig resurser som man inte 
förfogar över och då är ärlighet av högsta vikt. De sociala relationerna i båda grupperna 
bygger på ett gemensamt mål och man kan konstatera att ”inget samlar en grupp som ett 
gemensamt mål”. För att skapa förutsättningar för att vinna socialt kapital i processen måste 
aktören agera med ärliga intentioner. En upptäckt av oärlighet kommer att minimera 
chanserna att vinna resurser långsiktigt. M.a.o. att agera oärligt kan innebära kortsiktiga 
vinster men betyder sannolikt att den totala vinsten minimeras. I den studerade processen blir 
det tydligt att strategisk ärlighet är ett vinnande koncept. Med strategisk ärlighet menas här att 
individerna intar en ställning där man interagerar men inte släpper ifrån sig mängder av 
information tidigt. Informationsmängden och djupet i informationen ökar över processens 
gång och man agerar aldrig oärligt.  

6.6.2 På företagsnivån  

Analysmodellen anger samarbete, anpassning och återigen interaktion som faktorer för 
uppträdande på företagsnivån. 

Nätverkets företag gick in med avsikt att ta vara på en möjlighet och samarbetet i båda 
nivåerna karaktäriserats som målinriktat mot flera givna mål. Den indelning som görs mellan 
företag och individ i den presenterade modellen av Klint och Sjöberg (2003) är svår att 
applicera i det studerade fallet. Anledningen därtill är att individen kan ses som liktydig med 
företaget främst i den visionära fasen men också i Aktivitetsfasen. Företagaren och företaget 
är nära integrerade med varandra i det här fallet. Därmed bör samarbete, anpassning och 
interaktion bygga på samma förutsättningar i både individ- och företagsnivån.
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Enligt analysmodellen är den interna och externa anpassningen viktig; så viktig att man 
föreslår att hela företagets organisation ska vara anpassad till nätverksidén. Detta går emot 
Nilsson och Nilsson (1992) och Wincent (2006) som menar att det är av vikt att företaget 
bibehåller handlingsfrihet och både konkurrerar och samarbetar. I det studerade fallet är inte 
företagens hela organisationer kopplade till nätverksprocessen. Vissa delar och vissa 
nyckelpersoner är engagerade men hela organisationen är inte anpassad för nätverkstanken. 
Företagen som kommer att fortsätta driva sin normala affärsmässiga verksamhet samtidigt 
som de utvecklar nätverket. Interaktionen har cirkulerat kring hur man löser de uppsatta 
målen under faserna och vilka kompetenser som ska engageras på de olika företagen för att nå 
målen. Kompetensbehovet har ändrats över processens gång och olika individer har 
engagerats när behov har funnits. Sammantaget verkar det inte särskilt gynnsamt att knyta 
organisationerna eller företagen allt för hårt till varandra, så länge de uppfyller de krav man 
åtagit sig. 

Företagen i processen är normalt inte beroende av varandra men i byggsystemet blir de 
beroende eftersom att de var för sig står för en viktig del av byggsystemet. Maktförhållandena 
mellan företagen neutraliseras till viss del av tidigare nämnda, tanken är att samtliga gör sin 
del oavsett företagsstorlek. Flera författare menar att företagen bör dela synen på etik och 
moral, och därmed bilda en gemensam värdestruktur. Närheten eller distansen mellan 
företagen tas upp i analysmodellen som viktiga faktorer. Företagen är distanserade från 
varandra normalt och närhet skapas i fall där det påverkar det gemensamma byggsystemet. 
Förväntningarna mellan företagen är att vart och ett av företagen ska uppfylla sina åtaganden 
inom den uppsatta ekonomiska ramen. I vissa delar har inte den ekonomiska ramen hållit; det 
har främst berott på merarbete som uppstått i samband med händelser utanför nätverkets 
kontroll.

6.6.3 På nätverksnivån 

Analysmodellen anger samarbete, skalekonomi, tidsekonomi, informationsutbyte och
kunskapsutbyte som faktorer för uppträdandet på nätverksnivån.

I den visionära fasen har samarbetet främst handlat om att förtydliga målet med processen 
genom att analysera marknaden för ”idén”, och att fördjupa denna analys med en studie av 
vilka faktorer som blir avgörande för nätverksprocessen. Exempelvis Chaston (1996) nämner 
att en tydlig målbild ska genereras och att den ligger till grund för vilka områden samverkan 
mellan organisationerna ska ske inom. I den tidiga fasen av samverkansprocessen bygger 
deltagande på flexibilitet och frivillighet. Författarna menar vidare att förtroende för varandra 
kan vara lågt om tron på projektet är högt. I det studerade fallet kan man se tydliga tendenser 
till en avvaktande strategi från flera deltagare, vilket kan bero på lågt förtroende. Det som 
talar emot ett lågt förtroende är att deltagarna i stor utsträckning kände varandra redan före 
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processen, och den avvaktande inställningen kan mera ha att göra med vacklande tro på 
projektet eller ovilja att ta risker i den tidiga fasen.

Skalekonomi har varit i fokus när idén om samverkan främst syftar till att skapa ett effektivt 
industrialiserat byggsystem. Flera författare hävdar att en ökad centralisering ska tillåtas trots 
att komplexiteten och intensiteten ökar i samverkansprojektet, när man tar steget från vision 
till aktivitet. I det studerade fallet kommer man att decentralisera snarare än att centralisera i 
Aktivitetsfasen. Det innebär att ett mer planlagt arbete kan inledas i slutskedena av den 
visionära fasen. En formell överenskommelse kan upprättas kring struktur, strategi och 
processer i inledningen av Aktivitetsfasen. I det studerade fallet kommer man överens om 
strukturen, strategin och processerna, men man indelar processerna i en Styrgrupp som har det 
övergripande ansvaret, och i tre processgrupper som har relativt stora frihetsgrader. Med detta 
finns det tydliga indikationer på decentralisering.

Återupprepning är ett nyckelord i processen samtidigt som stordriftsfördelar eftersträvas. 
Återupprepningsprocessen är den faktor som främst eftersöks för att skapa det effektiva 
industrialiserade byggsystemet, och tidsekonomin är viktig. För att skapa upprepningseffekter 
och därmed tidsekonomi måste informationsutbytet fungera bra mellan de olika företagen. En 
lösning som det arbetats mycket med under processen är IT-stödet, som alla företagen ska 
kunna nyttja. Det kunskapsutbyte som sker ligger främst i de tekniska lösningarna i 
byggsystemet.

Informations och kunskapsutbyte är två viktiga faktorer under hela Visionsfasen, men också i 
Aktivitetsfasen och inte minst i arbetsgrupperna. Det skapas också relationer mellan dessa 
grupper, och när det visar sig att de är starkt beroende av varandra. Kopplingen till 
Styrgruppen är mycket tydlig och denna fungerar som mottagare och förmedlare av 
information. 

6.7 Prestationsförmåga 

Nätverkets prestationsförmåga är en dimension som kanske är av större vikt efter
skapandeprocessen av det industrialiserade byggsystemet.  

6.7.1 På individnivån 

Analysmodellen anger uppskattning, angelägenhet och förväntningar som faktorer för 
prestationsförmågan på individnivån. 

Klint och Sjöberg (2003) menar att uppskattning är en faktor som kan vara avgörande för att 
delta i processen och individens tro på fördelar vid senare tillfällen. I det studerade fallet har 
uttalad uppskattning visats mellan individerna i processen främst vid presentationer av utförda 
arbeten. D.v.s. när någon har producerat något och presenterat sina resultat. I processen märks 
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det att individer uppskattats outtalat många gånger. Uttalad eller outtalad uppskattning verkar 
inte nämnvärt ha påverkat förväntningarna hos individerna i exempelvis arbetsgrupperna. 
Flera referenser menar att det är viktigt för eldsjälarna att motivera och entusiasmera 
deltagarna i projektet för att uppmuntra nya eldsjälar att träda fram. Författarna menar också 
att det kan finnas incitament att engagera aktörer även utanför gruppen.

I det studerade fallet har en extern ordförande engagerats från och med att 
samverkansgruppen går in i Aktivitetsfasen, och under fasen har också tre skilda projektledare 
varit engagerade. Vad som legat till grund för att dessa individer engagerat sig i processen kan 
vara att de tror på idén och på de ingående företagens förmåga. Det är påtagligt i processen att 
uppskattning och angelägenhet inte varit viktiga faktorer för prestationsnivån på individnivån. 
Däremot har förväntningarna varit höga och den faktorn kan sägas ha påverkat processen. 
Sammanfattningsvis har å ena sidan inte uppskattning uttalas nämnvärt men å andra sidan har 
inte heller motsatsen uttalats.  

6.7.2 På företagsnivån 

Analysmodellen anger vinst, nya produkter och tillväxt som faktorer för prestationsförmågan 
på företagsnivån

De faktorer som anges för prestationsförmågan har liten eller ingen inverkan i 
skapandeprocessen annat än som målsättning för nätverksprocessen. Processen kan potentiellt 
innebära vinster för de medverkande företagen och är en av de avgörande drivkrafterna för att 
delta i processen. Sardén (2005) drar också slutsatsen att en stark drivkraft för deltagande i 
träbyggprojekt är de potentiella vinsterna med deltagandet. Affärsdrivande verksamheter bör 
ha intresse av att ge sig in i processer som man uppfattar ska kunna generera vinster. I det 
studerade fallet samlas gruppen för att ta vara på en potentiell möjlighet. Det är emellertid inte 
säkert att monetära vinster är den främsta drivkraften för alla deltagande aktörer. Att utveckla 
ett nytt byggsystem eller en ny produkt på marknaden kan vara den primära drivkraften för 
flera av företagen.

Det är vidare möjligt att deltagandet kan ha att göra med en solidaritetskänsla. ”Vi har deltagit 
tidigare och fortsätter att delta för att stödja andra i en utvecklingsprocess.” Å andra sidan 
innebär att hjälpa andra sannolikt att hela branschen går bättre vilket också bör påverka det 
egna företagets förutsättningar.

Byggsektorn har alltid varit en bransch som både drivit tillväxt men också bromsat den. Den 
kan sägas ha varit ett politiskt medel. För det enskilda företaget är det av intresse att sprida 
sina risker över tid, m.a.o. att kunna ta vara på uppgångarna i konjunkturen men inte låsa sig 
allt för mycket till det specifika området i en lågkonjunktur.  
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6.7.3 På nätverksnivån 

Analysmodellen anger framgång, effektivitet, samlande av kapacitet och flexibilitet som 
faktorer för prestationsförmågan på nätverksnivån. 

Prestationsförmågan kan liknas med effekterna av samverkan i strategiska nätverk. Klint och 
Sjöberg (2003) har konstaterat att framgång, effektivitet, samlande av kapacitet och 
flexibilitet är de främsta faktorerna. Mezegar m.fl. (2000) menar att strategiska nätverk har 
två breda funktioner. För det första kan nätverket av kunder ses som ett stort företag och för 
det andra att det för det deltagande företaget innebär tillgång till kunskap och resursutbyte.  

Framgångsfaktorerna i skapandeprocessen kan ses i termer av potentiellt ökad effektivitet och 
utvecklade relationer. Den ökade effektiviteten ligger främst i de tekniska lösningarna och i 
ett nytt processtänkande. Individerna i processen har varit framgångsrika i att utveckla 
relationer med varandra, marknaden och med de understödjande aktörerna. Vissa författare 
konstaterar att goda relationer med kommunala och statliga institutioner är viktiga faktorer. I 
det undersökta fallet finns tydliga indikationer på att särskilt en institution möjliggjort 
nätverkprocessen.

Byggsystemet bygger på att effektivisera den traditionella byggprocessen. Att skapa 
produkten innebär att samla kapacitet och kompetens inom ett antal områden i byggsystemet. 
Det är tydligt att företaget måste kunna agera flexibilitet. Hela processen går ut på att man ska 
frångå tanken om att ”jag gör min del och lämnar helheten till andra”. I byggsystemet har alla 
ansvar för helheten samtidigt som det enskilda företaget har specifikt ansvar för sitt område. 
Svaret på om nätverksprocessen inneburit en effektivisering av den traditionella 
byggprocessen kommer först att kunna besvaras när byggsystemet prövats och utvärderats i 
ett eller flera byggprojekt.

En väsentlig fråga under stora delar av processen är hur inskränkningar i flexibilitet ska lösas i 
den industriella processen. Upplevelsen av flexibilitet torde vara högst subjektiv, och denna 
fråga kan bli en hård nöt att knäcka för samverkansgruppen.   

6.8 Dynamik

Dynamik beskrivs av Klint och Sjöberg (2003) som kopplingen mellan de föregående 
beskrivna dimensionerna, eller mer precist som återkopplingen mellan de olika 
dimensionerna. Dynamiken beskrivs också som att se skapandet av ett nätverk som en 
process. Processen beskrivs ofta indelat i ett antal steg som beskriver en mognadsprocess. Att 
beskriva processen som en mognadsprocess kan betyda problem om det ger bilden av att man 
kommer att lyckas om man är tillräckligt uthållig. Analysmodellen beskrivs som ett verktyg 
för att studera processdimensioner men också dynamiska dimensioner 
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Den studerade processen uppstår i idén om att man kan skapa mer på markanden tillsammans 
än som fristående enheter, vilket de flesta författarna hävdar. Att gemensamt skapa mera på 
marknaden knyts samman med att anta en marknadsfokus och agera mer mot ett system- 
snarare än ett produktionstänkande. De satsningar som gjorts inför den studerade processen 
har mer haft karaktären av produktionsfokus än mot att ha ett systemtänkande. Ur tankarna 
och idéerna om att man kan göra mer gemensamt än enskilt kom företagen att undersöka och 
analysera om det fanns en marknadspotential i ett industrialiserat träbyggande.

Vid inledningen av den visionära fasen har individen accepterat möjligheten att utveckla det 
industriella träbyggandet i samverkan med andra individer och företag. Det är tydligt att man 
inte har en övergripande bild av vad marknaden vill ha och hur marknaden kan nås. Den 
inledande delen av arbetet mot ett industrialiserat träbyggande blev att skapa en begriplig 
beskrivning av marknaden. Denna analys riktas mot ett generellt plan och kom att med tiden 
att upplevas för generell. Behovet av en fördjupad och mera riktad undersökning blev tydligt. 
Den fördjupade analysen som genomfördes syftade till att ge en bild av vilka faktorer och 
områden som främst var viktiga att fokusera på. Både i den generella och fördjupade analysen 
formades riktningen för processens framtida utveckling. Undersökningarna satte fokus på 
behoven och på problemområdena. En viktig dynamisk faktor är att individerna känner till 
varandra och varandras företag redan i inledningen av samverkansprocessen.  

Den individuella utvecklingen och insikterna byggs upp i relationer, inte bara mellan de 
potentiella deltagarföretagen, utan även i de mera privata relationerna med företrädare för 
exempelvis understödjare. Detta ter sig vanligt enligt bl.a. Kim och Aldrich (2005).
Konstellationen av företagen i processen är en faktor som påverkar den dynamiska 
utvecklingen. Det är närmare bestämt så att det redan i processens början finns en tanke med 
att sammansätta företagen så att konkurrensförhållandet neutraliseras. Detta stöds av bl.a. 
Human och Provan (2000). De enda direkt konkurrerande företagen i processen är två sågverk 
där det ena är i princip inriktat på sågning och det andra har mera vidareförädlade produkter. 
De övriga ligger i var sitt område i träkedjan. Visionsfasens inledning innebär en första lös 
formalisering som inte innebär någon större risk eller åtagande från individen. Vid ingången 
till Aktivitetsfasen kräver arbetet, av individen och företaget, ett ökande åtagande som bygger 
på den analys av marknaden som genomförts. Individerna konstaterar att analysen egentligen 
ger för liten vägledning för agerandet i Aktivitetsfasen. Därmed kommer diskussioner upp om 
de upplevda osäkerheterna. Gruppen beslutar att en fördjupad analys behövs för att få 
riktlinjer för det fortsatta arbetet.  

Ur de faktorer som utkristalliseras i undersökningarna skapas de aktiviteter som ligger till 
grund för arbetet i processen. Ett exempel som är viktigt för strukturen är att en aktör måste 
vara kompetent att kunna ta idén om en byggnad till ett färdigt hus. Den inledande mera 
formella fasen, d.v.s. vid inledningen av Aktivitetsfasen, betyder att tre självständiga 
huvudaktiviteter skapas, som i hög grad är beroende av varandra. Den första delen av 
Aktivitetsfasen avslutas med insikten om att målen för fasen inte uppnåtts, och att de olika 
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arbetsgrupperna är starkt beroende av varandras arbeten. Den tekniska utvecklingen av 
byggsystemet visar sig bli den aktivitet som kommer att vara styrande över de andra två 
huvudsakliga aktiviteterna. Tidigt i Aktivitetsfasen ville man utveckla alla områden men det 
kom att visa sig att ambitionerna var väl högt satta, och därför kom den centrala delen av 
Aktivitetsfasen till, främst för att färdigställa den tekniska lösningen och fördjupa 
processområdet medan aktiviteten affärsplan låg vilande. Att den centrala fasen kom till, i den 
form den gjorde, berodde på för högt satta mål i inledningen. Här spelade den externa 
understödjaren en väsentlig roll. Understödjaren förklarar sig se utvecklingen som högst 
intressant, och att möjligheterna till fortsatt stöd i processen var mycket högt. Den goda 
relationen med understödjaren kommer här att spela en viktig roll. 

På den individuella nivån kom det att innebära att projektledaren byts ut och en ökad fokus 
sätts på Teknikgruppen. En viktig händelse är insikten att affärsplanen inte blir relevant utan 
resultat från teknik- och processaktiviteterna. Fokus ändras ännu en gång när man går in i den 
avslutande delen av Aktivitetsfasen, och här kommer marknaden i fokus. En dynamisk 
händelse för gruppen är att ett av de större företagen väljer att inte aktivt delta mera i 
processen. Det innebär egentligen ingen större förändring i arbetsgruppernas arbete, men 
påverkar dynamiken i Styrgruppen. Företaget som väljer att i princip kliva av ser sig själv mer 
som en underleverantör, men är samtidigt ett av de finansiellt starkaste företagen. De avslutar 
helt sitt deltagande vid ingången till den avslutande delen av Aktivitetsfasen. En ytterligare 
anledning till att företaget väljer att inte delta vidare kan ha att göra med att företagets VD går 
i pension, och att man bedömer att byggande inte primärt hör till företagets område.  

Utöver det ökade engagemanget i Teknikgruppen arbetar Processgruppen för att färdigställa 
process- och logistiktankarna. Dynamik uppstår i de företagsinterna och externa möten som 
sker mellan individer som på ett eller annat sätt strävar mot det uppsatta gemensamma målet. 
Individerna inser, att man inte utan ett första referensprojekt kommer att kunna utveckla 
processen in i en Realiseringsfas. Processen kom att i ett viktigt skede drabbas av en konkurs i 
ett av de externa underlevererande företagen. Konkursen kom att försena utvecklingen på 
teknik- och processområdena. I fasen är de främsta dynamiska händelserna att gruppen 
formaliseras på strukturerat sätt, där strategin är att skapa en pyramidorganisation med 
arbetsgrupper.

Den avslutande delen i Aktivitetsfasen betyder att alla aktiviteter förenas i ett industrialiserat 
byggsystem och processen avslutas med att ett gemensamt bolag skapas. Resultaten av teknik- 
och processgruppernas arbete kom att ligga till grund för att affärsplaneaktiviteten kunde 
färdigställas. I Aktivitetsfasens avslutande del ligger den interna dynamiken främst i 
diskussionen kring bolagsbildandet. I den delen är den externa dynamiken viktigare när de 
största ansträngningarna sker mot marknaden och i de relationer som skapats med aktörer där. 
Det främsta fokusen var att få ett referensprojekt vilket betyder att de individer som har flest 
relationer sedan tidigare på marknaden framträder som de drivande aktörerna. Arbetet 
genomförs av individer från Styrgruppen.
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Det andra avhoppet som skedde under nätverksprocessen var i brytpunkten mellan det 
centrala och avslutande avsnittet i Aktivitetsfasen. Ett av de minsta företagen väljer att inte gå 
vidare i processen. Avhoppet kom att betyda mera för gruppen än det föregående avhoppet. 
Anledningen till det är att individen varit en starkt drivande kraft i processen. Individen har 
under hela processen varit en av dem som ställt ”obehagliga frågor” i syfte att driva processen 
framåt. Samverkansprocessen har vid tiden för avhoppet kommit så långt att avhoppet inte 
blir avgörande för en fortsättning. Genom hela nätverksprocessen kan dynamik ses mellan 
individer i relationer och i händelser.

6.9 Institutioner

Till institutioner räknas lagar, skatter, normer, infrastruktur och understödjare enligt 
analysmodellen av Klint och Sjöberg (2003). 

För nätverksprocessens potentiella uppkomst kom 1994 den avgörande lagändringen som 
möjliggjorde byggande av bostadshus i trä i flera än två våningar. Byggande styrs av lagar så 
som främst plan och bygglagen (PBL). Lagarna kan både ses som hinder men också som en 
förtydligande faktor för processen. Lagar är ett område som varje process av det slag som 
studerats måste hantera och hålla sig till och blir en självklar del av arbetet. 

I nätverksprocessen syns tydligare inverkan från normer än från lagar när diskussionerna ofta 
handlar om hur normerna inverkar på marknadens aktörer. Både Cigen (2003) och Sardén 
(2005) anser att byggprocessen är ett område som är byggt på normer. Ett exempel är 
diskussionen kring hur potentiella kunder ser på träbyggande; intresset är högt men steget till 
förverkligande är långt. Detta beror enligt Sardén, 2005 på osäkerhet. Det finns tydliga inslag 
av den beskrivna osäkerheten även i föreliggande arbete.

Skatterna i Sverige är en faktor som naturligtvis påverkar nätverksprocessen men de 
diskuteras aldrig när de är samma för alla. Skatterna blir inte en konkurrensfaktor när den är 
lika för alla, den bidrar kanske inte till ett mindre kostsamt byggande men är inte en faktor 
som är avgörande för närverksprocessen. En annan mera påverkande faktor är att 
räntebidraget tas bort vilket innebär att byggandet i allmänhet fördyras. Det kan ses som något 
inkonsekvent att gå ut med satsningar för att minska kostnaderna i bostadsproduktionen och 
samtidigt ta bort en faktor som faktiskt sänker produktionskostnaden. 

Den svenska byggnormen har på grund av de lagar som funnits blivit att man bygger i betong 
eller stål. Betong- och stålområdena har fått stå utan utmaning i byggandet och därför har det 
skapats i princip normbildande aktörer. Undantaget är Miljonprogrammen där byggandet blev 
avsevärt billigare men med avsaknad av kvalité och flexibilitet som resultat. Inom området för 
småhus har trä en framstående roll. Normen idag kan sägas vara att flerfamiljshus byggs i 
betong eller stål och småhus i trä.  
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Eftersom de producerande företagen i nätverket är belägna i norra Norrland finns en inte 
oviktig koppling till infrastruktur och då främst förenat med frakter. I området finns en relativt 
utbyggd infrastruktur med järnväg, bilvägar och närhet till hamnar. Infrastrukturen är viktig 
när produktionen i nätverket sker för en marknad som ligger lång bort. Nätverkets 
konkurrenskraft på de sydligare marknaderna ligger inte i infrastrukturen, utan snarare i 
vilken kostnadsutveckling fraktsektorn kommer att ha i framtiden. I processen har inte 
infrastruktur diskuterats direkt men däremot fraktkostnaderna och dess utveckling. En annan 
viktig faktor som omnämnts är energikostnadernas ökning. 

En viktig beståndsdel för nätverksprocessens utveckling har varit understödjare, eller icke-
företags aktörer (Sjöberg, 1996). Understödjarna har varit VINNOVA i form av 
Träklusterprogrammet, Länsstyrelsen i form av projektet Wood Nordica, och den politiska 
satsningen i det Nationella Träbyggnadsprogrammet. Det senare programmet är en politisk 
satsning för ett ökat byggande i trä. Programmet saknar monetära medel men sätter fokus och 
bedriver lobbyverksamhet för en positiv utveckling på träbyggnadsområdet. Programmet har 
vidare öppnat ögonen på potentiella kunder och därför underlättat för nätverket att finna reala 
projekt. Projektet Wood Nordica har främst bistått med monetära medel på områden där det 
inte är företagsstöd och VINNOVA har initialt gett processen stöd genom medel för 
skapandet av samverkan mellan företagen. Som tidigare nämnts kom nätverksprocessen att 
uppstå som en logisk följd i en serie av projekt riktade mot träindustri. Dessa projekt har alla 
stötts av understödjare. Idén om nätverksprocessen kom från industrin och har haft stöd under 
hela processen av understödjare. Understödjarens roll kom att förändras under 
nätverksprocessens gång. I inledningsfaserna var understödjarna mera drivande för att under 
processens gång och framförallt mot slutet av processen få en mer tillbakadragen roll. 
Processen kom att bli allt mer självgenererande under de avslutande två faserna för att sedan 
stå helt på egna ben som en affärsdrivande verksamhet.  

6.10 Mönster och fenomen 

Vid analys av processen har några mönster eller fenomen utkristalliserat sig som mer 
generella.

6.10.1 Mönster 

Ett framstående mönster i nätverksprocessen är att det förekommit en mängd 
underhandskontakter inför och mellan de planerade mötena. En tydlig indikation på att 
underhandskontakter förekommit är att viktiga och avgörande frågor kunnat avgöras på 
mycket kort tid och med liten diskussion vid mötet. En annan indikator är att oförutsedda 
frågor som kommit upp under mötena inneburit långa, ibland heta, diskussioner. Det finns 
också indikationer i kommentarer och diskussioner som förts i anslutning till mötet; alltså inte 
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på ordinarie mötestid eller mellan enskilda individer. Detta mönster kan kopplas till Kim och 
Aldrichs resonemang om hur relationer mellan individer uppstår och underhålls. 

Ett annat tydligt mönster som växte fram under processens gång var att stora delar av 
processen hängde på den tekniska utvecklingstakten. För att skapa ett byggsystem som kan ta 
idén om en byggnad till ett nyckelfärdigt hus handlar mycket om att vara innovativ i de 
tekniska lösningarna. När de tekniska lösningarna är fastställda kan processen anpassas 
industriellt för att ta hänsyn till tekniken. Innan tekniken och processen har fastställts kan inte 
relevanta ekonomiska kalkyler upprättas, och därmed inte heller säkerställa att byggsystemet 
är konkurrenskraftigt. Att se den tekniska utvecklingen över tiden i processen som en ledande 
aktivitet påverkar synen på hur samverkansprocessen utvecklas. Det bör m.a.o. finnas tydliga 
fördelar med att tidigt utröna vilka de ledande processerna är.

Processens delfaser har drivits i projektform, med givna mål, tidpunkter och finansiering 
(budget) vilket visat sig vara ett effektivt sätt att driva processen. Detta har skett redan innan 
Aktivitetsfasen och talar på ett sätt emot Chaston (1996) som menar att vid övergången till 
den så kallade Aktivitetsfasen bestäms strukturen. Mönstret är att projektformen ger individen 
klara och tydliga mål med arbetet och en tydlig bild av när olika moment ska vara 
färdigställda. 

Individerna som deltar i delprocesserna har visat ett tydligt mönster av att vara insatta i 
teknisk utveckling och i byggprocessen men inte särskilt insatta på det ekonomiska området. 
Mönstret är naturligt när nätverksprocessen direkt är beroende av de tekniska lösningarna för 
att kunna ta nästa steg. I Styrgruppen finns ett tydligt genomgående mönster i osäkerheten 
kring hur affären ska genomföras och hur den ska fördelas mellan de olika företagen i 
processen. En annan osäkerhet ligger i tekniken och processen samt hur agerandet på 
marknaden ska se ut. Detta stödjer Sardén (2005) som är tydlig på att det främsta problemet 
för det industriella träbyggandet är osäkerheten hos både producenten och kunden. Frågan om 
hur fördelningen ska se ut kommer upp vid olika tillfällen i processen men lösningen kommer 
inte förrän i avslutningsfasen och i samband med bolagsbildandet. En tolkning till att frågan 
inte lösts tidigare kan vara att man avvaktat utvecklingen. Å andra sidan kan det vara så att 
man inte haft en klar bild över hur frågan ska lösas. Det är också tydligt att man inte har 
övergripande insikt i hur tillverkningsprocessen och byggprocessen ska se ut. Detta är kanske 
inte så märkligt eftersom att lösningen på dessa osäkerheter är syftet med hela 
nätverkprocessen.

Styrgruppens arbete genomsyras av jämlikhet mellan företagen men vid vissa tillfällen blir det 
tydligt att vissa av företagen, med sin storlek eller kompetens, har avgörande tyngd. Det finns 
mycket som tyder på att om vissa av företagen skulle valt att hoppa av vid vissa punkter 
skulle processen förmodligen ha stannat av. När samverkan eller nätverksbyggande i stort 
handlar om relationer mellan individer och företag kan relationsmönstret inte utelämnas. Ett 
tydligt mönster är att relationerna över tid fördjupas. De tidiga relationerna är trevande för att 
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över tiden fördjupas och generera mer ingående förståelse, trots att man samarbetat i tidigare 
projekt. Man kan konstatera att relationerna har blivit starkare. 

Relationerna i delprocesserna kom inte att bli aktuella före Aktivitetsfasen och har en 
snabbare relationsprocess när individerna har en given roll och givna mål. Relationerna i 
nätverksprocessen är intressanta med anledning av att de främst begränsar sig till processen 
och inte till hela företaget. De företag som ingår i processen är fristående och relativt 
framgångsrika enskilt men bygger relationer där det behövs utan att fusionera företagen. Att 
agera på det sättet harmoniserar med både Human och Provan (1997; 2000) och Wincent 
(2006). Företagets integritet hotas inte av nätverksprocessen och företagen kan därför visa 
öppenhet mot de andra aktörerna 

Ett viktigt mönster för att driva processen framåt är samhällets utveckling och uppskattning. 
Den statliga satsningen på utveckling av ett ökat träanvändande har påverkat utvecklingen i 
processen. Stora och viktiga understödjare i nätverksprocessens miljö har visat intresse och 
varit ”glada påhejare”.

6.10.2 Fenomen 

Nätverksprocessen verkar utvecklas på ett positivt sätt när den består av individer som har 
djup och ingående branschkunskap. Det verkar också som att processen utvecklas ytterligare 
om den tillförs influenser och kunskaper från andra branscher. I det här fallet visar det sig 
tydligt när åtminstone en av individerna i processen har sin främsta kompetens i ett annat 
branschområde. Individen har i nätverket varit den som ställt de svåra och utmanande 
frågorna som i annat fall inte lyfts fram på samma sätt.  

Processen utvecklas också på ett positivt sätt när ordföranden och projektledaren är individer 
som inte är anställda av något av de deltagande företagen. De nämnda individerna har inga 
bindningar eller lojaliteter till annat än processen och kan därför agera obundet i relation till 
de övriga aktörerna.

Ett mera negativt fenomen i processen var den högt satta visionen. Visionsnivån innebar att 
man greppade över för stort område och hade för höga förväntningar. Med detta menas inte 
att visioner är fel utan att visionerna måste operationaliseras vid en viss tidpunkt i processen 
för att inte verka kontraproduktivt. Processen bygger inledningsvis på visionen om ett nytt 
och effektivare byggande genom användandet av trä. När Aktivitetsfasen inleds lever visionen 
kvar i allt för hög grad och skulle ha varit mera operationaliserad, vilket i sin tur sannolikt 
skulle ha inneburit en annan utgångspunkt i fasskiftet mellan den inledande och den centrala 
delen av Aktivitetsfasen. Visionsfenomenet är en av de största begränsningarna i 
nätverksprocessen och kunde ha undvikits med en tydligare operationalisering. Osäkerheten 
vid tidpunkten var hög och en sannolikt avgörande faktor för fortsättningen in i den centrala 
delen av Aktivitetsfasen. Understödjaren övertygade då en delvis tveksam församling om att 
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fortsatt finansiering fanns tillgänglig och att de institutionella aktörerna i samhället såg 
positivt på en framtida utveckling. Tveksamheten kvarstod men aktörerna väljer att gå vidare 
med en avsevärt mer operativ fortsättning.  

Huvudunderstödjarens roll är tydligt föränderlig över tiden i processen. De inledande faserna 
innebar ett djupare deltagande med finansiering och understöd på samtliga nivåer för att 
senare i processen få en mera underordnad roll. Ett exempel är att den externa finansieringen i 
de senare faserna av nätverksprocessen starkt kom att understiga 50 % av den totala 
finansieringen.

6.11 Svagheter i nätverksprocessen 

Sammantaget kan nätverksprocessen ses som ett mycket lyckat initiativ och ett lyckat projekt 
som svar på en ökad markandsefterfrågan. Processen innehåller ett antal svaga punkter. Den 
främsta svagheten i processen är glappet mellan vision och operationalisering i inledningen av 
Aktivitetsfasen. En effekt blev att mycket arbete las ned vid fel tidpunkt, och att osäkerheten i 
projektet ökade. Mera specifikt kom exempelvis Affärsplanegruppen att lägga ner onödigt 
arbete på områden som inte klargjorde utan snarare skapade osäkerhet med anledning av att 
man saknade relevant information, och att denna information inte ännu fanns tillgänglig.  

På företagsnivån finns vissa kulturella och processmässiga skillnader som både kan ses som 
fördelar och nackdelar. De skilda företagskulturerna och verksamhetsområdena är de delar 
som skapar helheten i byggsystemet. De skilda kulturerna är samtidigt en faktor som innebär 
svårigheter i processen och kan uppfattas som en svaghet. Vidare finns vissa svagheter i 
kompabiliteten mellan företagens produktions- och IT-system. De företagsspecifika 
processerna är inte optimerade för att fungera med andra företags system vilket innebär ökat 
arbete i processerna. Den främsta svagheten eller nackdelen med de kulturella skillnaderna är 
att de starkt bidrar till att projektet tar längre tid, när var och en måste lära om alla andra. 
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7. Diskussion och slutsatser  

I föreliggande kapitel diskuteras och presenteras de slutsatser som kan dras i arbetet. 
Kapitlet indelas enligt den tidigare presenterade analysmodellen och fasindelningen. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring reliabilitet och validitet samt fortsatt forskning.

7.1 Nätverksprocessen 

Diskussionen kring skapandeprocessen av det strategiska nätverket kommer att beskrivas 
under egna rubriker kopplade till analysmodellen. De områden som tillförts analyskapitlet 
kommer att presenteras under egna rubriker.

7.1.1 Branschutvecklingen och nätverksprocessen 

Nätverksprocessen uppkom i inledningen av en konjunkturuppgång. Marknaden hade under 
en längre tid kritiserat det svenska byggandet samtidigt som det fanns en ökande efterfrågan 
på bostäder. Trenden både för trä- och byggindustrin är vid inledningen av processen i en 
uppgångsfas vilket märks både i de yttre och inre relationerna. Branscherna verkar överens 
om att något är ”på gång” både på marknaden och politiskt, vilket inte minst stöds i rapporten 
Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi. Å ena sidan är tendensen att 
marknaden efterfrågar systemleverantörer som kan leverera färdiga system. Å andra sidan 
uppkommer samverkan också i en turbulent omgivande miljö. I det här fallet kan anledningen 
till uppkomsten av nätverket kopplas mer till efterfrågan och struktur än till turbulens.

De understödjande aktörerna ser också tendenserna på marknaden och den positiva 
utvecklingen i branscherna samtidigt som de politiska satsningarna ger understödjarna 
möjligheter att agera för en utveckling. Att se understödjare som aktörer i processen stöds av 
litteraturen som kallar understödjarna ”icke-företags aktörer”.  

Träbranschen har under en längre tid haft relativt dålig utveckling och byggbranschen har 
precis börjat hämta sig från den depression den har varit inne i sedan 1993. Den typ av 
utveckling vi ser i processen är ett tydligt agerande för att ta tillvara en möjlighet i ett vertikalt 
organiserat strategiskt nätverk. Processen beskrivs som en naturlig följd av projektsatsningar 
mot produktion och en övergång mot ett gemensamt marknadsnära agerande, vilket 
efterfrågas i rapporten Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi. Det finns en 
tendens att i lågkonjunktur satsa på att utveckla produktionen för att i ingången till 
högkonjunkturen närma sig marknaden och utvecklas i högkonjunkturen.
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7.1.2 Tidsfaktorn i nätverksprocessen 

Klint och Sjöberg (2003) presenterar i sin diskussion kring tidsaspekten att det enligt viss 
litteratur finns bekymmer med tiden i en nätverksprocess. Å ena sidan menar vissa författare 
att en nätverksprocess kan ta upp till 10 år. Å andra sidan finns det författare som menar att 
processen tar mellan 2 och 3 år. Den studerade processen sträcker sig över en tidsperiod av 
cirka 4 år vilket kan ses som relativt kort tid. Det fokuserade utvecklingsarbetet i processen 
har sträckt sig från 2003-09 till 2006-02. Det har föregåtts av en fas med karaktären av att lära 
känna varandra. I den studerade processen har man hanterat tiden genom att strukturera 
arbetet i projektform med klara tidsbegränsningar, målsättningar och finansiering under den 
avdelade tiden i delprojektet. Tillvägagångssättet ger två tydliga fördelar; för det första kan 
tiden överblickas och styras och för det andra ger det naturliga milstolpar i processen. 
Milstolparna ger nätverksprocessens ledning en möjlighet till analys och styrning av 
processen om det visar sig att man tidigare valt fel fokus. Detta blir inte minst tydligt när en 
kris uppstår. I det undersökta fallet uppkommer den i brytpunkten mellan den inledande och 
den centrala delen i Aktivitetsfasen. Milstolparna är också en möjlighet för aktörerna att 
besluta om de vill fortsätta sitt engagemang eller inte.  

Vikten av att strukturera processen enligt projektform uppstår egentligen främst vid den första 
djupa formaliseringen m.a.o. vid inledningen av Aktivitetsfasen. Det är nu den verkliga 
skapandeprocessen har strukturerats, och företagen i processen tar för första gången en real 
risk i sitt engagemang. De inledande två faserna riktas främst mot att identifiera, entusiasmera 
och analysera, det som kallas att tydliggöra målbilden.  Här passar inte en projektstruktur 
särskilt väl in. Eldsjälar ska initiera och driva formandet av samverkansprocessen. När 
processen, i Visionsfasen, övergår från att ”lära känna varandra” till att mera inriktas på att 
”tydliggöra målbilden” med analyser av exempelvis marknaden tyder det studerade fallet på 
att projektform bör vara fördelaktigt för att hantera kostnader och tid. I det studerade fallet har 
individers engagemang varit viktigare än strukturen i ”lära känna varandra” delen än i de 
senare formaliserade delarna. Men strukturen blir viktig från och med att man gemensamt 
beslutar att i samverkan genomföra något. Man måste skilja på när man blir en grupp; och 
tiden före. En naturlig brytpunkt blir formalisering och struktur för att avgöra om man är en 
samverkansgrupp eller befinner sig i en förfas. 

7.1.3 Inledningen av Visionsfasen (Fas 0) 

Inledningsvis i samverkansprocessen finns inte några egentliga ”byggstenar”, men det finns 
potentiella byggstenar som exempelvis att ta vara på en möjlighet eller att möta ett hot. Och 
initiativet till samverkan kommer inifrån organisationen. Den studerade processen inleds med 
att en möjlighet identifierades. När så skett finns behov av att samla de kompetenser som är 
avgörande för processen, eller kanske ännu viktigare för byggsystemet. Det betyder i det här 
fallet aktörer som har kompetens på ett eller flera områden i byggprocessen. Ursprunget till 
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samverkansprocessen var ett möte mellan två organisationer och en potentiell understödjare 
där man diskuterade om man inte skulle kunna göra mer i samverkan än som enskilda företag. 
”Draken” eller ”the hub-firm” ses som en viktig företeelse, m.a.o. ett företag som är större än 
de andra på något sätt, och som kan dra processen framåt. I den studerade processen återfinns 
inget tydligt företag som kan ses som en drake men det finns huvudaktörer i vissa delar av 
processen. Om draken ska definieras i den mycket tidiga processen skulle det möjligen vara 
understödjaren i samverkan med eldsjälar i det här fallet.  

I det undersökta fallet har ett relativt begränsat antal aktörer bjudits in till de inledande 
diskussionerna, och företagens kompetensområde har snarare varit styrande för vilka som 
bjudits in. En annan faktor som varit styrande för antalet inbjudna är att man tidigt intresserat 
sig för att söka en neutralisering av den interna konkurrenssituationen. Nätverksprocessen kan 
gynnas av att tidigt engagera företag så att den interna konkurrenssituationen neutraliseras. 
Sammansättningen av aktörer i det tidiga skedet av processen sker enligt principen att de har 
sin huvudsakliga verksamhet i skilda delar av en produktionskedja, m.a.o. det är ett vertikalt 
orienterat samverkansprojekt. Antalet aktörer är inte den avgörande faktorn utan att den 
samlade kompetensen i företagen kan fylla, eller nästan fylla, systembehovet i 
nätverksprocessen. Avhoppen kan bero på konkurrenssituation, resurstillkortakommanden
eller liten tilltro till projektet. Det studerade fallet tyder på att företagets egen syn på sig själv 
och finansiell status är de faktorer som leder till avhopp; en underleverantörssyn på det egna 
företaget innebär att man inte i det här fallet fullföljer processen. Både för processen och för 
avhoppsfrekvensen verkar det fördelaktigt om åtminstone individerna på beslutsmässig nivå 
känner till varandra och varandras företag redan innan processen introduceras. Antagandet 
bygger på att relationerna underlättas och vägen till förtroende och tillit blir kortare samtidigt 
som att lojaliteten till projektet och till varandra stärks.  

De företag och framförallt de individer som potentiellt ska delta i processen bör ha bred 
branschkunskap som ligger till grund för den strategiska känslan, när behovet av kunskap och 
kompetens är en avgörande faktor för processen. Bredden i kunskapen är viktig därför att 
kompetensbehoven i processen förändras över tid. Det finns också indikationer på att det är 
gynnsamt att någon individ i processen inte har sin huvudsakliga kompetens inom 
branschområdet. Den här individen kan bidra till processen genom att ”ställa de svåra 
frågorna”. De individer som samlas vid inledningsfasen bör ha en beslutsmässig position 
vilket gör dem oberoende av andra vid beslut. Företagen ska ha egen beslutskompetens vilket 
innebär att de inte ska tillhöra någon kedja eller liknande. I det studerade fallet handlar 
beslutmässigheten både om företaget och om individen. I de tidiga delarna av Visionsfasen är 
inte detta en avgörande faktor men den kommer över tid öka i vikt när processen innebär ett 
ökande åtagande från företaget och individen. Geografisk närhet är inte en avgörande faktor 
för nätverksprocessen men den skapar gynnsammare förutsättningar för möten mellan 
individer och vid transporter mellan de producerande företagen.
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Den finansiella storleken är underordnad de icke-finansiella resurserna i företaget. De 
finansiella resurserna kommer att bli aktuella främst i relationerna utåt och är inte direkt 
avgörande för processens utveckling. Med detta menas inte att en viss finansiell storlek inte är 
av vikt, företaget måste klara att avsätta resurser för utvecklingen i samverkansprocessen. 
Resurserna ska kunna avsättas utan att inverkan blir alltför stor på den dagliga driften i 
företaget. Den finns vidare i Visionsfasen ett intresse av att attrahera aktörer som åtnjuter en 
viss legitimitet i branschområdet, vilket underlättar relationerna främst utanför nätverket och i 
kontakterna med understödjare.   

7.1.4 Visionsfasens analytiska del (Fas1) 

Vid ingången till den andra delen av Visionsfasen går processen in i en slags 
Utkristalliseringsfas. Då är det viktigt att operationalisera den hotbild/möjlighet som 
uppkommit. Operationaliseringen betyder att en tydlig målbild skapas som ligger till grund 
för vilka samverkansområdena mellan organisationerna ska bli.

I det studerade fallet är den andra delen av Visionsfasen den del där processen för första 
gången formaliseras i någon mening. Formaliseringen sker på en låg risknivå, företagen åtar 
sig att genomföra en generell analys av den potentiella möjligheten. Analysen indikerade att 
marknadens inställning till idén om industrialiserat träbyggande var positiv. I analysen 
konstaterades att ett antal generella riktlinjer fanns för en fortsatt process. Analysen fördjupas 
i ett nästa steg för att ge mera tydliga indikationer på hur processen ska organiseras. 
Analyserna skapar underlaget för samverkan. Riktlinjerna för byggsystemet inverkar starkt på 
strukturen i processen. M.a.o., syftet med samverkan påverkar hur organisationen i processen 
sammansätts.  

I den studerade processen har aldrig form för samverkan diskuterats i någon vidare mening. 
Tydligt har dock varit att Aktiebolag har varit den form man avsett att skapa. I det studerade 
fallet har snarare analysen av hur man kan organisera sig för att ta till vara på möjligheten 
varit centralt. 

I inledningen har eldsjälarna varit viktiga och processen övergår från att var individstyrd till 
att vara mer deltagarstyrd. Det är också av vikt att initiativet kommer inifrån och påtvingade 
lösningar fungerar kontraproduktivt. Enlig viss litteratur är stöd utifrån inte att föredra men i 
den undersökta processen verkar stödet från externa understödjare varit av högsta vikt på ett 
antal områden och inte bara på det finansiella planet. I den undersökta processen syns tydligt 
att man inte riktigt har övergått till deltagarstyre mot slutet av Visionsfasen, den övergången 
sker i brytpunkten mellan Visionsfasen och Aktivitetsfasen.

Visionsfasen har delats i två separata faser med anledning av formaliseringsgrad och 
finansiering. Men slutsatsen är att de båda tillhör en icke formaliserad fas som har kommit att 
kallas Visionsfasen, trots att en viss formalisering uppstod i den andra delen av Visionsfasen. 
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Den indelning som gjorts hänger nära samman med finansiering både externt och internt. Det 
finns en tydlig brytning mellan Visionsfasens delar och de kommande delarna i 
Aktivitetsfasen. I Aktivitetsfasen är arbetet formaliserat, operationaliserat och målinriktat. 
Visionsfasen avslutas med en plan för operationalisering, planen bygger på de två analyserna 
som genomförts. M.a.o. ändras arbetet från att vara trevande och visionärt till att vara mera 
organiserat och fokuserat; en viss tendens till visionärt agerande lever dock fortfarande kvar 
in i Aktivitetsfasen.  

7.1.5 Aktivitetsfasens inledning (Fas 2) 

I inledningen av Aktivitetsfasen övergår processen till vad Nilsson och Nilsson (1992) kallar 
Tillväxtfasen. Enligt författarna sker övergången när en mera konkret utveckling i processen 
uppstår. Övergången betyder nya förutsättningar som att ett mer planlagt arbete kan inledas 
och nya strategier kan utformas. Fasen möjliggör en formell överenskommelse kring struktur, 
processer och strategi för nätverkets utveckling. I inledningen av Aktivitetsfasen infaller den 
första riktiga formaliseringen där de deltagande företagen förbinder sig till ett djupare 
engagemang. Engagemanget betyder både ett ökat risktagande och ett tydligare 
ställningstagande till samverkansprocessen. Vid den här tidpunkten kan man säga att gruppen 
faktiskt blir en grupp och inte en lös intressegrupp. Förvirring kring struktur, processer och 
strategi kan innebära tidskrävande problem i den aktiva fasen som till och med kan få 
förödande kriser i processen.

Den inledande delen av Aktivitetsfasen handlar om att organisera och skapa en organisation 
som kan arbeta för att nå måluppfyllelse. Här sker en första real formalisering och därmed ett 
första realt risktagande för individen och företaget som ingår i processen. Det generella 
risktagandet behandlas i processen genom att indela processen enligt en projektform. Med 
projektformen genereras givna mål, struktur och finansiering under en begränsad tid. När 
delprojektet avslutas eller milstolpen har nåtts, ges företaget eller individen en möjlighet att 
kalkylera sin risk och därmed avgöra hur eventuellt fortsatt engagemanget ska se ut. Några 
påverkande faktorer för engagemanget är förtroendet för processen, förtroendet mellan 
individerna och insats av finansiella och icke-finansiella reurser i processen.  I det studerade 
fallet indelas organisationen enligt en pyramidmodell med två nivåer. Den första nivån är en 
Styrgrupp och den andra nivån är en utförande nivå som indelas i tre områden, däremellan 
fungerar en projektledare som ansvarig för relationerna mellan nivåerna. Följande figur visar 
hur organisationen indelades i fasen: 
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Styrgrupp

ProcessTeknik Affär

Nivå 1 

Projektledare

Nivå 2 

Figur 13: Organisation fas 2 

Figur 13 beskriver en organisation med arbetsgrupper som utifrån uppsatta mål, förmedlade 
från Styrgruppen, ska utveckla sin del av byggsystemet. Utvecklingsarbetet bygger på nära 
relationer mellan arbetsgrupperna. Det finns i processen kopplingar mellan Styrgruppen och 
de olika delprocesserna genom att vissa individer som deltar i Styrgruppen också deltar i 
arbetet i delprocesserna. Den fortsatta utvecklingen betyder inte att formaliseringsgraden 
behöver stärkas om en ökad centralisering tillåts, trots att komplexiteten och intensiteten i 
projektet ökar. Det är vidare fördelaktigt att engagera aktörer även utanför projektet, för att 
utöka antalet angreppssätt i projektet.

I det studerade fallet skapades Styrgruppen i fasens inledande skede och det verkar vara 
fördelaktigt att engagera en extern ordförande, som inte är kopplad till något företag i 
processen och därför inte har lojaliteter till något annat än nätverksprocessen. Individen bör 
ha branschkunskap och ett brett personligt nätverk. Arbetet organiseras som tidigare nämnts 
med målsättningen att utveckla ett byggsystem. Detta görs genom att i arbetsgrupperna 
utveckla tekniken, processen och affären. Den enskilda gruppen fick själv avgöra hur arbetet 
skulle organiseras i den egna gruppen. Mellannivån mellan arbetsgrupperna och Styrgruppen 
sköts av projektledare. Dessa bör också vara externa eller åtminstone semiexterna av samma 
anledning som ordföranden bör vara extern. En centralisering behöver inte betyda 
inskränkningar i frihet och flexibilitet om förtroendet för de ledande instanserna är stort. I den 
studerade processen verkar det som de ledande instanserna har stort förtroende för 
arbetsgrupperna och projektledningen och inskränker därmed inte i flexibiliteten och friheten 
annat än i formuleringen av målsättningen för grupperna. Det studerade fallet tyder på att en 
centralisering är fördelaktig och kanske nödvändigt för strukturen i processen.

Den visionära anda som genomsyrar ett projekt av det här slaget är en av de viktigaste 
faktorerna för utvecklingen; visionen måste emellertid tydligt vid någon punkt omsättas i 
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praktik. I det studerade fallet kom visionsnivån att ligga på en hög nivå i den första delen av 
Aktivitetsfasen. Detta leder till att målsättningarna blir för högt satta, vilket med tiden innebar 
den mest påtagliga krisen i hela nätverksprocessen. Med detta menas inte att målsättningarna 
inte ska sättas högt. Det kan samtidigt te sig underligt när individerna i processen 
genomgående har lång erfarenhet, hög kompetensnivå och agerar med öppenhet. En trolig 
anledning till motgången kan vara att individerna med det övergripande ansvaret inte 
överblickade, eller förstod, och därför inte var nog tydliga i sina avgränsningar. Det visar sig 
också att Teknikgruppens arbete var starkt styrande för de andra gruppernas utveckling i 
Aktivitetsfasens inledande del. I det studerade fallet tyder det mesta på att ju tidigare man kan 
avgöra vilken den styrande processen är och se till att den får största fokus desto snabbare 
kommer nätverksprocessen att utvecklas. 

Prestationsförmågan under hela den inledande delen av Aktivitetsfasen var hög men målen 
var för högt satta och man kom därför inte att nå den önskade höjden. Däremot kom man att 
nå en nivå där företagen har en möjlighet att uppskatta trovärdigheten i projektet. I 
avslutningen av fasen spelar den understödjande aktören en viktig roll när denna beskriver en 
samhällelig tro på projektet och ett fortsatt stöd från deras håll. Här spelar beslutsmässighet 
in. Det visade sig tydligt att individer med absolut beslutsmässighet tog ställning direkt eller 
fortare än de aktörer som styrs av att inte ha fullkomlig beslutsmässighet. Familjeföretagen 
har ett direkt övertag över andra ägandeformer i det här fallet. Utfallet av den tidigare 
beskrivna utvecklingen kom att innebära avgörande strukturförändringar för nästa del i 
Aktivitetsfasen. 

Under Aktivitetsfasen första del blir det tydligt vilken strategi, struktur och organisation de 
skilda företagen har i relation till processens behov av strategi, struktur och organisation. De 
skilda företagen är normalt inte strukturerade i relation till varandra, utan i relation till den del 
av marknaden där man är verksam. I nätverkprocessen blir det tydligt att skillnaderna i 
företagsstruktur innebär problem för den industrialiserade processen. Bekymren är inte 
oöverkomliga men innebär ett fördjupat arbete främst för Processgruppen. En 
intraorganisatorisk utveckling är alltså positiv för den interorganisatoriska utvecklingen. 
M.a.o. utveckling i vart och ett av företagen är fördelaktigt för samverkansprojektet. I det 
studerade fallet finns en tydlig trend i intraorganisatorisk utveckling hos ett flertal av de 
ingående företagen. Främst syns det hos de största producerande företagen i 
samverkansprocessen (de som väljer att vara kvar till bolagsbildningen). Det som blir 
uppenbart är att företagen tar till sig industrialiserade processtankar för att skapa effektiv 
produktionsekonomi.  

Enligt litteraturen är produktkomplexitet och produktutveckling områden som samverkan 
uppstår kring. Produktkomplexiteten i det studerade fallet påverkar organisationens struktur, 
och vilken del i processen som blir styrande för de andra delprocesserna. Förutom att 
produktkomplexiteten styr delprocesserna påverkar den också den samlade tiden för 
nätverksprocessen. Samarbetet, anpassningen och interaktionen mellan företagen styrs bl.a. av 
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komplexiteten och vilken utveckling man avser att göra i processen. Den sammantagna 
processen handlar om att industrialisera en process vilket främst betyder att skapa
skalekonomi och tidsekonomi som till stor del bygger på informations- och kunskapsutbyte. 
Utvecklingen av kompabiliteten i exempelvis IT-system mellan företagen blir därför en viktig 
beståndsdel i både Aktivitetsfasens första och också centrala del. 

7.1.6 Aktivitetsfasens centrala del (Fas 3) 

Den huvudsakliga anledningen till Aktivitetsfasens centrala del var misslyckandet att nå 
målsättningarna. Inför den centrala fasen har man insett att de tekniska lösningarna är helt 
avgörande för nätverksprocessens utveckling; de är styrande för både Processgruppen och 
Affärsplanegruppen. Vid övergången mellan den inledande och den centrala delen i 
Aktivitetsfasen struktureras organisationen om, och fokus hamnar främst på att lösa de 
tekniska frågorna. För att sporra gruppen sätter Styrgruppen ett lågt målpris som 
arbetsgrupperna skall arbeta mot. En viktig händelse under den centrala delen av arbetet i 
Aktivitetsfasen är att man ser att ett realt projekt är en avgörande faktor för processen. Med 
anledning av att man får insikten om det reala projektets vikt tas de inledande 
marknadskontakterna av Styrgruppen. Gruppen är överens om att ett projekt i närområdet är 
att föredra när man vill ”lära sig gå innan man springer”. 

I den centrala delen av Aktivitetsfasen introduceras marknadskontakter som en aktivitet i 
organisationen; dessa sköts uteslutande av representanter i Styrgruppen. Den nya 
organisationen får följande utseende:

Styrgrupp

Process
Teknik

Nivå 1

Nivå 2 
Projektledare

Marknaden

Affär

Figur 14: Organisation i fas 3 

I figur 14 presenteras organisationen i den centrala delen av Aktivitetsfasen. Processgruppen 
fortsätter sitt arbete men i nära relation till Teknikgruppens prioriterade arbete, medan 
Affärsplanegruppens arbete blir helt vilande. Projektledaren finns fortfarande kvar i samma 
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roll som i den tidigare fasen men individen byts ut. Anledningen till att Affärsplanegruppen 
läggs helt vilande är att den är direkt beroende av både Teknik- och Processgruppens arbete.

Den centrala delen av Aktivitetsfasen inriktas helt på teknik och process och betyder att 
områdena färdigställs, med vissa inskränkningar. Under arbetet introduceras 
marknadskontakter som en egen process i processen. Den inledande och den centrala delen av 
processen i Aktivitetsfasen kan sammantaget ses som den formaliserade utvecklingsfasen i 
nätverksprocessen.

7.1.7 Aktivitetsfasens avslutande del (Fas 4) 

Den avslutande delen i Aktivitetsfasen kom främst att betyda två saker; för det första att 
arbete riktas mot att färdigställa de områden som reserverats från föregående fas. För det 
andra att en fokuserad ansträngning läggs mot marknaden. Under fasen skapas underlagen för 
ett gemensamt bolag där ägarförhållandena avspeglas i förhållande till insats. Fasen avslutas 
med skapandet av det gemensamma bolaget Bygg i Trä AB.  

Mot slutet av Aktivitetsfasen blev kopplingen till underleverantörer och hur integrationen av 
dessa ska ske en viktig faktor. Den främsta frågan var hur man ska får en aktör som är van att 
gå in i ett projekt och se processen som en industrialiserad process. Frågan föranledde en 
studie och en analys som konstaterade att kravet som riktas mot underleverantören främst 
handlar om kompetens och innovativitet. Kompetensen ligger i att kunna förstå, respektera 
och anpassa sig till ett industrialiserat träbyggsystem. I anpassningen ligger att vilja samverka 
och kontinuerligt utveckla systemet, i respekten ligger att förstå vikten av upprepning och 
tidseffektivitet. En tydlig koppling finns också till goda relationer till kommunala och statliga 
instanser eller de så kallade ”icke-företags aktörerna”.  

I den avslutande delen i Aktivitetsfasen ökar frekvensen i de tidigare introducerade 
marknadskontakterna markant, och visst arbete genomförs mot kunder i det geografiska 
närområdet. Gruppen är tydlig med att man söker ett referensprojekt som ett första 
byggprojekt. På ett av de bearbetade områdena är den kommunala inställningen att 
sammanföra befintliga aktörer på marknaden i samverkansprojekt. Nätverket kom att bli en 
part som skulle agera tillsammans med två bostadsförvaltare. Trots att nätverket var tydlig 
med att man sökte ett referensobjekt, m.a.o. ett skarpt övningsobjekt, kom relationen med 
bostadsförvaltarna inte att få den karaktären. Att det blev så syns främst i de 
kravspecifikationer som ställs och det risktagande de andra aktörerna är villiga att ta i en 
byggprocess. Det verkar som att processen skulle ha utvecklats mera positivt om den 
kommunala inställningen varit att den skulle ha agerat som en egen aktör. Syftet för 
nätverksprocessen är att i det första projektet lära sig och pröva sina lösningar i byggsystemet, 
och kan därför inte förväntas vara en fullvärdig aktör redan i början.
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Under Aktivitetsfasens avslutning inriktas processen på att färdigställa nätverksprocessen. De 
kvarvarande områdena vidareutvecklas av samma individer som tidigare arbetat i de olika 
delprocesserna. Det förhållandet gäller inte för affärsplaneområdet, eftersom affärsplanen i 
princip bara saknar relevanta siffror. En ny extern projektledare väljs med anledning av att 
den föregående projektledaren går vidare till andra arbetsuppgifter. Att färdigställa 
affärsplanen läggs på den nya projektledaren. Han får också i uppdrag att sammanställa de 
dokument som är viktiga för den kommande bolagsbildningen. Den främsta diskussionsfrågan 
kring bolagsbildningen var fördelningen mellan företagen, och den slutliga lösningen blev en 
fördelning kopplad till insats och risktagande. Vad som aldrig diskuterades var frågan om 
bolagsform; samtliga var helt inställda på att Aktiebolag var att föredra framför exempelvis 
Ekonomisk förening.  

I nätverksprocessen har varje företag haft en röst vid mötena och makten har varit 
demokratisk. En centralisering har däremot skett hos den externa ordföranden som endast har 
varit lojal mot nätverksprocessen. Man skulle alltså kunna hävda att aktiebolagstanken är lika 
bra som exempelvis Ekonomisk förening när det kommer till demokrati i processen. När det 
sedan kommer till ägarfördelning i det gemensamma företaget löser man det så att de företag 
som har den största andelen i byggprocessen också har den största ägarandelen i det 
gemensamma aktiebolaget. M.a.o. den som har potentiellt största vinsterna har också det 
största risktagandet oavsett företagsstorlek. 

Aktivitetsfasen betyder en avsevärd ökning i relationsfrekvensen utanför nätverket och hör 
samman med de relationer som börjar skapas med de andra marknadsaktörerna. Interaktionen 
har i den här fasen en annan art än i processen när relationen utanför nätverket mera bygger på 
en köp- och säljrelation än en strategisk samverkansrelation. En intressant utveckling som kan 
börja skönjas är en utveckling mot ett mer industriellt nätverk med det strategiska nätverket 
som utgångspunkt. Inte minst ser man detta i den tänkta utvecklingen med underleverantörer 
och kunder. 

7.1.8 Den dynamiska processen 

Att studera den dynamiska processen är ett medel för att skapa en holistisk överblick av det 
studerade, enligt Klint och Sjöberg (2003). Författarna menar vidare att forskaren ska 
konceptualisera dynamiken som finns i objektet. Med detta menar författarna att det alltid 
måste finnas kopplingar mellan de olika dimensionerna i analysmodellen.  

Nätverksprocessen kan ses som en dynamisk process, som indelats i ett antal steg, dessa steg 
har därefter indelats i tre övergripande faser. Det är i relationen mellan dessa steg under de 
olika faserna som dynamik uppstår. Man kan beskriva en nätverksprocess som en 
mognadsprocess där det innevarande steget är en naturlig produkt av den föregående. Den 
studerade processen har indelats i steg eller delfaser, delningarna har varit naturligt kopplade 
till finansiering och att genomföra processen i en projektmodell. Vissa delprocesser i 
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nätverksprocessen har kommit att pågå ”stegövergripande”, som exempelvis delprocessen 
marknadskontakter. Marknadskontakterna kom att bli en egen dynamisk process i processen, 
men först i Aktivitetsfasen. Marknadskontakterna påverkar processens utveckling genom att 
vara den process som ligger till grund för fortsättningen efter skapandeprocessens avslut och 
ingången i Realiseringsfasen.   

Den övergripande dynamiken i processen kan beskrivas som idén om att kunna göra något 
mer i samverkan än som enskilt företag, och att möjligheten identifieras ligger till grund för 
processen. Att identifiera möjligheten ligger till grund för analyser. Analyserna i avslutningen 
av Visionsfasen ligger till grund för det formaliserade eller organiserade processarbetet i 
Aktivitetsfasen. Det formaliserade arbetet ligger till grund för att processen blir ett gemensamt 
bolag med ett färdigt träbyggsystem som är redo att bygga ett första referensobjekt i en 
Realiseringsfas. 

Den dynamiska processen innebär å ena sidan att analysera kopplingar mellan faser men å 
andra sidan också att analysera maktförhållanden. I den undersökta processen framgår att det 
finns två huvudaktörer, inte drakar men huvudaktörer. Dessa huvudaktörer spelar en viktig 
roll internt genom att driva eller dra processen framåt i vissa faser men de är också viktiga i 
de externa relationerna, inte minst mot marknaden. Vem som agerar huvudaktör förändras i 
den dynamiska processen över tiden. I de inledande faserna är huvudaktören mer visionär och 
övertygande medan huvudaktören i de senare faserna främst är producent med legitimitet. Det 
är naturligtvis inte uteslutet att huvudaktören kan vara densamma över hela processen, men i 
den undersökta processen är det inte så. 

Den interna dynamiken uppstår i relationerna mellan individerna i processen. Relationerna 
mellan individerna är fundamentala för processens utveckling. De påverkas av synsättet hos 
individerna i processen där den gemensamma branschkunskapen skapar förutsättningar för 
dynamisk utveckling. Det är tydligt att processen kryddas av individer som inte har sin 
huvudsakliga kunskap inom området och dynamik skapas i stor utsträckning av dessa 
individer.

7.1.9 Understödjaren och nätverksprocessen 

Klint och Sjöberg (2003) anser att det utöver de faktorer som presenterats i analysmodellen 
finns andra faktorer och förutsättningar som påverkar processen. En av dessa faktorer är 
understödjare och en annan är lagar. 

Förutsättningen för hela processen var en lagändring som innebar att det blev möjligt att 
bygga hus med trä som stomme högre än två våningar. Lagändringen låg till grund för att nya 
möjligheter på marknaden kunde skapas. I samband med att lagen förändras är byggbranschen 
inne i en stark nedgång och efterfrågan på marknaden är svag. Under de senaste åren har en 
ökande efterfrågan på marknaden uppstått för effektivare system med lägre kostnader och 
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ökad flexibilitet. Det är i kombinationen mellan den nya lagen och marknadens utveckling 
som möjligheten skapas. Sammantaget kan man säga att konsekvensen av förändringar i 
företagens omgivningar låg till grund för den identifierade möjligheten.  

I den studerade processen kan man konstatera att institutioner spelar en viktig roll för 
processen främst som förutsättningsskapare och som understödjare men också som potentiell 
kund. Institutionen eller icke-företags aktören återfinns under olika skepnader i processen 
men har alla rollerna som tidigare beskrivits. Den lagändring som kom 1994 är en 
förutsättning för hela processen och understödjaren i form av exempelvis Länsstyrelsen 
stödjer processen främst finansiellt men agerar annars inte i processen förutom vid kriser och 
som informant. De potentiella kunderna för processen är exempelvis kommunala 
bostadsbolag och allmännyttan.  

Från ett företagsperspektiv kan utvecklingen i processen ses som en naturlig följd av ett flertal 
projekt inriktade mot produktion. Att gå från fokus på produktion till att närma sig marknaden 
ses av företaget som en naturlig utveckling, samtidigt som möjligheten uppkommer på 
marknaden. Samtidigt ökar det politiska intresset för industriellt träbyggande och projekt med 
inriktning mot träbyggande finns som kan stödja en utveckling. Det finns en generell 
uppdelning av vad som egentligen tillhör utveckling i processen och vad som tillhör 
företagsutveckling. Uppdelningen beror främst på att reglerna för understödjaren säger att 
denna inte får stödja företagsutveckling. Regeln är tydlig på att den externa finansieringen 
inte får innebära företagsstöd. I processen ser man till att de delar som tillhör 
processutveckling delvis finansieras av externa medel, delvis av de ingående företagen i 
processen, medan den företagsutveckling som sker helt finansieras av företagen själva.

Den externa finansieringen har varit något stigande under Visionsfasen och fram till 
inledningen av Aktivitetsfasen för att sedan i den centrala och avslutande delen av 
Aktivitetsfasen sjunka i förhållande till den totala insatsen. Det är intressant att notera att i 
inledningen av Aktivitetsfasen (fas 2) stiger den totala insatsen markant, ökningen beror på att 
i fasen startar det verkliga utvecklingsarbetet som innebär både avsevärt större monetära 
insatser men också större insatser i tid. I fas 2 syns också att den externa insatsen var högre än 
i Aktivitetsfasens centrala och avlutande del (fas 3) och (fas 4), vilket beror på att processen 
kommer in i en kris och understödjaren gör en insats för att nätverksprocessen ska fortsätta att 
utvecklas. Generellt ska den externa insatsen sjunka i förhållande till den totala insatsen från 
och med att processen blir mera formaliserad och börjar operationaliseras. Åtagandet och 
insatsen från de ingående företagen i processen ska öka i förhållande till den externa insatsen.  

7.1.10 Sammanfattande matris 

I figur 15 sammanfattas de slutsatser som dragits under diskussionen, och som avser att ge en 
samlad bild av vilka faktorer som framkommit i studien för hur strategiska nätverk inom 
området industriellt träbyggande skapas och utvecklas. Matrisen indelas i tre nivåer, 
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understödjare-, genomförande- och processnivå, och i två övergripande faser Visionsfasen 
och Aktivitetsfasen. Dessa två övergripande faser är indelade i de faser som varit faktiska 
under processen. Understödjarnivån beskriver faktorer som är viktiga för understödjaren, 
Genomförandenivån beskriver företags- och individfaktorer och Processnivån beskriver 
faktorer på nätverksnivån.

Figur 15: Sammanfattande matris 

7.2 SC-modellen och nätverksprocessen

Den analysmodell som presenterats av Klint och Sjöberg (2003), har förfinats och indelats i 
tre nivåer och fem dimensioner. De tre nivåerna är som i den föregående matrisen; 
Understödjare-, Genomförande- och Processnivå. Processnivån beskriver faktorer på 
nätverksnivån, Genomförandenivån beskriver företags och individnivån där det är svårt att 
skilja nivåerna åt i processen. Understödjaren har en sådan central roll i processen att det finns 
anledning att identifiera en understödjarnivå som beskriver faktorer som är viktiga för 
processen. Dimensionerna är: Primära förutsättningar, Substantiella förutsättningar, 
Beteendeförutsättningar, Dynamik och Tid. De Primära, de Substantiella och Beteende- 
förutsättningarna beskrivs i relation till de tre nivåerna i figuren. Dynamik- och 
Tidsdimensionerna presenteras under egna rubriker.
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163



Diskussion och slutsatser 

Industriellt träbyggande i ett nätverksperspektiv 
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Figur 16: Anpassad SC-modell 

För att vara konsekvent och följa den tidigare strukturen i arbetet inleds diskussionen om den 
anpassade analysmodellen med tidsdimensionen och avlutas med dynamik. 
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7.2.1 Tid 

Enligt Klint och Sjöberg (2003) finns det å ena sidan författare som menar att det tar upp till 
10 år att skapa ett nätverk medan andra menar att det tar 2 till 3 år. Författarna är övertygade 
om att det tar tid att skapa fungerande nätverk och att tidsaspekten är en bekymmersam faktor 
vid skapandet av nätverk.

I den studerade processen har tid hanterats olika i Visionsfasen och Aktivitetsfasen. 
Visionsfasens inledning (fas 0) har ur processhänseende egentligen ingen begränsning i tid, 
eller åtminstone har den mycket vaga begränsningar. Visionsfasens andra del (fas 1) har en 
tidsbegränsning för den analys som genomförs men det är först vid inledningen av 
Aktivitetsfasen (fas 2) som tiden hanteras mera handfast i processen. I Aktivitetsfasen 
genomförs delfaserna enligt en projektmodell vilket betyder att tiden, ekonomin och 
målsättningarna är mycket tydliga. Aktivitetsfasen inleds med att en budget upprättas för den 
inledande projekttiden och här får var och en av företagen uppge hur mycket tid de avser att 
investera under den föreskrivna projekttiden. Den centrala och avslutande delen av 
Aktivitetsfasen följer samma mönster men med viss skillnad i insats.  

Den studerade processen kan sägas ha tagit cirka 4 år. Processen tyder på att det är 
fördelaktigt att genomföra nätverksprocesser i projektform, inte bara för att hantera tiden utan 
också för att strukturera processen. Tiden i processen är en avvägningsfaktor när tid och 
kvalité är beroende av varandra. Kort tid kan innebära bristande kvalité och aktörerna i 
processen bör vara uppmärksam på och avväga tiden. Ett exempel är den inledande delen av 
Aktivitetsfasen där tiden blev för kort för vad man planerade att göra och det betydde att en 
påtaglig kris i processen uppstod.

7.2.2 Primära förutsättningar 

7.2.2.1 På understödjarnivån 

På understödjarnivån har inte Klint och Sjöberg (2003) beskrivit några faktorer av den enkla 
anledningen att författarna inte har nivån i sin analysmodell.  

Understödjaren och i vissa fall institutionen spelar en viktig roll för processen när de har 
förutsättningarna att vara både den som genom lagar, infrastruktur, normbildande och skatter 
kan skapa förutsättningarna för processen, m.a.o. vara villkorskreatör. Företagen kan antingen 
ta vara på den uppkomna möjligheten eller få stöd för utveckling eller båda delarna. I den 
studerade processen har understödjaren både understött utvecklingen och också skapat 
förutsättningarna för den, m.a.o. varit en sympatisör.
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7.2.2.2 På genomförandenivån   

Klint och Sjöberg (2003) anger resurser, kunder, leverantörer, region, legitimitet, utbildning, 
kompetens, kunskap, motivation och värderingar som viktiga faktorer för de primära 
förutsättningarna på genomförandenivån. 

I den studerade processen kan man å ena sidan konstatera att företagets resurser, kompetens, 
värderingar, legitimitet och motivation är viktiga faktorer för processen. Å andra sidan finns 
det lite som tyder på att kunder, leverantörer, region och utbildning skulle vara faktorer av 
vikt i processen. I processen blir det tydligt att branschkunskapen är av större vikt än 
utbildningsnivån när vidden av utbildningsnivå i gruppen är stor; där finns civilingenjörer och 
de finns individer med sjuårig folkskola. Branschkunskapen är den faktor som ligger till 
grund för den strategiska känslan. Företagets kunder och leverantörer har ingen egentlig 
koppling till processen när de inte är den primära målgruppen eller har någon inverkan i 
övrigt. Regionen har liten betydelse för processen, förutom på områdena kultur, tradition, 
individuella möten och transporter, eftersom processen bygger på företag som är belägna från 
Göteborg till Norrbotten. Region kan vara viktigt beroende på hur region definieras. Ser man 
Sverige som en region så är den viktig för processen.  

Det studerade nätverket består av individer i ledande positioner i sina respektive företag; i 
flera fall är det familjeföretag eller delägarstyrda företag. Individerna i företagen är 
beslutsmässiga i hög utsträckning vilket kortar beslutsvägarna och därmed tiden i processen.  

Ett företag som ska delta i en samverkansprocess av det slag som här studeras bör inrymma en 
kompetens som är så hög att den kan bidra till processen och vara en kedjetillgång. Med 
kedjetillgång menas att företaget kan bidra till en del i byggsystemet, som ses som en kedja av 
produktions- och processaktiviteter. 

Nätverksprocessen bygger på motivationen hos individen och därmed företaget. Motivationen 
bygger på värderingar och att finansiella och icke-finansiella resurser finns tillgängliga. En 
viktig faktor för processen är att individen och företaget vill ta steget från en 
produktionsinriktning till att närma sig marknaden genom samverkan. En 
produktionsinriktning innebär ofta att individen och företaget får karaktären av 
underleverantör. En underleverantörsinställning har i det studerade fallet inneburit att man 
lämnat processen.  
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7.2.2.3 På processnivån 

Klint och Sjöberg (2003) anger marknadsstruktur som faktor på nätverksprocessnivån.

Den studerade processen bygger primärt på marknadens och samhällets utveckling. 
Markanden efterfrågar billigare och bättre bostäder medan samhällets aktörer och institutioner 
ser trä som ett utvecklingsbart område i det svenska samhället. Därmed kan 
samverkansgruppen identifiera sitt bidrag. Detta bidrag avstäms mot omgivningen genom att 
man i samverkan med en understödjare börjar utvecklingen av samverkansprocessen. 

Processen bygger vidare primärt på marknads- och institutionella förutsättningar. Institutioner 
och understödjares inställning till projektet är en faktor som påverkar processen i allra högsta 
grad. Att motivera en process kommer å ena sidan att bli svårt om inte processens mål tillför 
något på markanden. Å andra sidan kopplas processen samman med branschutveckling vilket 
betyder att processer är beroende av hur företagen går för tillfället. Har företaget för mycket 
att göra kommer det inte att ha tid eller behov av en process. Har företaget å andra sidan för 
lite att göra kommer det inte att ha råd med en process men ett behov av den. Den undersökta 
processen uppkom i inledningen av en konjunkturuppgång och branscherna som berörs av 
processen var i inledningen av en uppgång. Tidpunkten för processen verkar väl vald. 

Vid sammansättningen av samverkansgruppen tyder det studerade fallet på att om man redan i 
inledningsfaserna agerar för att neutralisera den interna konkurrenssituationen kommer 
samverkansprocessen att gå smidigare.  

7.2.3 Substantiella förutsättningar

7.2.3.1 På understödjarenivån

Som tidigare nämnts finns inte understödjarenivån presenterad analysmodellen som en nivå 
utan tillförs i det här arbetet. 

I den undersökta processen har understödjaren haft ett engagemang på området. Det är 
troligen avgörande att processområdet prioriteras hos understödjarna för att individer och 
medel ska kunna frigöras för processen. Om det finns ett engagemang hos understödjaren kan 
personer avdelas för att arbeta med området och stödja de processer som uppkommer. 
Understödjaren spelar sammantaget en viktig roll i att avdela individer som kan engagera sig 
samtidigt som den stödjer med monetära medel.  
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7.2.3.2 På genomförandenivån 

Enligt Klint och Sjöberg (2003) är strategi, teknologi, struktur, organisation, engagemang, 
entreprenörskap, riskvillighet och förtroende viktiga faktorer på nivån. 

I den studerade processen kan man konstatera att företagens och individernas engagemang är 
av vikt men inte under de Substantiella förutsättningarna. Däremot är företagens strategi, 
organisation och struktur viktiga faktorer. De är viktiga eftersom de är företagets fundament 
och som, tillsammans med företagets teknologi, ska förbindas med andra företags strategier, 
organisationer, strukturer och teknologier i processen. Hela processen bygger på att företagen 
och individerna skapar förtroende för varandra. Förtroendet ligger till grund för 
riskvilligheten hos individerna. Det är inte särskilt sannolikt att någon skulle vilja ta en risk 
tillsammans med någon annan om denna inte litade på individen. Sammantaget framträder det 
att ett organisatoriskt mönster som passar samverkansprocessen är en substantiell 
förutsättning. 

Företaget eller organisationen ska kunna vara ett förbindelseelement i den kedja av produktion 
och processer som samverkansprocessen avser att skapa. Detta kopplar till den primära 
förutsättningen att det finns kompetens som innebär att företaget är en kedjetillgång. 
Slutsatsen blir att vid skapandet av strategiska nätverk med en specifik målsättning finns det 
en fördel med att tidigt sammansätta gruppen enligt den vertikala principen. Fördelarna är att 
kompetensbehoven täcks och den interna konkurrenssituationen kan neutraliseras. Nackdelen 
är att företag kan komma att uteslutas ur en eventuell konstellation och att avhopp kan komma 
att få förödande konsekvenser.

Hela processen skulle kunna ses som en entreprenöriell samverkansprocess beroende på hur 
entreprenörskapet definieras. I det här fallet sätts fokus på samverkan och inte på 
entreprenörskap men entreprenörskapsförmågan är en central faktor. Entreprenörskapet i det 
studerade fallet har främst uppfyllts genom att aktörer sett möjligheter på markanden och 
agerat för att ta tillvara på dem i samverkan. Fenomenet kallas kollektivt entreprenörskap. 

I den studerade processen finns det stöd för att individernas kompetenser är en avgörande 
substantiell faktor som påverkar processen i allra högsta grad. Individens kompetens blir 
viktig både i processens Styrgrupp och i arbetsgrupperna. I en nätverksprocess finns en bredd 
i vilka individkompetenser som behövs och de förändras över processens gång. Exempelvis 
finns litet behov av de kompetenser som samlas i arbetsgrupperna i Visionsfasen men är helt 
avgörande i Aktivitetsfasen. Den samlade kompetensen och företagens inställning till 
utveckling genererar ett anseende i processen, internt i företaget, och hos de omgivande 
intressenterna som blir en viktig substantiell faktor.    
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7.2.3.3 På processnivån 

Författarna till analysmodellen anger komplementerade/konkurrens, antal företag, 
företagsstorlek, region/distrikt, formalitet, social struktur, produktkomplexitet och 
samverkansområde som viktiga faktorer för nivån. 

I det studerade fallet sammansattes gruppen så att konkurrenssituationen redan i inledningen 
neutraliserades. Konkurrensfrågan har diskuterats av en mängd författare och det främsta 
fokus kanske har legat på hur man löser det i processen. Ingen större vikt har lagts vid att lösa 
situationen redan innan, eller i den tidiga inledningen, som i det studerade fallet. För att det 
ska vara möjligt måste det sannolikt finnas en organisatör i bakgrunden. Företagen som 
inledningsvis ingår i processen är därmed inte direkt konkurrenter med varandra utan har sitt 
huvudsakliga affärsområde i skilda delar av förädlingskedjan. Att arrangera gruppen så 
innebär att en negativ faktor för processens utveckling neutraliseras och innebär att processen 
har högre sannolikhet att lyckas. Antalet företag inbjudna till processen har hela tiden varit 
relativt litet. Klint och Sjöberg (2003) menar att ett stort antal inbjudna aktörer innebär 
problem med att finna gemensamma överenskommelser, och om ett för litet antal bjuds in 
finns risk för kompetensbrist. I det studerade fallet har man valt att inbjuda rätt kompetens till 
nätverket och engagera dessa genom att företaget gör en tidig insats i processen. Detta innebär 
att avhopp från processen verkligen kommer att betyder något för företaget. För att ytterligare 
stärka betydelsen i processen sker formaliseringar och genomförandet sker i projektform. 
Företagets storlek har egentligen ingen betydelse i processen, snarare har företagets 
kompetens en avgörande betydelse. Sammantaget kan man konstatera att den gemensamma 
ansamlingen av know-how är den centrala substantiella förutsättningen för processen.

Om regionen eller distriktet har påverkat processen är inte tydligt. Vad som skulle kunna vara 
påverkande är den kultur och tradition som finns i regionen. Region eller distrikt och 
relaterade faktorer till dessa har i processen aldrig diskuterats. Företagens geografiska 
placering spelar egentligen också en liten roll, men fysisk närhet kan i vissa fall underlätta 
möten individer mellan. Vad som främst talar för närhet i det studerade fallet är att man har 
likartad struktur och kultur i företagen.

I processen är det viktigt att de ingående företagen har de strukturella förutsättningarna att 
formalisera sig. Den sociala strukturen i företaget kommer att påverka den sociala strukturen i 
processen. Därför är det viktigt att företagen kan avdela individer och kompetens som är 
viktiga för processen. Dessa individer kommer att skapa den sociala strukturen för processen, 
och denna kommer att vara en produkt av de olika företagens strukturer. 

Produktkomplexiteten är en faktor som i den undersökta processen blir styrande för främst 
organisationen men påverkar också de tidigare upptagna faktorerna. Studien tyder på att 
strategin ska vara att samverkansområdet i stort ska vara skilt från den dagliga verksamheten i 
företagen.
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Nätverksprocessen bör struktureras och organiseras med processaktörer. Med processaktör 
menas här individer utifrån som inte är engagerade i något av företagen utan bara i processen. 
Processaktören är lämplig på exempelvis ordförandeposten och som projektledare. Vinsten 
för processen är att man kan eliminera lojalitetsproblem och stärka de yttre 
relationsmöjligheterna. Lojaliteten ska vara kopplad till processen och inte till ett enskilt 
företag. Det är viktigt att processaktören äger förtroende i processen och att individen har en 
bred branschkunskap och ett brett personligt nätverk. 

Den undersökta processen har organiserats i delprojekt från och med att man nått en 
formaliserad nivå. Vinsten med projektform är att processen får givna mål, avgränsningar och 
finansiering. Vidare ger organisering i projektform att varje delprojekt ger nätverket, 
företagen och individen möjlighet till analys, och vid behov förändring av fokus. Den 
undersökta processen har en pyramidorganisation där Styrgruppen består av de ingående 
företagens ledande individer medan aktivitetsgrupperna sammansätts med individer från lägre 
ledningsnivåer, och i viss mån med individer från Styrgruppen. Individerna har sammansatts 
så att motsvarande kompetenser på de olika företagen möts i arbetsgruppen, och de har 
engageras för att samverka kring uppgifter som specificerats av Styrgruppen.   

7.2.4 Beteendeförutsättningar 

7.2.4.1 På understödjarnivån

I det undersökta fallet har understödjaren spelat en mycket viktig roll och beteendet hos 
understödjaren påverkar processens utveckling i allra högsta grad. Understödjaren har en 
viktig roll i att lansera och upplysa om händelser som kan vara viktiga och att informera om 
sin egen syn på projektet. M.a.o. bör understödjaren vara öppen i relationen till processen och 
tydligt visa hur man ser på utvecklingen i processen.

I det studerade fallet har understödjaren gett processen stöd utan att styra den. Vid krisen som 
uppstod i Aktivitetsfasen blev understödjarens agerande avgörande viktigt. Det viktigt att 
understödjaren visar tro och uppskattning för utvecklingen och fram för allt att denna stödjer
utan att styra.

Trots att understödjaren ska visa tillförsikt för processen ska man minska sin finansiella insats 
eller sitt engagemang i processen i förhållande till total insats. Vid vissa tillfällen finns dock 
en anledning att öka sitt engagemang för att positivt påverka processen. Orsaken till att 
understödjaren ska minska sitt engagemang över tid är att nätverket får ökade incitament att 
söka stå på egna ben utan stöd utifrån. 
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7.2.4.2 På genomförandenivån 

I analysmodellen anges samarbete, anpassning, interaktion och ärlighet som faktorer för 
nivån.

I det studerade fallet har samarbetet byggt på anpassning av de delar i organisationerna som 
berörts och interaktionen mellan dessa på två nivåer. Den ena är på Styrgruppsnivån där 
företagens ledande individer har agerat i förhållande till varandra. Den andra nivån är 
arbetsgrupperna där representanter från de skilda företagen har mötts för att lösa specifika 
problem. I en process som föreliggande måste ärlighet bli en bas för arbetet. Man kan därför 
konstatera att samtliga faktorer som angivits är viktiga. I processen framträder också 
engagemanget hos både de styrande individerna och individerna i arbetsgrupperna som en 
viktig framgångsfaktor. Sammantaget kan man konstatera att beteendet har byggt på 
anpassning, ärlighet och engagemang; dessa tre faktorer har varit förutsättningar för en 
interaktiv process.

I den studerade processen framgår också att företagen har en stor förmåga att fokusera arbetet 
mot givna mål. Det förutsätter att företagen i processen visar en tydlig vilja att frigöra resurser 
som kan fokusera på arbetet. Processens utveckling har i vissa faser varit direkt beroende av 
att resurser kunnat ställas till förfogande. 

7.2.4.3 På processnivån 

På processnivån anger Klint och Sjöberg (2003) samarbete, skalekonomi, tidsekonomi, 
informations- och kunskapsutbyte som viktiga faktorer för nivån.   

I den studerade processen har aktörerna agerat med ett samarbetsbeteende; beteendet är en 
produkt av den föregående beskrivna inställningen på genomförandenivån. I Visionsfasen har 
arbetet inriktats på att identifiera bidraget och analysera den potentiella möjligheten. I det 
studerade fallet är identifieringen och analysen av möjligheten de faktorer som främst ligger 
till grund för visionen om ett industrialiserat träbyggande. Visionen kom tillsammans med en 
fördjupad analys att ligga till grund för att formaliserbara målsättningar och en operativ
organisation kunde skapas. I processen kom visionen att innebära att målsättningarna 
inledningsvis sattes för högt, och detta innebär att en kris uppstod. I processer av det här 
slaget är det viktigt att målsättningarna sätts på rimliga nivåer. Vision kontra aktivitet måste 
vara i balans.  Hela den studerade processen bygger på att industrialisera en bransch som inte 
upplevs industrialiserad i någon större utsträckning. När processen bygger på att 
industrialisera kommer både skalekonomi och tidsekonomi att bli centrala faktorer i 
processen. De påverkar beteendet i hela processen. 

I det formaliserade arbetet är det viktigt att tidigt identifiera vilka delprocesser som styr de 
andra delprocesserna. I det studerade fallet finns tre delprocesser eller fokusområden; Teknik-, 
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Process- och Affärsplanegruppen. Att identifiera vilka delprocesser som är styrande över 
andra är viktigt för att generera utvecklingseffektivitet i nätverksprocessen. Det finns annars 
en risk att den styrande processen förhalar de andra processerna. Det är främst när den 
operativa organisationen introduceras som informations- och kunskapsutbytet sker. Den 
högsta frekvensen av informationsflöde och kunskapsutbyte sker i delprocesserna. 

Nätverksprocessen styrs till stor del av huvudaktörer. Med huvudaktör menas här individer 
eller företag som under den innevarande fasen har det främsta engagemanget. I de inledande 
faserna har de visionära aktörerna mer utrymme medan de producerande företagen har en mer 
framträdande roll i de mera formaliserade faserna. I processen finns också huvudaktörer på 
ledande nivå som är huvudaktörer under hela processen eftersom de äger nyckelkompetenser i 
byggsystemet. Man kan konstatera att beteendet på processnivån, mer måste ha karaktären av 
samarbetsanda för att skapa vinster i ett senare skede.   

7.2.5 Dynamik 

Enligt Klint och Sjöberg (2003) ligger dynamiken främst i att se nätverksprocessen ”som en 
dynamisk process”. Det är i relationerna mellan de olika faserna som dynamik uppstår. 
Dynamik uppstår också när områden i processen förgrenar sig i flera övergripande processer 
och i möten mellan individer. 

Processens övergripande dynamik kan beskrivas som idén om att kunna göra något mer i 
samverkan än som enskilt företag. Idén om samverkan skapar förutsättningarna för analys. 
Analysen ligger till grund för strukturen i nätverksprocessens när den ska bli mera 
formaliserad och arbetet ska fokuseras. Det formaliserade och fokuserade resulterar i ett 
gemensamt bolag med ett färdigt träbyggsystem.  

Det finns anledning att kommentera maktförhållandena i processen. Det finns två 
huvudaktörer som spelar en viktig övergripande roll, och deras medverkan är avgörande för 
processens utveckling. Att det förhåller sig så innebär att dessa två huvudaktörer har makt 
över de andra aktörerna och det framträder i vissa fall i processen.   

Ett annat område som bör kommenteras är den interna dynamik som uppstår i relationerna 
mellan individerna i nätverksprocessen. De olika synsätten och kunskaperna hos individerna 
har medfört dynamiska händelser. Ett exempel är när den individ som inte har sitt 
huvudsakliga branschkunnande inom området ställer de svåra frågorna och dynamik uppstår. 
Ett annat exempel är när den mer visionära inställningen hos vissa individer ställs mot 
individer med en mer produktionsinriktad attityd. Det senare exemplet har inneburit många 
djupgående men utvecklande diskussioner.   
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7.3 Reliabilitet och validitet 

Trovärdighet eller giltighet är två huvudord när man diskuterar reliabilitet och validitet. En 
personlig tolkning är frågan om forskaren har gjort rätt saker på rätt sätt. Enligt Denzin och 
Lincoln (1994) ligger ansvaret för att bedöma överförbarheten i arbetet främst hos forskaren 
men också hos mottagaren. Det innebär att öppenhet och ärlighet är avgörande faktorer när 
beskrivningen av genomförandet och vilka val som gjorts vid analysen av studien presenteras.
I den kvalitativa forskningen är det vanligt att forskaren använder triangulering (Yin, 2003) 
och deltagarkontroll för att göra sin forskning trovärdig och giltig. Det finns också tydliga 
tendenser till att beskriva sin förförståelse noggrant och att beskriva analysprocessen på ett 
adekvat sätt.  

I det föreliggande arbetet har forskaren spelat många roller under den relativt långa period 
som fallet studerats. Forskaren har deltagit som en tyst observatör, som en aktiv 
protokollförare och som en utförare av utredningar viktiga för processen. Intervjuer har 
genomförts och dokument har varit tillgängliga, och som har tagits del av. Denna blandning 
av metodologiska angreppssätt har inneburit en mer djupgående förståelse för processen, än 
exempelvis om en enkätstudie skulle ha genomförts. Dilemmat med ett sådant arbetssätt är att 
förbli objektiv. Att som forskare hävda att man inte påverkas och påverkar processen vid ett 
angreppssätt som i det här fallet är inte särskilt trovärdigt. Som tidigare nämnts finns det 
åtminstone tre sätt att komma tillrätta med objektivitetsproblemet och att därigenom validera 
sin forskning. För det första läggs vikt vid forskarens förförståelse, för det andra kan 
triangulering utföras och för det tredje kan deltagarkontroll redovisas. 

7.3.1 Förförståelse 

Forskarens förförståelse innefattade i princip inget om byggande över två våningar. Viss 
kunskap fanns om industrialiserade processer, men litet om träbranschen och byggande. 
Forskaren är man, gift med två barn och är i 30-årsåldern, och som är uppvuxen i en liten by i 
Norrlands kustlandskap. Tydliga kopplingar finns till en uppväxt nära skog och träindustri. 
Utbildningssidan har främst varit på det samhällsvetenskapliga området medan arbetsområdet 
starkt färgats av det tekniska området. Med detta menas att den grundläggande utbildningen 
skett på det samhällsvetenskapliga programmet för att sedan övergå till en 
civilekonomutbildning. Efter examen kom en period av arbete som konsult i eget företag där 
det huvudsakliga arbetet kopplade an till teknisk utveckling och affärsutveckling. 2004 kom 
forskarstudier att påbörjas inom det samhällsvetenskapliga området men på en avdelning 
inom teknisk fakultet. 

Av ovan sagda följer att förkunskaperna i träteknik inte var av sådan karaktär att de skapat 
förutfattade meningar i forskningsfrågan. Vidare har sannolikt min bakgrund och arbetsmiljö 
påverkat den analytiska processen genom att färgas av de positivistiska drag som är djupt 
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rotade i den tekniska miljön. Studien fick inledningsvis en hermeneutisk prägel men med 
ökade insikter, genomförda utredningar och fördjupade litteraturstudier blev 
tillvägagångssättet tydligt kvantitativt och positivistiskt (se 2.3). Det har vidare framgått att 
forskaren medverkat i nätverksprocessen i olika roller. Det största dilemmat därvidlag har 
varit att förbli ”neutral” och inte bli ”bias” genom umgänget med alla aktörerna i nätverket. 
Det är lättare sagt än gjort. Medvetenheten om dilemmat, och det faktum att forskarprocessen 
löpt över flera år har sannolikt minskat riskerna för att inte förbli objektiv.   

7.3.2 Triangulering och deltagarkontroll 

I det undersökta fallet har trianguleringen bestått av främst datatriangulering, vilket innebär 
att exempelvis hämta data från dokument, intervjuer och observationer. De skilda sätten att 
insamla data har var för sig betytt bidrag till att utveckla förståelsen. Det är det samlade 
resultatet av dessa data som inhämtats från olika källor och med olika perspektiv som ger en 
objektiv empiri. I processen har forskaren som tidigare nämnts deltagit som tyst observatör, 
som en aktiv protokollförare och som en utförare av studier viktiga för processen. Intervjuer 
har genomförts och dokument har varit tillgängliga. M.a.o. att se på processen från olika 
perspektiv har betytt att helhetsförståelsen har utvecklats samtidigt som missförstånd eller 
misstolkningar har kunnat undvikas. Metoden i studien har gett tillgång till olika sorters källor 
av data, som var för sig eller tillsammans har kunnat användas för att stärka trovärdigheten i 
föreliggande uppsats. Som tidigare nämnts är studien en studie över tid. Att studera en process 
över tid ökar validiteten när återkommande deltagande och observationer skett under 
undersökningsprocessen.

En andra metod att öka trovärdigheten i studier är att använda sig av deltagarkontroll, vilket 
betyder att återföra skrivet material till respondenten för kontroll och kommentarer. I det 
studerade fallet har deltagarkontroll genomförts på flera olika sätt. För det första har vid 
intervjuer det utskrivna materialet återförts till respondenterna. För det andra har forskaren 
under processen deltagit som protokollförare; dessa protokoll har återförts och godkänts av 
beslutsmässiga deltagare i mötet vid varje tillfälle. Den tredje deltagarkontrollen har kommit 
efter att kapitel 4 och 5 färdigställts och där individerna i gruppen har fått möjlighet att 
granska materialet och komma med förtydliganden.  

7.3.3 Diskussion  

Med ovannämnda diskussion och med stöd av Yin, 2003:34, kan hävdas att studien har 
uppnått: (1) Reliabilitet som handlar om datainsamling och i det studerade fallet har 
datainsamlingen och lagringen skett i dokument. (2) Ordningsvaliditet byggs upp genom att 
använda flera källor som belägg, att etablera en kedja av bevis och att ha nyckelrespondenter 
granska den skrivna rapporten. Flera källor har används, kedjan av bevis består i att studien 
har genomförts över tid och deltagarkontrollen har varit hög. (3) Externvalidering byggs 
genom att använda relevant teori. I det studerade fallet har teorin spelat en väsentlig roll för 
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förståelsen för det studerade. Med denna diskussion hoppas forskaren vara nog tydlig för att 
denna uppsats ska uppfattas som reliabel och valid.  

7.4 Fortsatt forskning 

Det är inte ovanligt att det finns två huvudsakliga alternativ för den fortsatta forskningen. Det 
ena är att fördjupa sig i det redan introducerade fallet och det andra är att vidga sin forskning 
och tillföra flera fall. Valet blir sannolikt alternativ två, att vidga forskningen. Det
övergripande syftet med den fortsatta forskningen är fortfarande att bidra och fördjupa 
förståelsen för hur industriella strategiska nätverk skapas och utvecklas inom det specifika 
området industrialiserat träbyggande. Särskilt intresse kommer att riktas mot att 
relevanspröva den teoretiska modell för skapandeprocessen som pressenterats i den här 
uppsatsen.

På en mera holistisk nivå har forskningen inom industrialiserat träbyggande främst riktats mot 
tekniska lösningar, men också mot bygg- och produktionsprocessen. Det finns en utbredd 
uppfattning om att vi vet för lite om denna process som helhet. Det finns m.a.o. ett uppenbart 
glapp i förståelsen för hur utvecklingsprocesser skapas och utvecklas inom området 
industrialiserat träbyggande. 

Genomförandet av den fortsatta forskningen föreslås ske genom att tillföra flera fall, där 
strategiska nätverk har skapats eller håller på att skapas med syfte att ta vara på de uppkomna 
möjligheterna i industrialiserat träbyggande. Metoden för att närma sig fler fall föreslås vara 
att med utgångspunkt i den presenterade teoretiska modellen i uppsatsen skapa en 
fallstudiedesign där frågor om skapande- och utvecklingsprocessen sätts i fokus och genom 
djupintervjuer och dokument genererar väsentlig data.  

Ett antal intervjuer kommer att genomföras med nyckelaktörer involverade i 
nätverksprocesser inom det specifika området. Varje intervju kommer att producera data men 
det är det kombinerade resultatet av alla intervjuer och en jämförelse mellan fallen som 
genererar det signifikant tillskottet till den fördjupade förståelsen för nätverkets skapande- och 
utvecklingsprocess. Dessa signifikanta intervjutillskott tillsammans med dokument tillhörande 
fallen är vad som sedan ligger till grund för relevansprövningen, vidareförädlingen och 
valideringen av den presenterade teoretiska modellen. Förfarandet tillför studien nya 
dimensioner genom att utgångspunkterna i samverkansprojekten är liknande men 
målsättningarna och därmed förfarandet skiljer mellan olika projekt.  
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Deltagare i processen 





Namn och förkortningar 

Följande appendix syftar till att ge läsaren en beskrivning av vilka deltagarna i Styrgruppen 
och i processgrupperna varit, samt vilka företag de tillhör.

Styrgruppen

Namn, företagstillhörighet och förkortningar presenteras. De namn som presenteras har under 
processen ingått eller på ett eller annat sätt deltagit, presenterat eller befunnit sig på 
Styrgruppens möten. 

Namn Företag Förkortning 

Anders Björnfot Luleå tekniska universitet ABJ
Anders Bystedt Luleå tekniska universitet AB
Anders Gustavsson SP Trätek AG
Anders Jonsson Länsstyrelsen i Västerbotten AJ
Anders Svensson White Arkitekter AB AS
Birgitta Bååth Ardow Bååth och Bååth AB BBA
Bo T Holm Norra Skogsägarna BTH
Erik Lindbäck Lindbäcks Bygg AB EL

 Göran Persson  Norra Skogsägarna GP
Hans-Göran Trammer Masonite AB HGT
Hannes Holmström Norra Skogsägarna HH
Kjell-Allan Jonsson Swelite AB KAJ
Lars Martinson Martinsons Trä AB LM
Lars Stehn Luleå tekniska universitet LST
Leif Magnusson Ellerem AB LMA
Lennart Almström Lennart Almström AB LA
Lennart Sjögren White Arkitekter AB LS
Örjan Kallin IUC Trä i Västerbotten AB ÖK



Teknik- och Processgruppen 

Namn, företagstillhörighet och förkortningar presenteras. De namn som presenteras har under 
utvecklingsprocessen ingått eller på ett eller annat sätt deltagit, presenterat eller befunnit sig 
på Teknik- eller Processgruppens möten. 

Namn Företag Förkortning 

Anders Björnfot Luleå tekniska universitet ABJ
Anders Bystedt Luleå tekniska universitet AB
Anders Gustavsson SP Trätek AG
Birgitta Bååth Ardow Bååth och Bååth AB BBA
Börje Larsson Lindbäcks Bygg AB BL
Greger Lindgren Martinsons Trä AB GL

 Göran Persson  Norra Skogsägarna GP
Hans Lindbäck Lindbäcks Bygg AB  HL
Jan Persson Masonite AB JP
Lars Holmström Elteknik LHO
Lars Stehn Luleå tekniska universitet LST
Lennart Almström Lennart Almström AB LA
Lennart Andersson Elteknik AB LAN
Lennart Sjögren White Arkitekter AB LS
Olov Bergström White arkitekter AB Umeå OB
Per Lundqvist Martinssons Trä AB PL
Tommy Persson Swelite AB TP
Örjan Kallin IUC Trä i Västerbotten AB ÖK
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ABSTRACT 

 
The Swedish construction market is characterised in a too low endurable housing production 
at a too high cost level. Forces are raised to increase the production and lowering the 
production costs without repeating the experienced mistakes from the Million programs of the 
1970s. Thus, the construction market in Sweden faces a challenge in building more 
apartments at a lower price in buildings that are flexible in design and fit into surroundings. 
The wood manufacturing industry has found that there is a possibility to meet the demands of 
the market. In the report More Wood in Construction – Foundation for a National Strategy 
(DS 2004:1 transl.)* there has been found that there is a potential in wood construction of 
multi storey buildings. The research in wood construction has mainly been done in the field of 
technology. In the report there is an interest in new business concepts; one of these concepts is 
strategic networks. A strategic network can bee seen as a tool for excellence, where different 
competence in the network create the knowledge needed to be an interesting partner in the 
constructing area. But the production in the    
  
This paper examines the questions of what demands a strategic network state on sub 
contractors in an industrialised wood construction process and how the integration should be 
managed. The questions deals with the view on cooperation in the surrounding of the strategic 
network; this cooperation is needed in areas where the network itself does not have the 
knowledge needed. A case study in an ongoing creation process of a strategic network will be 
presented. The project has been studied through interviews with leading representatives at 
different actors involved in the strategic network creation process. 
 
The empirical results show that there is not a neglectable degree of cooperation needed 
between the network and the sub contractor system. The cooperation involves development in 
the construction system and a close connection to the different businesses in the strategic 
network. One tentative suggestion is that the strategic network view is that the sub contractor 
has to be able to add value to the construction system and take part in developing it; I simply 
regard the sub contractor being a semimember rather than a contractor. This view creates a 
new situation and a new way of acting both for the sub contractor and the business in the 
construction area.  
 
*Mer trä i byggandet – Underlag för en nationell strategi (DS 2004:1) 

  



  



1. Introduction 
 
It is a fact that Sweden, since 1993, has under produced housings in comparison to the 
estimated requirement. Recent years has however, meant an initial increase in production. We 
can see a mayor increase in production during 2006. The largest increase is in the area for 
apartment buildings (SCB, 2007). The total required production in Sweden is estimated to 
approximately 40 000 apartments and small houses yearly. The following figure visualises the 
production between 1997 and 2006. 
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Figure 1: Production, production cost and estimated requirement 1997-2006. (SCB, 2007) 
 
In figure 1 the production trend is increasing and the yearly level of 40 000 apartments and 
small houses was reached in 2006. There is an interesting phenomena that the start-up 
production of apartments tripled in the fourth quarter of 2006, which made the estimated 
production exceed 40 000. One explanation to the phenomenon is that an institutional 
allowance was abolished in the turn of the year 2006/07. The level would most likely have 
been around the same as in 2005. There has been, and are a growing criticism from market 
forces towards cost level and competition in the Swedish construction market. The cost level 
for housing production has been increasing during the latest years, but is stagnating at a high 
level. The market demand of today is renting apartments for a larger mass of individuals, in 
big city areas, at a low production cost level with high flexibility. The market demand implies 
a comprehensive structural change in the building processes.  
 
The wood industry has been restricted from building houses higher than two storeys by 
institutional factors up until 1994. After the change of the law 1994 there has been some 
development in the area for wood construction in multi-storey buildings. One relatively new 
development in the area is a new wood building system created by a number of actors in a 
strategic network. The development in the network focuses on a building system that can 
cover the idea of a building through all steps in the construction chain.  
 
Strategic networks or strategic alliances (Jarillo, 1988), are cooperation between businesses 
that are deliberately created, often to catch an opportunity but also in some cases to eliminate 
threats. The definitions of strategic networks or strategic alliances are in the literature many, 
for instance; the strategic network can be described as the total pattern of relations in a group 
of actors who works together towards a common goal, where the network is planned and 
limited, and the actors are known to each other (Van de Ven and Ferry, 1980). In this case 
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strategic networks or strategic alliances will be defined according to Klint och Sjöberg (2003), 
who define the strategic network as; deliberately created, organized cooperation, between two 
or more businesses with the aim to achieve a common goal.  
 
The characteristics of the theory surrounding the development of strategic networks are that it 
takes point of departure in the idea of cooperation, or in the notification to catch an 
opportunity or to eliminate threats. In Sweden there are often institutional actors supporting 
the development both economically and politically. When the potential actors in the network 
agree about the idea the structure for the network can be created. The most common question 
around strategic networks is if they are vertically or horizontally organized (Boekholt & 
Arnold, 1999). Vertically organized strategic networks are characterised in that they 
maximize the productivities of dependent functions in a chain (Klint & Sjöberg, 2003). The 
networks are designed by the creation of cooperation between independent businesses in a 
chain of actors. One common example is the supply-chain networks. The horizontally 
arranged strategic networks endure, unlike vertical networks, of companies from a similar 
sector in the production chain. The main idea is to gather and cooperate to enhance the 
competitiveness.  
 
The construction market in Sweden faces a challenge in building more apartments at a lower 
price in buildings that are flexible in design and fit into surroundings. The wood 
manufacturing industry has found that there is a possibility to meet the demands of the 
market. In the report More Wood in Construction – Foundation for a National Strategy (DS 
2004:1 transl.)* there has been found that there is a potential in wood construction of multi- 
storey buildings. One institutional investment in Sweden has meant the creation of a vertically 
integrated strategic network focusing on industrialised wood construction. A strategic network 
can be seen as a tool for excellence, where different competence in the network creates the 
knowledge needed to be an interesting partner.  
 
The key idea, in the strategic network process studied, is to develop a system supplier that 
covers all steps of the construction of a building. The organisations participating in the 
strategic network holds the key links in the production chain but is dependent on sub 
contractor in some areas. More specifically these areas are mainly installations, montage, lifts 
and staircases.  

2. Problem and Purpose 
 
The main research in the area of wood construction has been conducted in the area of 
technology. The wood industry apparently faces the challenge to create a building system, 
which is able to meet the market demand of today. One way of meeting the demands, as 
mentioned above, is to create strategic networks that have the knowledge and ambitions to 
take a construction project from idea to finished building.  This paper examines the main 
questions of the view on sub contractors and how integration towards the strategic network 
should be managed. With this background the following research questions have been stated: 
 

• What requirements on the sub contractor are, from the contractor’s (strategic network) 
view, most important to satisfy the requirements stated in the strategic network 
building system? 

 
• How should the relation between the contractor (strategic network) and the sub 

contractor be managed?  
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3. Theoretical framework 

3.1 The traditional building process 
 
The following description of the traditional building process is inspired by Uno Nordstrand 
(1993). A traditional building process begins with an idea of a building and the decision to 
build and ends up with administration. 
 

 
 
 
The program, offer and projecting stages are called product determination. The stages involve 
specifying the buildings appearance from the proprietor’s requirements. In the program stage 
the proprietor negotiates the requirements with the entrepreneurs. The contractors start their 
work with calculation. The calculation work includes several different occupations, and aims 
at calculating the direct end indirect costs in the project. The offer is compiled, analysed and 
distributed to the proprietor (Cigen, 2003). In cases where the offer is accepted the proprietor 
and the constructor sign a contract. The process includes a quantity of purchases between 
contractors and other actors in the process.  In the projecting phase the building is presented 
on drawings and in description according to the requirements of the proprietor. The work with 
drawings and descriptions requires specialists that split up the projecting work in to different 
areas. The architect and the building constructor are normally the most important actors, 
closely followed by electric-, water and sanitary- and ventilation constructors. The number of 
actors depends on which grade of installations the building requires. The projecting phase 
concludes in a building document. 

Figure 2: The traditional building process, (Cigen, 2003:5) 

 
In the production phase the building should be realized according to the project plans. The 
phase implies to a great extent the management of resources and personal. The production 
phase ends with a number of inspections to secure the function of the building, before it is 
presented to the proprietor for administration. Administration means planning and 
implementation of maintenance, operation and service to maintain the function, technical and 
aesthetic standards and economic value of the building.    
 
For the proprietor there are principally two main alternatives in the work with a building 
project organisation, and when sub contractors are to be hired. The first alternative is when 
the own organisation, with help from consultants, manage the project to finished building 
documents. When the building documents are finished the proprietor find agreement with one 
or several contractors to build the building. The proprietor can at this alternative choose one 
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contractor to construct the building (general contract) or choose several contractors to manage 
different parts of the building (shared contract). There is also a mix of the two alternatives 
called (coordinated contract). The second alternative is when the proprietor in an early stage 
engages someone to be responsible for both the projecting and the construction. This someone 
could be a contractor that undertakes the total project (total contract) or it could be a building 
company that contracts the consultants and contractors needed.  

3.2 Actors in a traditional building process 
 
A traditional building process involves a large number of actors; the relations are mostly 
managed with contracts. Apart from the actors with commercial interests in the building 
project, there are institutions, authorities, interest organisations and society affecting the 
building. This paper focuses mainly on the projectors and the entrepreneurs and their relations 
because they are the most common to work as sub contractors, but there will also be a short 
description of the proprietor because of the importance of the buyer.  The following figure 
visualises the actors in the process:  
 

 
Figure 3: The actors in a traditional building process (Cigen, 2003:10) 

 
The future proprietor is an individual, a business, an organisation or an authority. The 
proprietor is the one who sets the framework for the building content, organisation and in 
most cases financing and land as well (Nordstrand, 2000). When projectors are mentioned it 
often means architects, building constructors and installation consultants. In Sweden it is 
common that, there are construction engineers, interior designers and landscape architects 
working, in the architect company. The architect mainly works with traditional architectural 
work but also with inquiries. The building constructors work is mainly to dimension frame 
systems, roofs and walls.  
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3.3 Communication in a traditional building process  
 
Building projects are often complex and include multiple actors, as described in figure 3. The 
communication is therefore extensive and complex. The main reason for communication in 
the traditional building process is coordination of efforts and implementing time planning. 
The communication focuses on concrete questions of problem solving character and with a 
short-time focus. Other significant reasons for communication are to transfer information and 
documentation, often to inform other actors about changes, mistakes and delays (Cigen, 
2003).  
 
The information flow in the traditional building process is fragmented due to the fact that the 
building process is fragmented. The building process is characterised by lose coupled actors 
in different stages of the process. The communication process suffers because information 
does not flow easily between the different actors. The following figure illustrates the 
information repetition over a part of a building process.  
 

Time
Projecting Planning Offer 

Degree of 
information 

 
Figure 4: Information intensity during part of the traditional building process (free 
interpretation from Cigen, 2003:92) 
 
Figure 4 illustrates a clear picture of the recurrence in information between the different steps 
in the process and the development potential in the process. The actors in the different stages 
of the process have small connection to each other and the information is not naturally 
transferred to the next stage. This means restarts for each and every step in the process.  

3.4 Cooperation in a traditional building process 
 
Cooperation is a phenomenon that exists in almost all types of industries. In this case the 
cooperation forms for the construction area will be presented. Fredriksson (2003) has outlined 
some cooperation forms witch are common in the traditional building process. 
 
Concept Explanation 
  
Partnership sourcing/ 
Partnering 

Strongly integrated strategic supplier cooperation where the 
supplier has the product responsibility and the customer only 
specifies the framework and target price. 

Outsourcing A business places some of its traditional production at a supplier.  
Supplier associations The customer gathers a number of suppliers to create common 

development. 
Joint venture  The customer and the supplier create a common business. 
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Table 1: Some common cooperation forms in the construction industry, (Fredriksson, 

he author presents a number of key factors for cooperation success. The first one is trust, the 

he obstacle for cooperation, according to the author, is culture, tradition, lack of knowledge, 

4.1 Method 

he following study will be carried out as a case analysis with a qualitative approach in 

urther, the data collection will be carried out in a case of an ongoing creation process of a 

he network creation process has by the interview occasion reached the level of the common 

ccordingly, the study is not a far-reaching study over time, so it could at its best give a 

2003:11) 
 
T
second one is common goals, the third one is clear roles and the fourth one is good 
communications. The author also states that there is low degree of cooperation between the 
construction business and the sub suppliers and suggests some kind of an organisational 
change in both areas to create higher degree of cooperation.  
 
T
lack of trust, fragmentation, laws and contracts, and the market structure. The success factors 
outlined are that there is a will to cooperate, and that the roles are clearly defined in contracts. 
The trust is a fundamental factor for cooperation and is the product of, for example, individual 
meetings and personal chemistry. The knowledge is also a factor outlined both about 
materials, methods and about each other. The follow up or the measurements of common 
goals are important for the creation of continuous will and trust. Long-term commitment and 
patience in reaching the common goals are also important factors for the cooperation success.  

4. Method and Empirical data 

 
T
purpose to enhance the knowledge of how the view on sub contractors evolves in a strategic 
network process. Case analyses are appropriate when the research problem requirements 
understanding of complex phenomena that are not controllable by the researcher (Yin, 2003). 
A number of interviews with involved actors will be implemented. Each interview will 
produce data but the combined results of all the interviews are what generate the significant 
contribution.  
 
F
strategic network focusing on industrial wood construction. The network process is mainly 
located in the north of Sweden and contains four businesses that focus on wood production 
and refined wood products, connected to construction, and another business that is an 
architect. The network creation process was initiated in 2002 and a common join-stock 
company was established in 2006, with the purpose to build multi-storey buildings in wood 
according to an own industrialised wood building system.  
 
T
business. The interviews have been implemented during the autumn of 2006 and have been 
completed in the spring of 2007. The analysis is focusing on actors and requirements and 
integration of sub contractors in the building system. Each interview has been documented in 
a case study protocol. Second hand data has been collected through discussions with other 
actors having an understanding in building production. 
 
A
momentarily picture of the reality that applies at the time for the interviews, and a 
reconstruction of the development until that point. The study probably gives an oversimplified 
picture of the development of the view and the underlying reasons for them. The interviewees 
have been chosen for their specific knowledge and position to provide relevant information 
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about the development of how sub contractors should act and how this should be implemented 
in the existing network process.  
 
The survey is mainly focused on installations. The main limitation to installations depends on 

4.2 Interview with a representative for producer A  

he respondent is the CEO of a wood construction business and the representative for one of 

he first question asked was; what requirements do you see as most important on sub 

CEO A:  “A sub contractor organisation must be able to provide more than just 

 
y providing to the system the representative concludes that the sub contractor organisation 

CEO A: “It is important that the individuals in the sub contractor organisation can 

 
he main objective for the sub contractor is to manage their assignment, to design and draw 

CEO A:  “The contractor must be of some size to manage both the design and the 

 
he main view on the sub contractor is that it must be able to take part in the building system. 

CEO A:  “It is important that right information is in right place at right time, to 

 
here is another requirement, part from understanding and respecting the specifics of the 

he second main question asked was; how should integration of the sub contractor be 

that installations in construction are a central problem in most cases, and the work with 
installations is often conducted by sub contractors.  

 
T
the largest firms in the strategic network process. 
 
T
contractors to satisfy the requirements specifically for the strategic network process and 
building system. The answer to the question was that the sub contractor has to have a 
competence level high enough to provide to the system.  
 
 

putting in a pipe.” 

B
has two mayor tasks; the first task is to develop the installations and the second is to keep the 
project running smoothly.  
 
 

embrace and produce new solutions, and if changes are made it must be 
natural to document them in drawings.”  

T
the solutions, and if they are an installation contractor they should also manage the 
installations.  The previous statement by the representative does not imply that the same 
individual should do both tasks.   
 
 

installation.”  

T
The sub contractor must also respect the special flow and the related factors in the 
industrialised process.  
 
 

right price.” 

T
building system, and that is adding and developing the building system. 
 
T
managed? The representative can see a range of different models for integration but the main 
would bee to establish contracts.  
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 CEO A: “More important than the choice of model is that the integration can be 

here are some factors important for the integration process. One is the use of compatible IT 

4.3 Interview with a representative for producer B  

he representative is the CEO of a wood construction business and is the representative for 

he first question asked was; what requirements do you se as most important on sub 

he answer to the question was that the sub contractor has to have an industrialised 

CEO B: “The industrialised understanding and competence should create the base 

 CEO B: “The sub contractor must work for new ideas. The  
ons.” 

he representative further addressed the fact that the development work, done by the sub 

 CEO B:  “It must be natural that development and the changes in the development 

 
 CEO B:  “There is also a point in that the entrepreneur is involved in the 

 
he representative further states that there is an important factor, or maybe a requirement, in 

he second question, how integration should be managed, caused the representative to 
discussion about the present situation, mostly focused on montage. 

  managed in a spirit of cooperation, i.e. commonly work with the  
  implementations of the project, for example.” 
 
T
systems when the sub contractor shall supply basic material essential to the building system. 
There are two ways for the sub contractor to act integrated. The first is to take something that 
locks like a total contract and design and manage the installation. The second one is where the 
sub contractor design for the factory and the personnel assemble the installation.  

 
T
one of the larger firms in the strategic network process. The company represented is mainly in 
wood construction. 
 
T
contractors to satisfy the requirements specific for the strategic network process and building 
system.  
 
T
understanding and competence in the specific area. 
 
 
   for an industrialised production.” 
 
 
  sub contractor can not just throw in traditional soluti
 
T
contractor, should be done in cooperation with the sub contractor’s suppliers. For example if 
the installation projector develops a new solution there should be natural to contact the 
supplier of installation supplies, and that the development of the new solution is developed in 
cooperation between the supplier and the supplier’s supplier.  
 
 

process are reflected in plans, and that these changes are produced in 
consultation.”      

 
development process and gives insights.” 

T
that the sub contractor is stabile and serious. By that, the representative means that the sub 
contractor has a stabile financial base and that the business can manage to be innovative. This 
statement is the base for the fact that a requirement on the sub contractor is to have right 
information in right place at right time is of mayor importance to the representative. 
 
T
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 CEO B: “There is today no one who can manage the whole, it is important that we 

can manage and educate a team for the specific system. The team must be 

 
The representative f that the electrician must be 
ducated to be able to insert a larger pipe; if needed, the electrician should not only be an 

on must be managed based on trust and the insight that 
there is a long term cooperation wanted.” 

The representative ooperation contracts could be 
odels for integration. Further the representative states that the integration must build on an 

without middlemen.”   

4.4 Interview with a representative for producer C  

is the representative for 
ne of the smaller firms in the strategic network process. The company represented mainly 

iscussion by stating that the company represented is mainly in 
of construction and therefore has small problems with installations. Therefore the 

contractor is that they can 
anage to be educated on the specific building system, the representative states as the first 

CEO C:  “The sub contractor must have the size to manage time and above all to 
be available in the right time.” 

Apart from the tim portant factor, the representative states. 
ompetence is important because lack of competence will prolong the projecting and 

ment on the sub contractor would be to manage 
cooperation and consultation between the actors involved in the process.” 

The representative f
e montage should be locally educated actors that can manage construction management, 

also financial, and be able to manage some mobility in the geographic area. 
 

able to let go off the traditional construction models and can manage 
cooperation over the traditional boundaries.” 

urther exemplifies the statement by meaning 
e
electrician but also an assembler.  
 
 CEO B: “The integrati

 
sees that yearly contract or long term c

m
exchange between the business groups to find suitable cooperation forms. Finally the 
representative states that the number of middleman’s between the actors should be minimized. 
 
 CEO B:  “A component should go directly from the factory to the building site 

 
The representative is the CEO of a wood construction business and 
o
focuses in roof constructions. 
 
The representative opens the d
ro
representative mainly wants to focus on montage sub contracting. 
 
A comprehensive and decisive requirement on the potential sub 
m
answer. 
 
 

 
e factor competence is an im

C
entrepreneurial phase, according to the representative. Prolonging these phases means, apart 
from irritation, a higher production cost.  
 
 CEO C: “The overall require

 
urther explains that, according to experience, the sub contractor managing 

th
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On the integration subject the representative states that; 
 
 CEO C:  “The most important and decisive factor for integration is that the 

cooperation works satisfying.” 

he cooperation should build on the work towards a common goal and education, where long 
rm coo

representative’s exp operation is connected to money, and this 
attern has to be broken so that the industrialised process can develop in a satisfying way.    

. 

is decisive for the 
evelopment of the strategic network in relation to sub contractors, and the representative 

he representative further states that there should be an advantage in putting in resources to 

improve the system 

hus, the requirement is that the sub contractor can manage the connection between 

education dimension

the feeling of comp
that they will be exc an be compared to Ikea’s thinking connected to 
evelopment, or at least price reduction thinking connected to production streamlining and 

al requirements on the sub contractor are that they have an organisation that can 
anage a geographical spread, furthermost on a national basis, and that they have compatible 

r

The integration question is shortly answered by the representative, a main statement is; 
 

 
T
te peration contracts are the base for the work, the representative states. The 

erience is that sub contractor co
p

 4.5 Interview with a representative for the architect 
 
The representative is the CEO of the architect actor involved in the strategic network process
 
The discussion concerns the question of what requirements that 
d
begins whit stating that; 
 
 CEO D:  “Initially, you could say that the normal requirements apply, to deliver 

what you have promised, with quality and to a good price.  
 
T
create relations with strategic partners over time. The actor should be able to develop and 

between each project.  
 
 CEO D: ”There must be a decrease in cost for each round, the repetition and the 

understanding of the system should be the base for the development.” 
 
T
projecting and a finished product. In this there lies an aspect of long-term undertaking and an 

. Furthermore, there is a cooperation aspect, the representative states.  
 
 CEO D:  “If we, for example, break out the water and ventilation I suggest a whole 

integration with prioritised contractors, under the condition that they have 
to develop the system.” 

 
The representative further explains that the pressure on the sub contractor should come from 

etition in that they have to develop the system, and if they can’t manage 
hanged. The procedure c

d
repetition.  
 
 CEO D:  “The conditions should lie in development and price reduction.”  
 
The technic
m
IT systems, the rep esentative states. 
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 CEO D:  “Integration is foremost about whip and carrot.” 
 
The statement is explained by the representative as that the buyer must require development 

e whole time but offer returns to the deliverer when it succeeds. In this case the returns 

.6 Interview with an external representative 

nowledge in the area. The representative is 
e CEO of an own business focusing on project development. The representative is the 

he introducing question about requirements on the sub contractor generates the following 

ere is the industrial process that makes the 
system profitable.” 

O E:  “It is essential to understand that solutions requiring manual work at the 
construction site, will just don’t do.” 

 CEO E:  

construction proces stments should be necessary at the 
uilding site.  

 CEO E:  epetition has a huge impact on the system, which in this 
case means that the potential sub contractor must, not only understand, 

E: “The development shall be implemented so solutions are worked through 
and updated in, and in between projects. It is of importance that the 

 
he prior stated requirements on the sub contractor mean that the potential sub contractor 

projecting level an
cooperation has to b
be connected or acti  component producers.  

th
probably connect to economic compensation.        
 

4
 
This interview came to be carried out in purpose of the representative’s involvement in the 
strategic network process, and his wide range of k
th
project manager in the strategic network process.  
 
T
statements; 
 
 CEO E:  “An actor that is to be connected to the building system should have the 

capacity to understand that th

 
 CE

 
“If lacking this fundamental understanding, the whole point of the system 
will be lost.”   

 
The representative continues with explaining that a fundamental aspect in the industrialised 

s is accuracy and tolerances, no adju
b
 

“The value of r

but also be able to develop the system.” 
 
 CEO 

knowledge created returns into the process and is the base for 
development.” 

T
must have the tools and the competence to be able to realize the requirements, both at 

d at montage level. The representative continues to explain that the 
e characterised in long-term relations, and that the sub contractor should 
ng closely to the

 
 CEO E:  “The size of the sub contractor can be of importance but I believe that 

there is the individual competence that is decisive.” 
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The competence at the sub contractor is important, but how the information is wrapt and 
distributed is of secondary interest, the representative state. The sub contractor still must have 

ols required to be able to mediate efficient, the sub contractor must have a sufficient 

 
he prior statement of the representative mainly focuses on the projectors and the question 

whole group of assemblers travelling around doing the montage; however 
I imagine  the importance of a montage leader who can travel around and 

CEO E: “This montage leader must have an overview of the entire building 

  
The representative eams must have a certain degree of 
ompetence. Furthermore, the team must have the ability to let go of the traditional way of 

 
The integration que out tying own personal to actors outside the business, 

is means requirements for openness, the representative state.  

mselves and where sub contractors are needed.” 

negotiation between the parts 
hen the sub contractor shall work with the system, and at the same time act on the market. 

 
CEO E:   “For the building system there are strong incentives to assure competence 

he mai
requirements on sub
strategic network. T is addressed on the view on 

the sub contractor. The second part is addressed on the second research 
ntegration should be managed. The third and concluding part of the analysis 

 addressed on the overall question of if and how the view on cooperation and relations 

to
technology level. 

T
arose about montage and the view in that particular area.  
 
 CEO E:  “Concerning montage, I imagine that it will be difficulties in having a 

keep the montage team together.” 
 
 

system and the production systems specific administration, logistics and 
production.”       

further states that the assembly t
c
thinking in the mounting process. 

stion is mainly ab
th
 
 CEO E:  “One important question for the business is to fins out what they can 

manage by the
 
The representative further states that one decisive factor is that the relations have a long-term 
alignment. The conditions for long-term alignment lie in the 
w
The dependence should be strong but not to strong.  

 
and secrecy, while it for the sub contractor is important to sell its 
competence to the one willing to pay for it.” 

5. Analyse 
 
T n purpose of this paper is to contribute to a better understanding of view and 

 contractors in an industrialised wood building system, implemented by a 
herefore, the introducing part of the analysis 

requirements on 
question of how i
is
between the strategic network and the sub contractors are affected by the development in the 
strategic network.  
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The view on requirements 
 
To consider the first aspect on what requirements are stated on the sub contractor the 
empirical evidence seem to be that a sub contractor, supplying the specific industrialised 
building system, has the requirement from the system owner to develop the system, and 
contribute to it. The requirements on the sub contractor are mainly connected to competence 
and innovativeness. The competence factor is important when the sub contractor must be able 
to contribute to the entire system. It is therefore an advantage if the sub contractor has 
competences in several areas.   
 
In competence the understanding, respect and adaptation to the industrial process are the 
main factors, but competence also contains the level of compatibility and ability or 
willingness to cooperate. Compatibility, in this case, means to have a technology level that 
able the actor to spread and receive information efficiently. In more specific terms the 
competence required is to be able to draw and install both for external entrepreneurs and in 
factories; the work should be done in cooperation in the entire chain of actors participating in 
the building process. This is important because the sub contractor has a requirement to 
understand and develop their part of the entire chain, based on the understanding of the entire 
system. The sub supplier must manage interactions forward and backward in the chain to be 
able to contribute to the continuous competence development. This development requires that 
the traditional building thinking is abandoned, and the thinking is more concentrated on 
industrialised production. 
 
To be able to add to the system and develop it there is a need for long-term commitments. 
Commitments of this type affect the everyday work so the sub contractor must find a way to 
manage these contradictions. Long-term commitments also build on trust, and in these cases 
there are important that the sub contractor is managing the secrecy. Taken all in all the main 
overall requirement on the sub contractor is competence, innovativeness, understanding and 
driving force. The geographical emplacement is of lesser importance but geographical 
nearness contributes to the ability to cooperate.  
 
The sub contractor managing the montage must be educated on the system. The size of the 
business is of importance when it is desirable that the montage is managed by one single sub 
contractor. The sub contractor has the demand to develop the montage, and therefore has to 
understand and respect the importance of repetition and timesaving in the montage process. 
The sub contractor also has to return information to the system owner in purpose to develop 
the building system. 
 
The respondents in the interviews are not really agreeing on where the key competence, about 
montage, should be situated. The main stream is that the key competences should be owned by 
the building system and not by a sub contractor. The main reason for this is that the montage 
is decisive for the industrial process in the building system and a sub contractor may leave the 
cooperation, and take the know how with him.  
 
The view on integration    
 
To address the second research question of how integration should be managed the empirical 
evidence seems to be that long-term commitment should be the base for development and 
innovativeness. Business contracts in the form of long-term cooperation or yearly contracts 
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seem to be the principle alternative for integration. It is of importance that the sub contractor 
as a feeling of participation in the system and in the process, for a long-term commitment.  

tinuous development but offers returns to the sub contractor.  

allations and montage. The strategic network idea of industrialising 
e entire building process with a building system that grasps the entire building chain 

onclusions 

different view on sub contractor cooperation.  The main conclusion is 
at the sub contractor must be more integrated in the entire process than in the traditional 

peration view in the strategic network wood 
uilding system. The basic difference in view seems to be a result of the different way of 

rk.   

h
 
The feeling of participation grants that relations can be created and maintained between the 
personnel in the building system and the personnel at the sub contractor. The relations 
between the staffs are built, not only on relations, but also on compatibility in systems, for 
example IT- systems. The integration depends on trust and the development of new 
cooperation forms, where the whip and the carrot is “the model”. The whip and the carrot 
mean that the buyers require con
 
The appearance of new cooperation with industrialised wood construction 
 
The traditional building process presented in the theoretical framework of this paper presents 
a rather fragmented process with mayor gaps in the information flow; phenomenon actors in 
the strategic network are used to. In the traditional building process the sub contractors, 
mainly projectors and entrepreneurs, come in and do their work, and then disappear from the 
assignment. The main information is gathered in some kind of a document specific for the 
task; the overall information is then abandoned and, in the best cases, gathered at the sub 
contractor. 
 
There is a need for sub contractors in the industrialised wood building system and the key 
need is in the areas for inst
th
requires; long-term commitments with continuous information flows, and understanding, 
respect and adaptation to the industrial process from the sub contractor. The situation for the 
sub contractor changes from being an isolated actor doing small parts of the entire chain (a 
contractor) to being more of a semimember in the system. For the strategic networks building 
system the change is more related to openness and trust for the sub contractors competence 
and secrecy. 
 
C
 
This study focuses on the view on sub contractors, and how the integration should be 
managed towards a wood building system managed by a strategic network. The view is 
compared to the traditional building process after the conclusion that sub contractors are 
needed in the specific wood building system. The difference in organisation, in the strategic 
network, indicates a 
th
building process. This cooperation or integration builds on long-term commitment and 
understanding, respect and adaptation to the industrial process rather than the specific 
technical task. The sub contractor’s main task is to develop and add to the system. These 
conclusions confirm that there are a number of basic differences between the traditional wood 
building process cooperation view, and the coo
b
acting in the strategic netwo
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Anders Bystedt1 and Micael Öhman2

Abstract 
Purpose: the objective of this paper is to study and analyse the information flow in the 

construction process from a sub-supplier perspective, and from a Lean perspective to 
analyse the waste occurring. The purpose of this paper is to contribute to knowledge 
about system effects in the construction process.  

Research Design/Method: The study was carried out as a case analysis with a qualitative 
approach with the purpose of understanding and enhancing knowledge. The study was 
conducted through interviews, documentation and observations. 

Findings: The main conclusion is that the entire sub-supplier organization is an adaptation to 
variation. The entire process studied suffers from, in a Lean perspective, problems arising 
from failure to work with standardized practices, (continuous) improvements, waste and 
focus on customer value. This is clearly reflected in the organization studied, leading to 
extensive waste occurring. 

Limitations: The study was conducted in one organization. The study is limited to 
determining the system, the process and the activities performed from a sub-supplier 
perspective.  

Implications: In this study, information flow is studied from a sub-supplier perspective, with 
the purpose of contributing to knowledge about system effects and definitions of the 
waste occurring in a sub-supplier organization. The purpose includes suggesting some 
areas for industrial and internal development. 

Value for practitioners: The value for practitioners is mainly in the increased knowledge 
about how information flows are arranged in construction, and what problems there 
can be from a Lean perspective. 

Keywords:  Wood, construction, administrative, information flow, Lean, sub-supplier. 
Paper type: Case Study.  
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Introduction 
Major parts of the construction process are project-based and characterized by one-of-a-kind 
setups (Vrijhoef and Koskela 2005). The construction process has been described as a project-
based industry whose unique characteristics come from the production set-up, site and 
temporary organizations (Höök and Stehn 2008). The construction process is characterized by 
multiple process steps including multiple actors in different parts of the process in a system 
that has poor information systems. Building projects are often complex and include multiple 
actors, and therefore the communication in a construction process is extensive and complex 
(Cigen 2003). The main reason for communication in the traditional building process is 
coordination of efforts and implementation of time planning. Communication focuses on 
concrete questions of a problem-solving character and with a short-term focus. Other 
significant reasons for communication are to transfer information and documentation, often to 
inform other actors about changes, mistakes and delays. The information flow in the building 
process is fragmented because the building process is fragmented. The communication 
process suffers because information does not flow easily between the different actors. The 
process has been criticized, at least in Sweden, for insufficiently durable housing production 
at too high a cost. Efforts are being made to increase production and lower production costs 
without losing the architectural aspects. Industrialized construction can be one path to higher 
effectiveness in the construction sector. Despite the development towards industrialized 
construction, traditional project-based construction or the traditional way of construction will 
succeed.   
 

According to Norman (1975), the ineffectiveness in construction is the effect of an 
artificially created demand, and the step from post-modern society to a customer-focused 
society has not been taken. This statement still seems to be relevant in the construction 
processes of 2010. The attainment of acceptable levels of quality in the construction industry 
has long been a problem. There is major waste of time, money and resources, both material 
and human, because of inefficient or nonexistent quality work. Arbulu and Ballard (2004) 
conclude that the implementation of Lean systems in construction will require a holistic 
view—not just a supply chain view, but also a multi-project view. The authors also suggest 
that organizations have to find new ways of handling projects. For this development, Höök 
and Stehn (2008) suggest that there is a need for a cultural change in the industry in order to 
increase its effectiveness. This could be reinforced by the conclusions of Vrijhoef and 
Koskela (2005) that there are still widespread peculiarities in the current practice of 
construction. Construction companies work in a culture of hiding experiences and information 
instead of sharing them. This culture works against effective development (Polesie et al. 
2009). Santos et al. (2002) claim that companies often fail to implement and maintain 
standardized practices due to a lack of teamwork.  
 

One of the reasons for the slow development in the construction area seems to be that the 
market does in fact buy at the prices that are demanded. There are some major factors 
affecting the system, and this is not going to change as long as the market is willing to pay. 
There are some obvious possibilities for increased effectiveness that all actors could gain 
from. The effect of using Lean methods and cutting down on waste in the system would be 
better quality at a lower price. This would make it possible to lower the market price and in 
that way increase demand. In general a development towards lower prices and higher quality 
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could lead to a more competitive industry better able to make earnings and create job 
opportunities. It is possible that a healthier housing market will ensue. 
 

The Swedish joinery industry produces products that to a large extent are delivered to the 
construction industry. The customer can be said to be the constructor in most cases, but all 
actors in the system have their customer value in focus. The data collection in this paper was 
carried out in a joinery organization that mainly produces products for the construction 
industry in the Nordic regions of Europe, such as windows, doors, stairs and one-of-a-kind 
wood products. 

 
Construction consists of two major flows: (1) the information flow and (2) the material 

flow. In this study, the information flow is studied, with the purpose of contributing 
knowledge about system effects and definitions of the waste occurring dependent on the 
internal and/or the external processes. As the scope is from a sub-supplier perspective the 
internal and external are closely connected to each other. The sub-supplier organization has to 
adapt to the system to be able to do business in the area. 

Objective and Limitations 
With this background, the objective of this paper is to study and analyse the information flow 
in the construction process from a sub-supplier perspective. The objective is also to use Lean 
as an analysis tool, locking on to the waste that occurs in the studied process due to the 
arrangement of both the system and the internal arrangement of the organization. A third 
objective is to suggest some improvement areas for the organization, both hands on and in a 
more general sense. The purpose of this paper is to contribute to knowledge about system 
effects in the construction processes.  
 

The study was conducted in a single organization. The study is limited to determining the 
system, the process and the activities performed from a sub-supplier perspective. The main 
discussion will be on the consequences in the form of waste that this system or process 
creates, depending on external or internal influences. 

A Lean perspective 
Lean production is about value and waste. In the Lean production philosophy, the focus lies in 
creating value for the customer and eliminating waste, turning time spent on all forms of 
wasteful activity into time spent on true value-adding activities. Lean leads to increased 
productivity and lower cost of quality in both product and process. According to Womack and 
Jones (1996), the main goal in Lean production is to continuously drive out activities that do 
not create value for the customer, as all other activities can be seen as wasteful. In a process, it 
is the transformation of materials into products or services that creates value. Value can be 
defined as a price or/and a quality that fulfills the customer’s needs and demands. In the 
transformation process there are, however, activities that do not contribute to value creation, 
but still trigger costs (Setijono 2008). According to Liker (2004), the added value is the actual 
transformation process or the core process in Lean production methodology, because it is 
what the customer pays for. Everything that is not a part of the core process and doesn’t create 
value for the customer will be regarded as waste. The waste can be classified as either 
indispensable waste or pure waste, where the necessary waste consists of activities necessary 
for the value-adding process, and pure waste consists of activities whose elimination from the 
processes does not affect the process (Setijono 2008).  
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Value can be defined as all activities conducted in order to create value for the customer. 

The creation of value is done by the staff in a standardized system where it should not be 
possible to do wrong. Lean production is a philosophy or a methodology focusing on making 
the “product” flow through a value-adding process without interruption. According to Liker 
(2004), the information flow emanates from the customer demand down the line of 
operations—a so-called “pull” system. The culture is permeated by the striving of everyone to 
continuously improve. According to the Lean philosophy, improved performance can be 
achieved through an integrated effort by all personnel at all levels to increase the time spent 
on customer value. The focus is on identifying the true customer value created in one’s own 
system. When this is done, the true process wastes can be defined, and work with process 
improvements, cooperation, training and education, defect-free work, etc., can start. Time and 
resources can be freed for value-adding activities. Ohno (1988) describes 7 types of waste in 
the production process:  

1. Overproduction  
2. Excess inventory 
3. Defects  
4. Unnecessary movement 
5. Overprocessing or incorrect processing  
6. Waiting  
7. Unnecessary transport or conveyance 
In recent years, another category of waste has been added: unused employee creativity 

(Imai 1997). After presentation of the philosophy for more industrial production, there has 
been work done to spread or adapt the philosophy to other areas. In this paper, the 
administrative process is in focus, and therefore the waste occurring in administrative 
processes is of greatest interest. Lareau (2003) defines the “silent killers” in information flow 
and administration. The author concludes that in an information process, waste occurs related 
to people, process, information and assets. 

Waste related to people 
Lareau (2003) discusses the waste occurring in an administrative process and concludes that 
there is people waste, such as time spent at cross-purposes and the correction of this problem, 
energy spent on completing unnecessary or inappropriate tasks, people waiting for 
information, unnecessary movement and hard work on a nonoptimal process. Keyte and 
Locher (2008) define people waste as:  

• Waiting: downtime in computer systems, system response times, attestation from 
others, information from customers 

• Rework: all types of errors; for example, incorrect registrations, incorrect design and 
changed constructions, etc.  

• The movement of employees; for example, individuals moving to and from the 
copying machine, central archives, faxes and other offices 

• Transportation: movement of papers; for example, extensive e-mail attachments, 
multiple hand-over, too many attestations   

Waste related to the process 
Lareau (2003) presents the process waste as unnecessary control functions, resources spent on 
handling variation, suboptimal job execution, efforts used to change processes without 
knowing all the consequences, and values lost by processes that satisfy short term goals. 
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Furthermore, the author defines waste occurring because of undefined outcomes due to 
initially unknown causes, sub-optimization in process parts, poor scheduling, and informal 
processes replacing official processes. One major waste problem occurring in the process is 
material or information piling up between workstations. Another is effort used for rework and 
fixing errors.  

Information waste 
Lareau (2003) concludes that information waste occurs when translation is needed, in other 
words, when data has to be changed in format or between different steps in the process. The 
second type of information waste defined is missing information, meaning resources needed 
to compensate for the absence of key information. The third information waste is hand-off 
waste, meaning the efforts made handling or moving information within the organization. The 
fourth waste is the effort of handling irrelevant or unnecessary information. The fifth type of 
waste defined is the waste of inaccuracy. 

Asset waste  
According to Keyte and Locher (2008), the major asset waste is unused creativity, which 
means limited responsibilities and authority for basic tasks, the management’s steerage and 
control and inadequate disposal of equipment for the task. The authors also see 
overproduction (producing more, earlier or faster than what is needed in the next process step) 
and overprocessing (repetition of data input, extra copies, unnecessary or extensive reports 
and transactions, internal messages, time-sheets, budget processes, travel expense accounts 
and annual accounts) as asset wastes. Apart from these types of waste, all forms of process 
queue are seen as waste, as are every form of handling in batches and information in drawers 
(in both paper and digital form). Lareau (2003) defines asset waste as all processes that are 
done before they are needed, resources tied up in equipment and buildings that are not 
maximally used and unnecessary movement of information or materials.  

Research method 
To understand the information process in the sub-supplier process, the case was evaluated 
from a bottom-up perspective. The study focuses on gaining a detailed understanding of the 
practices and processes of the administrative process and the factors affecting that process. 
The study was carried out as a case analysis with a qualitative approach, with the purpose of 
enhancing knowledge of how the information process appears. Case analyses are appropriate 
when the research problem requires understanding of complex phenomena that are not 
controllable by the researcher (Yin 2003).  
 

Data were collected through interviews with employees, documentation and observation within the 
organization. The interviews and the observations were conducted with individuals engaged in 
different activities in the administrative process. The interviews were conducted in late 2008. The 
employees work in 4 different divisions. The interviews were conducted on site and were semi-
structured. The first interview guide comprised 22 questions with a focus on describing the process 
and the organisation. The second interview guide comprised 29 questions focusing on information 
flow in the process. The objective of the interviews was to enhance knowledge of how the information 
process appears and how the organization was arranged. In addition to that, the interviews focused on 
how the organization relates to the surrounding actors. The study was built on 26 interviews, on 
documentation and on observations and two researchers’ views, this, according to Yin (2003), being a 
foundation for triangulation. Each interview, the documents and the observations produced data, but 
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the combined results of all the interviews, documents and observations are what generate the 
significant contribution for analysis. The material is studied as a whole, reduced to focus on the main 
question of the paper and then displayed in a reduced form.   

 
Data collection was carried out in an organization in the joinery industry that mainly 

produces products for the construction industry in the Nordic regions of Europe. The 
organization has low/zero Lean practices. The organization is arranged with a sales 
department serving 11 production units. The sales organization is arranged with a CEO, head 
of section, calculation support, sales, customer support and financial support. The production 
units are autonomous and separate legal entities. The organization can be viewed in the 
following figure:  

 
Figure 1: Organization chart 

 
The sales organization’s main task is to market, sell and see to it that the production units run 
at full load. This is mainly done by making offers based on customer inquiries. The studied 
organization is based at a single site and has a turnover of about 52 million Euros, employing 
54 people. These employees are involved in processing approximately 8000 inquiries per year 
divided between 4 different internal departments. The operational organization is structured in 
a single unit covering registration, sorting, calculation and sales. In addition to this core 
process, there are supporting activities such as financial and legal support.  
 

This study is not a far-reaching study over time, so it can at best give a momentary 
picture of the reality that applies at the time of the interviews, the documentations and the 
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observations, and a reconstruction of development up to that point. The respondents were 
chosen for their specific knowledge and position to provide relevant information about the 
process. An overview of the research design is outlined in Figure 2. 

 

 
Figure 2: Research design 

The first empirical evaluation was achieved through general interviews focusing on the 
internal administrative process; these interviews produced three major results: (1) the general 
process could be defined; (2) the activities performed by the staff could be defined in the 
different process steps; and (3) the main problem issues experienced could be found. The 
interview guide was constructed with a focus on 6 different areas; the role of the interviewees, 
organization, cooperation, the customer and business climate, communication and technical 
status and perceived deficiencies. 
 

The staff members are skilled in their particular fields, but the process parts are not well 
documented. This lack of documentation makes systematic analysis difficult. Therefore, a 
second round of interviews, step 2 in Figure 1, was conducted in order to better understand 
the various aspects of the information process. The interview guide in this second round was 
constructed with a focus on 3 different areas; information in the step, the handling of 
information in the step and the information leaving the step. This second round also included 
observation and documentation of the process and the steps taken in this process.  

 
The case was studied using interviews, documentations and observations, but these 

observations did not include time measurements, as the company did not agree to time 
measurements at the time of the study. This makes analysis harder as there is low or zero 
possibility of using the Value Stream Map presented by, for example, Rother and Shook 
(2004). Therefore the strategy for analysis is to present the process as it is, without time 
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frames and other key figures and compare the displayed data to theory. The main focus lies in 
defining the process, analysing the perceived problems and suggesting development areas for 
the studied case. 

Empirical results 

The Information process in the studied case 
The customers send out inquiries to possible subcontractors in two cases: (1) when the 
contractor is calculating on a possible project and is supposed to make an offer to a future 
proprietor in the early stages of the product determination stage; (2) when the customer has 
received a project from the future proprietor, i.e., in the late stages of the product 
determination. In the first case, the inquiry is called a pre-inquiry, and in the second case it is 
a final inquiry. There are two main differences between a pre-inquiry and a final inquiry: (1) 
the final inquiry is more finished than the pre-inquiry as it is a document on an actual deal; (2) 
the volume of pre-inquiries is much higher, and the lack of information in them is greater. 
This means that a project is processed twice before a contract is signed between the customer 
and the organization studied. The inquiries are often guided by quite detailed and complex 
regulations. Apart from the regulations, there are often varying numbers of detailed 
definitions and specific demands that are open to interpretation from both sides. The main 
time-consuming activities in the process arise when the information in the inquiry is 
inadequate and when failures occur. It is quite common that the information in the inquiry is 
insufficient. 

The Inquiry process 
The main business process in the studied case is to produce offers by answering inquiries 
from customers. If the potential customer gets the contract on the construction object, they 
send out the final inquiries. The offer is evaluated by the customer, and in about 30% of cases 
the offer is accepted. The contract and all the documentation are sent to the production unit, 
which takes over the process. In this stage, modifications are common. The following figures 
show the value adding process for an inquiry; the process can be seen as an inquiry factory.  
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Figure 3: The pre-inquiry process  
 
The customer sends the pre-inquiry to the organization; it can take three routes into the 
process, through a salesman, through administrative Customer support or through Calculation 
support. If the inquiry takes a route other than through Customer support, it is redirected to 
Customer support for registration. After registration, the inquiry is sent to storage for sorting 
and evaluation done by an appointed Calculation support. The Calculation support evaluates 
and sorts the inquiry into storage in date order. From this storage, Calculation support takes 
the inquiry, calculates a price and compiles an offer.  This offer is often sent directly to the 
customer, in some cases via a salesman, and in some cases via administrative Customer 
support. 
 

The final inquiry process follows the same path as the pre-inquiry process with the 
exception that the salesmen are always involved in the pricing of the offer. The final inquiry 
run can be seen in the following figure.   
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Figure 4: The final inquiry run 

 
The information process carried out before the actual contract in the organization is extensive. 
It involves the above-mentioned pre-inquiry run (seen in Figure 2) and a final inquiry run (see 
Figure 3). The pre and final processes are quite similar, but the final process involves the 
salesman more than in the pre stage. The reason for this is that the inquiry is now closer to an 
actual deal. The reason for this extensive work can mainly be related to the structure of the 
traditional construction process.  
 

Head of section:   

“Our organization and our culture can probably be closely 
connected to the traditional construction process. Our typical 

customer is a construction entrepreneur or in some cases a 
future proprietor.” 

 
The traditional construction process structure with pre-inquiries and final inquiries means 

that the subcontractor has to manage the same project twice in more than 30% of cases before 
the contract is signed. Some of the pre-inquiry material can be reused, but often the changes 
are so extensive that the final inquiry needs at least the same amount of time as a pre-inquiry.  

Arrival and registration 
As mentioned before, the process starts with the arrival of a pre-inquiry. An inquiry has three 
different paths into the process and in three variants. The reason that the inquiry can take three 
routes into the system is that there are no standardized procedures for inquiries. Another 
problem is that there are no standardized forms for the information needed; this leads to over- 
or under-information. Customer support gathers the inquiries, registers, prints and sorts them, 
then delivers them into a process queue. The registration part of the process involves the use 
of at least three computer systems that do not fully interact. 
 

Calculation support:   
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“When the inquiry arrives, I have to do my best from my 
knowledge to understand what the customer requires us to 

calculate. There is also a problem with deciding if the inquiry 
is a pre-inquiry or a final inquiry in some cases.” 

 
In the arrival and registration part of the process, the respondent experiences the 

following problems with the information given: 
 
• Customers are often unable to specify what they want to have an offer on. 
• The inquiry can include major amounts of irrelevant information or what could be 

called overinformation 
• Insufficient information 
• Knowledge deficiency leads to questions and disruptions in the work flow 
• The main communication occurs when the respondent doesn’t know what to do, which 

is connected to deficiencies in the material.  
  
The estimated time for handling an inquiry is 15 minutes for a simple one and up to one hour 
for a problematic one. The yearly handling of inquiries in this stage is about 8000 units, 
distributed over 4 divisions. 

Sorting and evaluation 
The next step in the process is sorting and evaluating the inquiries. This process is managed 
by an appointed Calculation support. The evaluation consists of determining if the 
information is sufficient for calculation. 
 

Calculation support:   

“The lack of good information is often compensated by 
volume, and that does not help. It leads to us having to do 
much of the projecting. Usually, we send the worst cases 

back to the customer. This happens at least once every day.” 

 
The sorting and evaluation part of the process is characterized by a lot of small activities, 

such as controls, reading and evaluations. In this stage of the process, the Calculation support 
uses at least 4 different computer systems. In the sorting and evaluation part of the process, 
the respondent experiences the following problems with the information: 

 
• Overinformation, information not corresponding to the inquiry 
• Lack of information, missing information in important areas for the inquiry 
• Low quality of information, the information provided is not informative enough 
• Time spent on inquiries that are not valid, or not in a calculable form 

Calculation 
After the evaluation, the inquiry is sorted into a process queue in due-date order. From this 
process queue, the Calculation support picks up inquiries. In the pre-inquiry case, the 
Calculation support calculates the inquiry and compiles an offer. When the Calculator support 



Information process waste occurring in construction-related joinery industry—taking on a 
Lean perspective 

 
 

 12

has calculated and priced the offer, in 60% of the cases it is sent directly to the customer. In 
about 15% of the cases, the Salesman is involved in the pricing process, and in about 25% of 
the cases, the offers are sent via administration to the customer. The minor involvement of the 
Salesman in the pre-inquiry case is because there is seldom a need; the Calculation support’s 
knowledge and pricing are often sufficient. The offer can also be sent via administration that 
has a printing service. 
 

In the calculation process, there are three computer systems in use that do not correspond 
well to one another. Of the annual handling of inquiries, about 30% are final inquiries. The 
final inquiries are, with some exceptions, handled the same way as the pre-inquiries. The final 
calculated offer is always passed by the Salesman for pricing. This process is needed when 
the offer is substantially changed between the pre-offer and the final offer due to changes in 
the construction project. In the calculation part of the process, the respondents experience the 
following problems with the information: 

 
• Multiple computer systems, not adequate, involved in the process 
• Missing information in basic data leading to ineffective flow in the process 
• Multiple checking due to the process layout 
• Lack of communication between calculation and process planning  
• Sorting and searching, administration of documents 
• Starts and stops in the process are common. 

The general experience of the inquiry process 
In a more general view, the problems experienced in this process are that the information 
builds up over quite some time. This means that the sales process is arranged with several 
starts and stops involving different competencies in the organization. The process involves the 
Salesman’s work to get the customer to send the inquiry; it involves the Customer support that 
registers and prints the inquiries; it involves the Calculation support that sorts and calculates 
the inquiries and compiles offers in a pre-stage. In the final inquiry stage, we can see the same 
process, but this time the Salesman is more involved. The pre-inquiry stage could be said to 
mainly involve only two competencies; the final inquiries mainly involve three competencies. 
Furthermore, the process between the final inquiry and the contract inquiry involves the 
Salesman only.   
 

There are variations in the inquiries, from well-defined inquiries to inquiries drawn on a 
table napkin. This variation mainly concerns the calculation staff and is time-consuming. The 
problem also concerns the registration staff, who is supposed to print the necessary drawings 
and therefore have to understand what the customer requires.  

The after-contract process 
After the pre-contract process, the contract and order process begins with the Salesman, the 
Customer and the Producers involved. The Salesman and the Customer start negotiations, and 
in some, but not all, cases, a contract is signed. The information process between the 
Salesman and the Customer in the business negotiation and sales part mainly consists of 
reviews and investigations connected to the order. 
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Salesman:  

“There are occasions when we finish all the questions before 
we sign a contract, but I would say that this happens 1 out of 
10 times. The culture is that you do so without questioning.”   

 
When the contract is signed, it is compiled and sent to the production plant. In this part of the 
process, the respondent experiences the following problems with the information: 
 

• Forgotten or missed information in the contract 
• The computer systems do not correspond to each other 
• No standardized methods for information transfer  
 

 

 
Figure 5: The after-contract information process 

Contract communication, registration and process planning 
When the order arrives at the production plant, it is registered. Then it is put into a process 
queue from which the Process planner takes it, and performs the process planning. The 
process planning involves multiple questions such as pure technical questions not yet resolved 
or simple questions about colour. The respondent explains that the project shifts over from the 
sales organization when it is sent to the production unit. There is often missing information or 
errors in the information received. Some examples of missing information are colour, 
dimensions, measurements and unfinished technical solutions. The unfinished solutions mean 
that the Process planner has to give the Customer suggestions for solutions. The Customer 
then has to accept these changes before production can start. 
 

Production planner: 

“You could compare this process with a ping-pong game in 
which the main object is to hit the ball away as fast as 

possible.” 

 
Despite the ping-pong process, the delivery date still applies. The respondent explains 

that out of 100 orders there are 50 that don’t need any “extra” efforts. 
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Production planner: 

 “We feel that the time is always pressured and the solutions 
are not finished. We have to argue and search for 

information all the time.” 

 

Production planner: 

 “It would be nice if we had more information when we start 
our work. There are many questions that you could request 
to be solved before they arrive at this point in the process.” 

 
The process planning stage involves multiple contacts with the Salesman, the Customer 

and in some cases the Calculation support, mainly because of the lack of information, or 
errors in the information.  

Production scheduling 
When the process planning is completed, the production scheduling takes over. The 
production scheduling often means extensive contacts between the Customer and the 
Production scheduler, often involving the Salesman, to straighten out questions about delivery 
and other important matters. It is not uncommon that late changes in the projects arrive at this 
point in the process or even later.  

The general information problems experienced in the after-contract 
process 
In the after-contract process, respondents experience the following problems with the 
information: 
 

• Forgotten or missing information in the contract 
• When the contract is written, the product is far from being determined. It seems that 

the customer is buying production time or has an idea of a function, rather than a 
product 

• The lack of standardization in what information should be transferred 
• Unclear areas of responsibility and lack of follow-up 
• Absence of routines  

 
When the administrative process is finished, the products are assembled and delivered to the 
construction site. If problems arise, the Salesman, the Customer and the Production plant are 
involved in solving them.       

Analysis and discussion 
The analysis is based on the data obtained from the interview rounds that were conducted, on 
observation and also documentation regarding the process and the activities performed. The 
interviews, documents and observations illustrate that the main problems experienced in the 
process are: (1) the variation in information quality both internally and externally, leading to 
over-processing or incorrect processing, defects, waiting and unused employee creativity; (2) 
lack of clear-cut routines, leading to all the 8 wastes presented by Ohno (1988) and Imai 
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(1997); (3) absence of standardization of work, also leading to all the wastes presented; and 
on top of these problems there are (4) poor internal information systems, leading to waiting 
and unnecessary movement. These results are validated through the combined interviews, 
documentations and observations. 
 

The major reason for waste arising in the process is the variation in information and the 
handling and adaptation of this variation, both in the organization and in the entire 
construction system. The whole organization is adapted to an ad hoc handling of variation, in 
an organization with little or no effort towards Lean thinking. Most of the waste apparent in 
the process derives from problems with the information and information mediation, leading to 
unnecessary movement, excess inventory, waiting, over-processing or incorrect processing 
and defects from a Lean perspective.  The customers are unable to specify what they want to 
have an offer on, tending to send over-information to cover the low quality of the information. 
This procedure seems to be conscious in some cases, transferring some of the work of 
projecting to the sub-supplier. The main communication occurs when the deficiencies in the 
material are so great that it is impossible to understand. There are often problems with 
forgotten or missing information. A major problem is when the contract is written, but the 
product is not yet determined; it seems as if the customer is buying production time or has an 
idea of a function, rather than a product. In a Lean perspective, this seems to be about the 
worst that can happen, as it is so far from a clear, standardized, interactive and visible process 
in which it should not be possible to go wrong.   
 

Internal communication is also inadequate due to both the adaptation to the system and 
minor internal efforts to develop the process. The personnel have freedom to choose and 
manage their processes without any limitations, but also without an extensive sense of 
common goals and strategies. This is not only an internal problem but also a product of the 
culture in the business and the adaptation to the variation in the information. By arranging the 
process as done in the studied case, the 7 wastes defined by Ohno (1988) and Imai’s 
additional waste (1997) seem to emerge.  By adopting a sub-supplier perspective, it can be 
seen that adaptation to the system is essential. This adaptation means structuring the 
organization to handle the traditional construction process and therefore variation. The 
respondents do not see the variation in the information as so problematic, and this attitude 
comes from the fact that the individual is hired to deal with exactly that problem. From a Lean 
perspective, the variation seems to be the major efficiency problem in the process, together 
with the lack of information, and standardization of information, in the different steps.  
 

If the studied case is viewed from a Lean administrative perspective, there seem to be 
problems with value and time and the even flow of value adding. The following part defines 
the areas of waste that emerged in the studied case and relates them to the most obvious 
reasons for their occurrence. The waste is analysed from the defined waste types of Lareau 
(2003) and Keyte and Locher (2008) and presented in the following table: 
 
Table 1: Waste area, Waste occurring and Reason 
Waste area Waste occurring Reason 

People waste Waiting Lack of information and standardization both 
internally and externally 

 Rework Customer’s inability to specify the product and lack 
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or variation in information. 

 Unnecessary 
movement  

Lack of information leading to questioning and 
searching. The internal process layout also 
contributes. 

 Unnecessary 

transportation 

Internal process layout, and a system with a need 
for documentation in paper form. 

 

 Completing 
inappropriate tasks 

Such as handling inquiries that will never be 
calculated or paid for, seen as a marketing effort.  

 Hard work in a 
non-optimal 
process  

Internal process layout and a lack of 
standardization. And adaptation to the traditional 
construction process. 

Process waste  Unnecessary 
controls 

Due to variation in the inquiry and therefore due to 
external factors. 

 Handling variation Due to the layout of the traditional construction 
system and the organization’s adaptation to the 
system. 

 Sub-optimization Low efforts at guidance and lack of system view.  

 Poor scheduling This waste occurs related to the previous point and, 
it seems, for the same reasons. 

 Informal processes 
replace official 
processes 

This waste is also related to the former points and 
reasons. Low levels of standardized official 
processes lead to the growth of informal processes. 

 Material and 
information piling 
up between and in 
workstations 

Internal layout and omissions in the external 
information. 

 Error fixing and 
rework 

This waste occurs in varying degrees dependent on 
both internal and external factors. 

 

 

  

Waste area Waste occurring Reason 

Information 
waste related to 
the process 

Missing 
information 

This waste mainly occurs because of the external 
process, but is also an effect of the lack of 
standardization between different process steps in 
the internal process.  
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 Handling and 
moving 
information in the 
organization 

This waste occurs because of internal factors. 

 

 Handling irrelevant 
or unnecessary 
information 

This type of waste is predominantly connected to 
external factors. The customers tend to send all 
information rather than the right information.  

 Handling 
inaccuracy in 
information 

This waste is mainly dependent on external factors, 
but is also an internal waste occurring in the 
internal interfaces. 

Asset waste 

 

Inadequate 
disposition of 
equipment 

This waste occurs mainly as an internal problem. 
An example is the computer systems that are not 
really adequate to the process. 

 Overproduction This waste mainly occurs in the work with the 
extensive form of the pre-inquiry and is related to 
the strategy of using the pre-inquiries as a 
marketing tool. And as an external factor for this 
waste, there is a desire from the customer that the 
studied organization should do a part of the 
projecting, and this could therefore be a value. 

 Repetition of data 
input 

The internal system needs multiple data inputs in 
systems that do not correspond well to each other. 
The predominant reason for this waste is mainly 
internal, but also external in the way the systems are 
created.  

 Process queues This waste is a result of the internal layout and an 
adaptation to the external requirements. 

 

 
If we look at the case, we can see that the information process is extensive, with many start-
ups and stops, to a large extent managing each set of information at least twice. A major 
reason for fragmentation of this process seems to be that the construction process is 
fragmented, supporting the views of Cigen (2003). The study indicates that there are 
knowledge disconnections and knowledge shortcomings in the process. The entire process is 
supported by multiple computer systems, not fully adequate for the process, leading to waiting 
time occurring and multiple unnecessary tasks being conducted. The process discussed is 
mainly in the pre-contract phase of the process. After the contract, the major waste occurs 
because of the lack of standardization in how and what information should be transferred. 
This waste also occurs because the customer tends more often to buy production time rather 
than a finished product at the time of the contract, and therefore changes in the order are 
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common. There are also unclear areas of responsibility and not many follow-ups in the 
process.  
  

The objective of this paper is to study and analyse the information flow in the 
construction process from a sub-supplier perspective. Another objective is to point out areas 
where work with Lean methods could be fruitful. In general, the studied organization is an 
adaptation to the traditional construction process and probably needs to become more 
effective in handling the traditional process, despite deficiencies in the effectiveness of the 
system as a whole. 
 

The Lean maturity in the studied organization can be said to be low or non-existent, as 
the organization has low/zero Lean practices. The organization is structured as an ad hoc 
organization in which the different partial processes have their own solutions on how to work. 
The values created are not well defined. This seems to be because the value created is created 
for many different actors in the process with their own varying agendas. In the Lean 
production philosophy, the focus lies in creating value for the customer and eliminating waste, 
turning time spent on all forms of wasteful activities into time for true value-adding activities. 
To be Lean is to fulfil the customer value, cutting away activities that do not create customer 
value and trying to minimize the support waste. Womack and Jones (1996) maintain that the 
main goal in Lean production is to continuously drive out activities that do not create value 
for the customer.  
 

The traditional construction process is probably hard to do much about from the 
perspective of a sub-supplier, but in general the organization studied could work internally on 
their Lean maturity by: 

 
1. the organization defining the values created in order to be able to define the waste 

occurring in the process 
2. the management leading the way and creating activities for active waste reduction 
3. the organization finding an active mutual method to increase the value-creation 

activities in the internal value chain. 
4. work to implement Lean practices in the construction system 

 
More personnel in the organization should work to arrange a standardization of the 
information that comes into the process, which means cooperating with the other actors in the 
system and in the value chain. The organization should as a second point define one single 
way for the inquiry to come into the process; this inquiry should then be handled in the 
process as a product in the process from raw material to a finished product. In this process the 
organization should clearly define what is to be done with the inquiry in each step of the 
process, and what it should contain before it is handed on to the next step in the process. This 
would as a first step reduce the problems in the process and increase the value-creation part of 
it.  

 
The internal work also has to involve the will to change. In the process studied, it seems 

as if the organization is content with the process as it is; the problems in the process are 
solved by hiring another employee without really questioning the reason for the problems. 
This way of acting can be seen as a waste in itself and should perhaps be added to the list of 
the definitions of waste, but is seen in this case as a management problem. Externally, 
demanding standardization in external information is not easy because it is here that the 
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organization seems to create some of its value through doing parts of the projecting for the 
customer. If it is possible for standardization to be developed, that development should be 
done in cooperation with the customers. Standardization in the material coming into the 
process would diminish the combined waste occurring internally and would probably also 
diminish the occurrence of external waste.  

Conclusions 
The areas in which the construction process mainly affects the sub-supplier organization’s 
effectiveness are connected to information variation, meaning that poor information, 
excessive information or lack of information in the inquiries leads to the occurrence of waste. 
The industry seems to have a strategy of deliberate vagueness, transferring projecting work 
onto the sub-supplier without compensation or participation in the early stages of the process. 
The entire process studied is an adaptation to variation in information, leading to waste 
occurring from a Lean perspective. People, process, information and asset waste occurs both 
as an effect of the variation in external information coming into the process and as a result of 
internal adaptation to this process. The external waste occurring due to the variation in 
information or the adaptation to the process in the studied case is: 
 

• Waiting for facts and information in all steps 
• Rework 
• Unnecessary movement, questioning and searching. 
• Unnecessary controls such as whether the information in an inquiry is 

sufficient 
• Handling of variation  
• Missing information 
• Efforts in handling irrelevant or unnecessary information  
• Efforts in handling inaccuracy in information 
• Overproduction 

 
The internal aspects in the studied case can be defined as low Lean maturity with the value 
created in the organization not well defined, the management not leading the way and the 
organization not having mutual and active strategies for waste reduction. Internally, in spite of 
the fact that it could be seen as a sub-optimization in the system perspective, the sub-supplier 
could become more effective by defining the value and working with waste reduction. The 
internal waste occurring due to low Lean maturity in the studied case is: 
 

• Transportation 
• Time spent on completing inappropriate tasks 
• Hard work in a non-optimal process 
• Sub-optimization 
• Poor scheduling or absence of scheduling 
• Material and information piling up between and in workstations 
• Error fixing and rework 
• Efforts in handling and moving information within the organization 
• Inadequate equipment disposal 
• Overproduction 
• Repetition of data input 
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• Process queues 
 
The internal organization needs three things in order to increase its Lean maturity: (1) 
enhanced knowledge of what value the organization creates; (2) the management leading the 
way and creating activities for active waste reduction; (3) the organization finding an active 
mutual method to increase the value-creation activities in the internal value chain. This could 
be done by arranging standardization of the information that comes into the process. The 
organization should as a second point define one single way for the inquiry to come into the 
process; this inquiry should then be handled in the process as a product in the process from 
raw material to a finished product. In this process the organization should clearly define what 
is to be done with the inquiry in each step of the process, and what it should contain before it 
is handed on to the next step in the process. This would as a first step reduce the problems in 
the process and increase the value-creation part of it. The internal organization is 
characterized by a lot of personal freedom without major limitations. This is positive in one 
sense, but there is a need for standardization. A standardization process will limit personal 
freedom in some ways, but the individual will probably feel less stressed. A good standard 
frees up time for creative work while reducing waste and enhancing the standard, instead of 
constantly needing to solve problems that arise. Here lies a major pedagogical task for 
management, both to convince and to get the personnel to be active in a Lean development. 
 

The entire system suffers from knowledge disconnection. To achieve more effective 
processes, a will to change must be engendered in the organization. The culture in the 
traditional construction system is not easy to change, and the behaviour of the industry will 
take time to change. One suggestion is to enhance the level of cooperation in the construction 
system with the purpose of increasing its Lean maturity. The focus must be on the core 
information process and the relations between the actors in this chain of value adding.  
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Abstract 
Research Questions: How is the supply-chain relation between a joinery-

products supplier and the construction process arranged, and what 
deficiencies can be seen from a supply-chain and information-management 
perspective? If there are deficiencies in the supply chain, what are their 
causes, and what possible improvements can be made? 

Purpose: To contribute to the understanding of the interactions present in the 
construction system and their effects on the make-to-order/engineer-to-
order joinery-products supplier. 

Findings: Supply-chain management and information management are two 
areas that work poorly and cause numerous knowledge-disconnection 
effects. The main reasons for undesirable consequences in the process are: 
(1) information needs are not met; (2) competence is lacking; (3) there is a 
lack of activity in the gathering and mediation of information; (4) inventory 
buffers break the flow of value-creating activities. 

Limitations: The study is limited to contributing knowledge from a single case 
in the north of Sweden about the effects of the present interaction level in 
the construction system. The main discussion is limited to the interaction 
between a joinery-products supplier and the construction process. 

Implications: The academic implication is to contribute to the theoretical 
generalization for the area of construction-related joinery-products supply. 
The implication for industry is to gain information that will help to improve 
interaction and develop better production strategies. 

Value for practitioners: The value for practitioners is the indication that more 
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interaction between suppliers, originators and adjacent processes is 
needed. Standardized routines for interaction and more active information 
exchange are needed in order to decrease inventory buffers and increase 
value-creating activities.  

 Keywords: Construction, Joinery products, Secondary wood-products 
manufacturing, Information management, Supply-chain management 

Paper type: Case Study 

Introduction 
Interaction in construction involves a process in which individuals or 
organizations through their actions affect each other in terms of managing 
communication and collaboration. The traditional construction process is mainly 
project-based and characterized by one-of- a-kind set-ups (Vrijhoef and Koskela 
2005) in which the unique characteristics come from the production set-up, site 
and temporary organizations (Höök and Stehn 2008). The traditional construction 
process is characterized by being of a fragmented nature with loosely coupled 
actors who only take part in some of the phases of the process (Anheim 2001). 
Since construction projects are often complex and involve many different actors, 
the communication is both comprehensive and complex (Cigén 2003). According 
to Cigén (2003), the main reason for interaction in the traditional construction 
process is the coordination of efforts and the implementation of time planning. 
The communication focuses on detailed questions of a problem-solving character 
and with a short time focus. Another significant reason for communication is to 
transfer information and documentation, often to inform other actors about 
changes, mistakes and delays. Due to the fragmented nature of the construction 
process, the information flow is also fragmented. Thus the communication process 
suffers from a meagre information flow between various actors in the process. 

Construction companies work in a culture of hiding experiences and 
information instead of sharing them. This culture works against effective 
development (Polesie et al. 2009). For instance, Santos et al. (2002) claim that 
companies often fail to implement and maintain standardized practices due to 
a lack of teamwork. On the other hand, Holst (2004) states that the sharing, 
creation and use of knowledge across traditional boundaries is becoming more 
and more common. This trend, with boundary-crossing groups, is a result of the 
organizations being challenged to be functional in an increasingly networked 
and globalized world. 

Supplying the construction industry with highly value-added one-of-a-kind 
wood products is the major business strategy of the make-to-order/engineer-
to-order (MTO/ETO) joinery-products supplier studied in this case. Here make–
to-order refers to new customizable products being made to order to suit 
specific needs. Engineer-to-order refers to not-already-defined products being 
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engineered to fit specific needs. Further on in this text, the MTO/ETO joinery-
products supplier is referred to as a joinery-products supplier. The joinery-
products supplier offers products like entrances, glass partitions, doors, 
windows, furniture, cabinet fittings, special fittings and stairs. Supplying 
construction involves interactions and information flows between various actors 
in the construction process that define the fully customized product from the 
supplier. In this interaction and information interchange, mismatches occur 
that affect the performance of the construction system and the supplier.  

In construction-related research as well as in forest-products research, 
MTO/ETO joinery-products manufacturing and its peculiarities in supplying 
construction seem limited. In the case of this study a supply process of a stair 
railing is studied. There are earlier examples of studies on the supply-chain 
management in construction (SCMC) area focusing on pre-engineered metal 
building manufacturing, electrical switchgear, elevators and aluminium 
windows (Akel et al. 2001; Elfving et al. 2002; Azambuja and Formoso 2003; 
Fontanini and Picchi 2004; Arbulu and Tommelein 2002). In 2010 Melo and Alves 
presented a work on supply chains and prefabricated wooden doors, concluding 
that information deficiencies and a lack of integration in the system can take 
away the benefits of prefabrication of joinery products. Furthermore the 
authors conclude that a lack of trust and preconditions leads to longer lead 
times.  

With this background, the following research questions are addressed in this 
study:  

• How is the supply-chain relation between a joinery-products supplier and 
the construction process arranged, and what deficiencies can be seen from 
a supply-chain and information-management perspective?  

• If there are deficiencies in the supply chain, what are their causes, and 
what possible improvements can be made? 

The study was conducted from a systems perspective, meaning that the focus is 
on the entire process from design to assembled product. However the scope is 
mainly from the joinery-products supplier’s view. The study emphasizes the 
interaction between a joinery-products supplier and the construction process. 
The purpose is to contribute to the understanding of the relations and contacts 
between the construction process and the joinery-products supplier. The study 
was conducted in an ongoing on-site construction project in 2009, and the 
information derives from this specific studied case. The study is limited to 
contributing knowledge from a single case about the effects of the present 
interaction level in the construction system. The main discussion will be of 
consequence for the interaction between joinery-products suppliers and the 
construction process.  
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Theory 
Traditionally manufacturing can be described as a value-adding process (Bröte 
2002) in which raw materials are transformed into finished products that the 
company sells (Jackson 2000). Koskela (1992) compares the conceptual basis of 
conventional construction and the new lean production philosophy. The 
conventional production philosophy of conversion of input to output is restricted 
to looking at production as a set of operations that are controlled operation by 
operation and improved periodically. Lean also takes into consideration the 
process flow with respect to waste and customer value. Thus lean adds the 
dimension of the interaction between the operations in the production. Koskela 
(1992) finds that the construction industry is truly conversion-oriented, as 
previously observed in manufacturing. Because of that, construction is unable to 
control the amount of non value-adding activities (waste) and even less able to 
manage continuous improvements. Value-stream mapping (VSM), presented by 
Rother and Shook (2003), is a method used in analyses of the value adding in 
supply chains in construction. For example, Arbulu and Tommelein (2002) show 
through VSM that the waiting time (inventory buffers) is a significant contributor 
to the lead time in the analysed supply chain. Vrijhoef et al. (2001) contend that a 
major part of the inefficiency and problems in construction is related to supply-
chain problems, as shown in Figure 1.  

 
Figure 1: Generic problems in the construction process (Vrijhoef et al. 

2001). Reproduced by permission of R. Vrijhoef. 

Traditionally, supply in construction is controlled as a series of individual 
activities rather than being viewed as an integrated value-generating flow, as 
in supply-chain management (SCM). SCM issues are typically related to 
information and communication problems through the phases and contributors 
in construction. SCM is closely related to the supply model used in lean 
production. 
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There is evidence of benefits for practitioners from close relationships in 
supply chains that together focus on adding value to a process faster than 
adding cost (Lamming 1996). When the focus on value and cost accumulation 
through cross-organizational boundaries is limited in construction, the 
development of the interaction interface between the actors in the 
construction supply chain is still inadequate (Polat and Ballard 2003). 

Vrijhoef (1998) finds that problems occurring in the supply chain are mostly 
caused by other actors or part processes in the earlier stages of the supply 
chain. Pollat and Ballard (2010) find that problems for the entire value chain 
start as early as the design phase. According to Koskela (1992) attempts to 
develop the construction process are hampered by traditional design, 
production and organizational concepts and by the peculiarities of 
construction. The one-of-a-kind nature of projects, site production, temporary 
multi-organizations injecting new members into the construction interaction 
chain and regulatory intervention are known peculiarities of construction. 
Problems caused by these peculiarities are a lack of feedback cycles where the 
culture is to hide information and experience, flow configuration difficulties 
where the different part processes are not well suited to each other, variability 
problems caused by a low level of standardizations, problems in the 
communication of knowledge across organizational boundaries and a lack of 
accumulating improvement in processes. These peculiarities affect the studied 
cases when conducted in a traditional way. As early as 1992 Koskela asserted 
that by implementing structural solutions, such as minimizing the one-off 
content of projects, the on-site content of material flows and the temporary 
organization interfaces, the effects of the peculiarities of construction can be 
avoided or at least minimized. 

Improvement across the conventional organizational boundaries can be 
stimulated by long-term relationships or partnerships between actors in the 
construction process. Thus one minimizes the work of finding routines for 
cooperation and interaction with new members and can focus on improving the 
routines for interaction. For this task there is a need to reconceptualize 
construction as flows and change the way of thinking. According to Azambuja 
and Formoso (2003) there are cooperation problems—a lack of coordination and 
integration between agents—in the construction process. For example Bildsten 
et al. (2010) suggest that value-driven purchasing is better than market-driven 
purchasing. According to Lessing (2006) increased productivity depends on how 
well a company succeeds in changing focus from unique projects to continuous 
processes.  
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Research methods and empirical results 
To understand the interaction in the studied process, the case was evaluated 
from a systems perspective. The study focuses on interpreting and 
understanding the interaction practices and processes of the actors involved in 
the case. The study was carried out as a case analysis with a hermeneutic 
qualitative approach with the purpose of enhancing the knowledge of how the 
information and interaction between different actors appear and what 
practices apply. Case analyses are appropriate when the research problem 
requires understanding of complex phenomena that are not controllable by the 
researcher (Yin 2003). Data were collected through semi-structured interviews, 
meaning that an interview guide was developed prior to the interviews, but 
questions outside the guide were also asked during the interviews. This was in 
order to enhance the understanding of the process and the interactions. 
According to Bell (2000) the structured interview strictly follows a guide, the 
semi-structured interview follows the guide but the interviewer can ask 
questions outside the guide and the unstructured interview can bear more of a 
resemblance to a conversation about an area of interest. Beyond the interviews 
with the involved actors, project documents were used, such as contracts, 
drawings, organization charts and cost estimates, to verify and to understand 
more about the interactions and the process. Observations were also conducted 
on the building site. Lucko and Rojas (2010) suggest that to establish validity, 
at least face validity, it is useful for the construction industry to use semi-
structured interviews. The interviews were semi-structured, and the study was 
built on 18 interviews, each of which was recorded and supported with detailed 
notes. The observations were documented in pictures and notes. The 
documentation regarding the studied case was copied and filed. Each 
interview, document and observation produced data, but it is the combined 
results of the interviews, documents and observations that generate the 
significant contribution to the analysis. Yin (2008) discusses triangulation as a 
method for validation; in short triangulation means that the studied object is 
looked at from different angles. In this case we chose to use interviews as one 
way and documentation and observation as a second way, and used three 
researchers to look at the same material, ending up with the same conclusions, 
to build up the internal validation through triangulation. The study aims to 
contribute to the theoretical generalization in the construction area. 
Accordingly, the study is not a far-reaching study over time and can at its best 
give a momentary picture of the reality that applied at the time of the 
interviews, the documents and the observations, as well as a reconstruction of 
the development up to that point. The respondents were chosen for their 
specific knowledge and position to provide relevant information about the 
process.  
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The studied joinery-products supplier is an association of a production 
company and a sales company. The sales process in the traditional construction 
process means that the customers send out quotation requests to possible 
subcontractors in two cases: (1) when the contractor is calculating for a 
possible project and is supposed to make a quote for a future proprietor in the 
early stages of the product determination stage; (2) when the customer has 
received a project from the future proprietor, i.e. in the late stages of the 
product determination. This procedure in the construction process means that 
a project is processed twice before a contract is signed between the customer 
and the studied organization. The quotation requests are often guided by quite 
detailed and complex regulations. Apart from the regulations, there are often 
varying degrees of detailed definitions and specific demands that are open to 
interpretations from both sides. 

The studied case builds on the experiences of a manufacturer of joinery 
products supplying an ETO wood product to an on-site construction production 
of a new office building. The process began with a quotation request for a 
twelve-floor continuous stair railing in solid wood, with some complexity prior 
to production (Figure 2). The complexity involved verification of the as-built 
geometry of the stairs and corresponding 3D modelling necessary to control the 
numerically controlled machinery in manufacturing. Already small deviations 
between drawings and as-built would sum up to a substantial error if not 
accounted for by the joinery manufacturer.  

The joinery-products supplier is an association of a production company and 
a sales company. The construction project is represented by the client, 
architect, constructor, construction coordinator and construction contractor. 
The construction contractor is the buyer who is ordering the products from the 
joinery-products manufacturing organization. 
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Figure 2: ETO product in the studied case 

The construction process interviews 

Client 
The client, KJ, expressed that a key to the experienced success in the project 
is to use organizations that are not slim on personnel, as both the construction 
contractor and the client organization. Communication during the project was 
through a centralized database with a web interface making the information 
remotely accessible. Email and personal meetings are also considered 
important communication channels improving the interaction. Making 
subcontractors and suppliers contribute the solutions early in the process also 
stimulates interaction. KJ stated that they have come a long way with the web-
based project sites, though outside suppliers have not had access nor asked for 
it. Further optimization of information management is seen as an important 
component.  

High-quality interaction is valuable and it’s 
important to come in early in the process to 

achieve interaction. 

To avoid a situation in which the general contractor exploits its dominant 
position in the negotiation with suppliers, the client applied a coordinated 
general contract for the project in this particular case. The client thus 
procured some of the subcontractors that were to be coordinated by the 
construction contractor. 
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Architect 
According to the architects, JF, FB and JB, the main role for the architect is to 
interpret the client needs and translate these needs into an expression. In this 
process, the need for cooperation is great between the customer and the 
architect. It is also important that this contact has the right process timing. JF 
sees the direct contact between actors in the process as important for the 
knowledge distribution in a project, in order to fill in the details for, for 
example, the suppliers. JF stated that the prescribing can be detailed on 
visible parts of the product while other parts are mostly left to the supplier to 
solve. In the overall project, JF, FB and JB concluded that cooperation was 
built through close dialogue between the actors in the process. A problem was 
that not all the actors have initiated and participated in the cooperation, for 
example the joinery-products supplier in the studied case.  

The project of the stair railing supplier was 
ambitious but it was done without dialogue. 

There were shortcomings in the relations between the consultants and also 
between other actors in the construction process. Still, the overall project is 
seen as a good example with well-managed interactions. JF and JB do not see 
effective alternative tools for interaction that surpass dialogue. The interaction 
outside the dialogue is the communication of layouts and visualizations. This 
interaction is mainly managed digitally. JF believes that each part process, for 
example different design areas like electricity or HVAC, needs self-control with 
a system focus and calls for an individual or a function that focuses on 
smoothing the interaction between various actors in the process. The main 
areas for development in the construction process, as seen by JF, FB and JB, 
are openness, cooperation and feedback-developing actions and tools 
supporting interaction.    

Engineer 
The engineer, KH, described the main role of the engineer as being to convert 
the architect’s expression into construction drawings. This work is performed in 
cooperation mainly with the client and the construction contractor. The level 
of engineering in the details varies; the engineer does not have competence in 
every type of product, and therefore some things are left for the supplier to 
solve. According to KH, the main interaction with other contractors occurs in 
planning and construction meetings. The problem according to KH is that there 
are many actors involved, and they do not all think of commenting on or 
sharing information.  
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Cooperation and coordination between the actors 
in construction is important, but maybe the most 
important coordination is between consultants in 

the design. 

KH says that there should be coordination meetings earlier in the process. A 
problem with meetings is that all have to be present at one location. 
Therefore, KH calls for better communication forms.  

Construction coordinator 
The client organization hired an external contractor, EJ, to interact between 
the construction contractor and the design originators (e.g. architects, 
engineers, HVAC engineers). A responsibility was the coordination of all the 
questions raised for the originators from the contractors. This role is considered 
important, and the idea of this process is to assure correction feedback to 
design documents and two-way information transfer between the design of all 
the technology disciplines and construction. In practice, EJ’s role evolved to 
coordinate design changes and the interaction between contractors and 
suppliers in the process and these were not defined in the role at the 
beginning. EJ’s role also involved enhancing communication and decreasing the 
time from questions to answers. In the case there was a focus on choosing the 
best solution rather than the cheapest. EJ stated that the culture is open for 
cooperation, but there are given rules to follow in standardized contract 
regulations. There also seem to be culture-bound obstacles to initiating contact 
in some areas of the industry.  

Weak interaction and lack of feedback result in 
meagre solutions. 

EJ sees the optimal construction process as one in which all the design is 
completed before the start of construction. This seems to be hard to achieve 
when there are obvious lacks in the coordination between contractors in the 
design, leading to problems with, for example, interference in design and 
meagre solutions. More time and interaction in design would be needed before 
the start of construction. 

Construction contractor 
The construction contractor, HR, finds that the project was successful, but had 
some interaction mismatches and design conflicts. 

The industry has become more professional, but 
there is still a long way to perfection. 
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The main problem areas were in drawings, a lack of coordination between 
actors and competence. HR reported that the production was largely conducted 
by following drawings, and in some cases the ability to read drawings was poor. 
Most of the communications on design concerned problem solving. HR calls for 
more dialogue and cooperation, better design, better coordination and 
competence development. According to HR construction is about logistics, and 
there are large gains to be made from finding the right individual for each task. 
Accordingly there must be a standardized procedure for information transfer, 
and all the actors must be users of that standardized procedure. 

The joinery-products supplier 

Sales 
The sales division is organized to serve the MTO and ETO product strategy. The 
seller, CH, says that the desired position is relationship marketing allowing the 
manufacturer to interact with design in the construction project. The majority 
of orders come from the construction contractor. If the supplier is involved 
with the design, it is more seldom exposed to competition in the purchase. 

Regarding interaction with construction, there’s 
generally no or little dialogue between 
entrepreneurs in the preparatory stage. 

In the assembly phase, subcontractors meet at the construction site and 
coordinate with each other. In the studied case, there was no interaction with 
adjacent processes, causing a need to conform to the given conditions, such as 
improperly positioned railing anchors in the stair. CH says that the main 
information carrier produced by sales is the contract and accompanying 
documentation that are delivered to the joinery producer. The contract 
initiates the process for the producer. The contract handover is performed 
together with a contract review that informs the producer about the project. 
The major issue from the sales perspective is how to obtain a faster and more 
accurate calculation basis in order to make competitive and profitable quotes.  

The studied case had an element of uncertainty resulting in production 
errors affecting the production cost and flow for the assembly. CH stated that 
some of the errors could have been avoided with better process control.  

Sales calculation 
The sales calculator, JH, uses customer-supplied information to estimate the 
cost of the product. Depending on the product complexity, there is an 
interaction with the producer. Despite previous experience with special 
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projects, the character of the studied project was seen as complicated 
regarding ensuring the as-built geometry of the object and the 3D modelling 
needed. The quotation request sent from the customer consisted of drawings 
that showed a plan and an elevation, but no actual details. Drawings are 
seldom mediated in Computer Aided Design (CAD )formats. It is customary in 
the construction industry not to define in detail and to leave design parts to 
the supplier to solve. Despite the lack of information, no architect contact was 
initiated. Errors in the 3-D modelling carried out by the joinery producer were 
not detected, and control of the producers’ modelling is not a responsibility of 
the sales calculator in the current interface between the sales company and 
the producer. JH reported that the producer has that responsibility. The errors 
gave incorrect product deliveries that affected the assembly.  

With a totally new product, the development cost 
is difficult to cover in a single project. 

More difficult projects are strategically important since they often generate 
orders for other products as well. According to JH, the use of 3-D modelling 
could be useful in automating the generation of useful assembly information, 
which normally is not done. The assembly is considered to have performed well 
and contributed to developing the product from the assembly perspective. The 
conceptual idea of the product attachment is considered to have worked 
almost flawlessly—only minor adjustments were required on-site. 

Production 
CF and PW, in production, claimed that the production preprocessing in this 
project was a challenging 3-D modelling task conducted under time pressure 
that required new modelling knowledge. PW realized that they needed more 
modelling competence and that the manner in which sales and production were 
to support each other in such a case was not defined. 

Sales calculates the project, and they hold the 
information. 

The magnitude of the project was not fully grasped when the project was 
estimated, and key problems in the modelling and production method were 
underrated. The initiation of the project at the producer was late due to a late 
order. The need for new manufacturing methods required more man-hours than 
estimated. Machine limitations were not accounted for in the estimate, and no 
supporting systems were available to automate such information. Modelling 
errors were made that could have been avoided through better interaction with 
sales. Interaction with construction was limited, and no interaction with the 
architects was initiated. Interaction with assembly was a continuous and 
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iterative process, developing both manufacturing and assembly processes. The 
main information carrier was the contract and its drawings. CF and PW see 
information and information transfer as a topic for improvement in the 
organization. Currently no standardization is used to assure the quality of 
information. How manufacturing and assembly interaction and information 
exchange will perform is a from-time-to-time developing model. Assembly 
needs information to understand the assignment, but what information and 
from whom needs to be defined in every specific case. 

Assembly calculation 
OH, the assembly project manager, plans and calculates the on-site assembly 
of the products and interacts with the assembly contractor, construction 
contractor, sales and the producers to find a manufacturing method that 
facilitates assembly.  

By working closer, probably much of the present 
assembly trouble could have been avoided.  

That is where 3-D modelling errors caused disruption and extra cost in the 
assembly of the stair railing—errors that OH considers could have been avoided 
by interacting with the sales company with respect to the 3D modelling, but 
neither part initiated such interaction. Production preprocessing was 
considered late at the start, resulting in late material orders and late material 
deliveries. That, along with modelling problems, delayed the production and 
the deliveries to the assembly crew. Except for the errors, the assembly was 
considered as running smoothly. OH said that difficult one-of-a-kind projects 
like this are considered difficult to run profitably the first time, though they 
might generate orders for other products in the same construction project and 
show off production skills. In those projects, the order-supplied information, 
mainly drawings, seldom held all the necessary information for production. 
Interaction with the prescribing parties is generally needed, but in the current 
project, architect interaction was never initiated. 

Assembly 
The assembly was performed by a subcontractor interacting with the producer 
to find assembly methods and product solutions. On-site test assemblies were 
performed in the presence of producer and sales representatives. The test 
assemblies were seen as successful, and the assembly methods were developed 
from that test. The stair was not constructed with consideration of the 
anchoring of the joinery product to the stair, resulting in more time-consuming 
assembly. 

 13



The project has been a long journey. 

Problems in the assembly were: (1) at the start, no written instructions for 
assembly were available; (2) problems discovered early on were still present 
when the assembly phase was embarked upon; (3) incorrectly manufactured 
components arrived at the assembly causing staff to wait in an idle state and 
delays in material supply. Late in the process, reference heights from the 3-D 
model were given to assembly, allowing easier product positioning on-site. One 
reason for these problems is seen to be an effect of the producer being late in 
starting the project. As the delivery dates were fixed, the problems increased 
the pressure on assembly, requiring overtime work. 

Analysis and discussion 
The objective was to study interaction in the supply chain in supplying an ETO 
joinery product to the construction process. The study was conducted from a 
systems perspective, emphasizing the interaction between the joinery-products 
supplier and the construction process. The analysis was based on interviews, on 
observation and also on documentation regarding the process.  

The gathered information illustrates that the main negative effects are 
caused by the following factors: (1) information needs are not met; (2) 
competence is lacking; (3) there is a lack of activity in the gathering and 
mediation of information; (4) inventory buffers break the flow of value-creating 
activities. Putting the studied case in the generic perspective presented by 
Vrijhoef et al. (2001), the main factors result in the following consequences: 

• Inaccurate data transfer or lack of data transfer 
• On-site solutions without information feedback 
• The physical distance from the construction site influences the amount 

of information received due to a loss of informal information channels 
on-site 

• The distance from the construction site also influences the ease of on-
site controls of adjacent environments 

• Known problems are not solved because of undefined areas of 
responsibility  

• Uncertainties both in production methods and in technical solutions  
• Errors and delays, such as incorrect deliveries to assembly 
• Lack of feedback except in cases where problems have arisen 
• Disturbances in the process flow 
• Information inventory buffers; for example, twenty-seven weeks elapsed 

from the supplier quote to the construction contractor’s order. 

In Figure 3, the studied case is illustrated with value-chain interaction 
problems affecting the supplier pointed out with stars. In the studied case, the 
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relation was between the construction contractor and the joinery-products 
supplier. Most often, the supplier sales efforts were towards the construction 
contractor. Through this procedure, the construction contractor could easily 
disconnect the supplier from those accountable for the design. This 
disconnection affected the transparency of information negatively, and even 
worse, customer demands were filtered through yet another link in the value 
chain. In the studied case the information in the project database was not 
accessible to the joinery-products supplier. The supplier witnessed that in 
general, drawings were seldom mediated as CAD files, which limited 
information and caused duplicate work to be conducted. 

 
Figure 3: The customer and supplier information flow 

Information needs 
The manufacturing of products not fully defined by a prescriber to a fixed price 
is a peculiarity of this system. Originators deliberately left out undefined 
details for the supplier to solve, while at the same time, the supplier claimed 
that they produced according to defined specifications. The originators saw the 
suppliers as the product experts while the supplier saw the originators as the 
design experts. This undefined responsibility created a need for the supplier to 
interpret mediated information and can cause a value loss of the product. 

In this case we can see disconnection effects at different levels in the 
process, one being the supplier’s risk management when pricing. Responding to 
quotation requests involves estimating production costs and market prices 
when pricing the product. At this stage, the product is seldom fully defined by 
the originators at the level of detail needed for production. Estimation work is 
not chargeable, so the resolution of the estimation work tends to be limited. 

 15



Thus the detailed product solution and production method are not made until 
the client’s order is received.  

This behaviour results in a need for a supplier–originator interaction that is 
not a standardized routine in the present supplier procurement model. Further, 
the joinery-products supplier confronts a number of product- and method-
developing issues that need to be solved for every specific order. In this case, 
for example, the question of how to connect the corners of the stair railing to 
allow dimensional changes due to air humidity variations of the indoor climate 
needed to be answered. The culture in construction is for each party to 
optimize its own process, without proper routines for how and what 
information is needed for the next or adjacent partial process. The culture of 
ad hoc problem solving minimizes reflection on the desired state in a situation 
in favour of solving the situation at hand. Therefore, no root analysis is carried 
out, and the problem is likely to recur. What can be found is that there is no 
defined responsibility for keeping the focus on the systems perspective. 
Therefore, when processes are adjacent and should have an exchange of 
information, this is not always accomplished due to the lack of a systems 
perspective. The studied case shows an example of adjacent processes without 
information exchange, e.g. when the construction contractor cast the stair, 
cast-in anchor points were made for a railing but with a lack of information on 
where to position these anchor points. This inaccurate positioning of the anchor 
points resulted in extensively increased assembly time for the joinery-products 
supplier when the anchor points did not fit the prescribed product solution. 

Competence 
Most MTO/ETO joinery-products suppliers in Sweden are small-to-medium-sized 
organizations. As seen in the studied case the companies are high in 
craftsmen’s skills, but low in engineering competence, and are not organized to 
participate in the construction design process.  

The supplier displayed an inability to estimate accurately complex work not 
previously performed, and the production planning was further disrupted by 
repeating 3-D modelling already performed by the originators, causing delays 
and disturbances in the process.  

A major part of the internal and assembly problems could have been 
avoided through exchange of the 3D model: information that was available, but 
was not shared. This is an example of the culture in the construction process 
that does not encourage work with standardized routines for interaction in 
cases such as this. One effect of this culture is that organizations need to have 
competencies in areas that they should not actually need to have. The 
information produced by these competencies should already be present this 
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late in the process. At the same time, the competence of the originators needs 
support in the form of knowledge of product-specific effects and production 
effects of the chosen solution. The uncertainties in the supplied drawings and 
methods in the project together with the lack of risk management generate 
high risks in the price setting since the production costs cannot be fully known. 
In the studied case, for example, the production cost differed substantially 
from the calculated production cost. 

Information mediation 
In the studied case there was a competent client and future proprietor with skills 
within the construction area. The project was arranged with a web-based 
information platform for the actors involved in the project. Still, there were actors 
who were not invited to this platform, for example, the supplier in the studied 
case. On the other hand, the supplier did not seem to try to connect to the existing 
information. One reason for this behaviour is that the contractor/supplier relation 
culture does not encourage that practice, and the supplier was simply unaware of 
this information platform praxis. As a result of this disconnection, the joinery-
products supplier managed engineering work (3D modelling of the stair) already 
performed by the originators, and with a lack of competence in some parts 
affecting the overall result. 

Non-value adding 
In Figure 4, a rough value-stream map of the total process shows the project 
lead time and the presence of inventory buffers that resulted in a major time 
span between the design and the ETO joinery production (data supplied by the 
client, joinery sales and joinery production and through observations). The 
time span between the preliminary quotation request and the product order 
was 96 weeks (27 of these weeks were between the quote and the order). 
During this time span, the major focus and efforts were invested in the business 
transaction rather than value adding to the product. When the final product 
design was left to the supplier to manage, this time span limited the supplier’s 
possibilities to interact with the client due to the narrow time (24 weeks) to 
design, produce, deliver and assemble the 109 wooden elements of the ETO 
product.  

 17



 
Figure 4: Timeline of the total process 

The production of this ETO product involves a minimum of inventory buffers 
of finished goods. As soon as the first batch of finished good is produced, it is 
sent to the assembly personnel at the construction site for final testing and 
assembly if correct. If the assembly shows that the product and its design are 
correct the production continues with small batches that are shipped to the 
assembly continuously. 

If looking at the total process there are inventory buffers of finished goods 
of information present before the actual production starts. Examples of this 
information are the prescribing documents of the originator, preliminary 
quotation request, preliminary quote, quotation request, quote and order that 
are stored in inventory buffers. Prescribing documents are produced early in 
the process and are used both in the business transaction of the ETO wood 
product as well as in the production preprocessing, though there is no real 
reviewing of the prescribing documents for the ETO wood product until the 
production preprocessing. The time between the preliminary quote and 
quotation request, and between the quote and the order, are the inventory 
buffers with the highest impact. After the order has been placed it is stored in 
an inventory buffer until the supplier can fit the order in to the production. 

As seen in the study of the case, the procurement involves extensive work 
on estimating for the joinery-products supplier. The model for procurement 
also involves competition for suppliers. Thus the work of estimating costs is 
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undertaken by several competitors in every project. There is no culture of long-
term relations in the supply of joinery products. Unlike the general contractor, 
suppliers have a double quotation process. The cost of making unsuccessful 
quotations must be covered by orders that successfully go to completion, and 
this tends to increase the general price level. 

Summary 
These findings connect to experiences found in other case studies of the supply 
chain in construction, e.g. Elfving et al. (2002) and Melo and Alves (2010), in 
which a lack of system view, lack of knowledge of dependencies, lack of trust, 
lack of consideration of preconditions etc. are a hindrance to significant 
improvement of the SCMC. As we see the best solution of a different model for 
procurement of the supplier integrating with originators would be desirable in 
construction. A starting point for a supply chain model in the MTO/ETO joinery 
products supplier would be the co-makership model between contractor and 
supplier as described by Vrijhoef (1998). Such a model would avoid the 
procurement in every single construction project and the focus could be on 
adding value faster than costs through joint efforts and winnings.  

However the current business culture in construction is a hindrance to the 
joinery-products supplier already joining the construction process in the design 
phase. Therefore one suggestion would be to improve the standardization of 
the interfaces between the actors in the construction value chain. 

Conclusions 
As shown in this study, interaction is interfered with by poorly defined 
interfaces and a lack of standardizations and inventory buffers are distancing 
the actors in the value chain from each other. One solution to the problems 
that occurred could be to agree on the supplier interfaces with the contractor 
organization, but also with the architect and the client. This calls for different 
behaviour in construction towards the suppliers, and more integration of 
contractors and suppliers is needed to progress towards a model in which all 
the parties strive towards a common goal.  

The case findings show that supply-chain management and information 
management are two main areas that work poorly, causing numerous 
knowledge disconnection effects for an ETO joinery-products supplier in 
construction. From a systems perspective, the most harmful reasons are:  

(1) Information needs are not met;  

(2) Competence is lacking;  

(3) There is lack of activity in the gathering and mediation of information;  
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(4) Inventory buffers break the flow of value-creating activities.  

In this case gains could have been obtained by:  

• More interaction between supplier, originators and adjacent processes 
• More standardized routines for interaction 
• Higher activity in searching for and mediation of information 
• Decreasing system-dependent inventory buffers and using time for 

value-creating activities  

We therefore suggest improving the standardization of the interfaces 
between the actors in the construction value chain, starting with the most 
adjacent downstream actor (customer) in the value chain. This would lead to 
an improved information flow in the value chain. Our future work will continue 
with the MTO/ETO joinery-products supplier perspective in relation to 
improving internal processes in terms of lean values and information flow. 
Supporting the process with as-is 3D measurements and efficient mediation of 
that information is part of that research. 
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Abstract
Purpose – The construction industry has been criticized for not keeping up with other 
production industries in terms of cost efficiency, innovation, and production methods. The 
purpose of this paper is to contribute to the knowledge about what hampers efficiency in 
supplying engineer-to-order (ETO) joinery-products to the construction process. The 
objective is to identify the main contributors to inefficiency and to define areas for innovation 
in improving this industry. 
Design/methodology/approach – Case studies of the supply chain of a Swedish ETO 
joinery-products supplier are carried out, and observations, semi-structured interviews, and 
documents from these cases are analysed from an efficiency improvement perspective. 
Findings – From a Lean thinking and information modelling perspective, longer term 
procurement relations and efficient communication of information are the main areas of 
innovation for enhancing the efficiency of supplying ETO joinery-products. It seems to be 
possible to make improvements in planning and coordination, assembly information, and 
spatial measuring through information modelling and spatial scanning technology. This is 
likely to result in an increased level of prefabrication, decreased assembly time, and increased 
predictability of on-site work. 
Originality/value – The role of supplying ETO joinery-products is a novel research area in 
construction. There is a need to develop each segment of the manufacturing industry 
supplying construction and this study contributes to the collective knowledge in this area. The 
focus is on the possibilities for innovation in the ETO joinery-products industry and on its 
improved integration in the construction industry value chain in general. 
Keywords – Construction, Joinery production, Engineer-to-order, Innovation, Lean, 
Information modelling 
Paper type – Case study 

 1



Introduction  
The construction industry has been criticized for not keeping up with other production 
industries in terms of cost efficiency, innovation, and production methods (Brege et al., 2004). 
Innovations that decrease the cost of building production and alterations have gained much 
attention in the research community and media due to their effect on the prices of living and 
working environments. Schumpeter (1934) claims that “Innovation changes the values onto 
which the system is based”. Aouad et al. (2010) define innovation in more general terms as 
“the creation and adoption of new knowledge to improve the value of products, processes, 
and services”. What is interesting here is how the different aspects of innovation are linked 
together. Product innovations are likely to affect both the process and services, and in the 
same way process innovations are likely to require product and/or service innovations. “Much 
of construction innovation is process and organisation-based” (Slaughter, 1993). This reflects 
that construction is a mature industry where competition is mainly based on price (Utterback 
& Abernathy, 1975). Pries and Janszen (1995) state that larger organisations have an 
advantage over smaller firms in making use of the results of process innovations. This is 
reflected in the success of the Japanese construction industry, which has been able to achieve 
a customer orientation, efficient R&D organisation, and good vertical integration. The long-
term strategy that the Japanese often practice in relationships between contractor and 
suppliers is not common in procuring engineer-to-order (ETO) joinery-product suppliers in 
the Swedish construction industry (Forsman et al., 2011). Ozorhorn et al. (2010) stress that 
“in construction successful innovation often requires effective cooperation, coordination and 
working relationships between the different parties in construction projects”. Further, Rutten 
et al. (2009) stress that in construction successful innovations are shown when working across 
inter-organisational boundaries.  
 
In the manufacturing industry, the development of Lean and adoption of its principles has 
truly been an innovation (Lewis, 2000; Schuh et al., 2008). This is currently being spread to 
many other areas of society, for example health care (Brandao de Souza, 2009) and 
construction. In applying the principles of Lean production there is a need to understand the 
prerequisites of the environment to which one wants to adapt the principles. In construction 
this has been a research area in its own right, with influential researchers such as Koskela 
(1992, 1997, 2000, 2004), Vrijhoef (1998, 2000, 2001, 2005), Ballard (1994, 1998, 2000, 
2006), and Howell (1995, 1999). 
 
The development of production processes by adopting Lean principles in construction is still 
in its infancy, which is also noticeable among many of the suppliers in construction (Melo & 
Alves, 2010; Fontanini & Picchi, 2004; Polat & Ballard, 2003; Elfving et al., 2002). A 
common situation in construction is that there are a number of sub-suppliers of products or 
services to a main contractor supplying the construction to the client. Aouad et al. (2010) 
stress that due to the contractual nature it is common for each party to seek to mitigate its own 
costs and risks by passing them on down the supply chain, which is seen to have a hampering 
influence on innovation in construction. As the construction process is characterised as being 
one-of-a-kind project set-ups (Vrijhoef & Koskela, 2005), this is also reflected in the 
procurement of sub-suppliers where long-term relations are limited. 
 
Supplying the construction industry with highly refined one-of-a-kind wood products is the 
major business strategy of the ETO joinery-products supplier studied in these cases. Here, 
“ETO” refers to uniquely designed products being engineered to fit specific needs.  
Henceforth “ETO joinery-products” are referred to as “joinery-products”. The joinery-
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products suppliers offer products like entrances, glass partitions, doors, windows, furniture, 
cabinet fittings, special fittings, and stairs. Joinery products are more prefabricated than 
general on-site construction work but there are still limitations on the level of prefabrication 
achieved in the supplying of joinery products. In the supply of joinery products, Forsman et 
al. (2011) show that the one-of-a-kind procurement model is a hindrance to effective 
information transactions – in both time and quality – between prescribing stakeholders and the 
joinery-products supplier. 
 
With this background the purpose of this paper is to contribute to knowledge about what 
hampers efficiency in supplying joinery-products to the construction process. The objective is 
to identify the main contributors to inefficiency and to define areas for innovation in 
improving this industry. Lean principles are used as an analysis tool, considering waste that 
hampers process efficiency. The main discussion will be on what wastes occur, their root 
causes, and suggestions for innovation through Lean principles and information management.  
 
The study is limited to determining the perceived and observed problems in the joinery 
process studied, from quotation to assembled product. The study was conducted in one 
organisation but comprises two cases and is performed from a sub-supplier perspective. The 
study show Swedish cases and thus represents that specific cultural situation. Despite this 
many of the examples found in research literature also seem to be applicable to the Swedish 
construction culture. 

Lean Principles 
Based on the studies of Toyota, Womack et al. (1990) identified a culture and way of thinking 
in what they call Lean production. The focus on customer value and elimination of anything 
that does not add value (i.e. waste) is central to the philosophy of Lean. The Toyota engineer 
Taiichi Ohno identified seven types of waste that were later used under the acronym of 
TIMWOOD. The seven wastes that can be applied to any process are: unnecessary transport 
of goods, inventory of parts to be completed or finished products waiting to be shipped, 
unnecessary movement of people, unnecessary waiting, over-production of items not needed, 
over-processing with unneeded steps, and making defective products (Womack & Jones 
2003). 
 
Liker (2004) presents fourteen management principles used at Toyota that are seen to reflect 
the core of the Lean philosophy. The Lean principles relate to a higher objective of reducing 
or eliminating wasteful activities in a process as a means of increasing the share of value-
adding content. The use of Lean principles in several areas, including construction, has been 
explored in the literature by, for example, Koskela (1992), Ballard and Howell (1998), 
Tommelein (1998), Howell (1999), and Höök and Stehn (2008). Different aspects of cultural 
behaviour in construction are seen to hamper the adoption of Lean principles, primarily the 
one-of-a-kind projects, site production, and temporary organisation. Howell (1999) claims 
that the evidence of waste in construction in the terms of Ohno is overwhelming. Waste in 
those terms is also evident in more recent studies of the construction industry (Polat & 
Ballard, 2003; Sandberg & Bildsten, 2011). 
 
Supply chain management is a Lean principle, where work across inter-organisational borders 
is coordinated and optimised to enhance system production efficiency. In construction the 
supply chain is highly fragmented and the procurement model in the industry has been seen as 
hampering innovation in the cross-organisational cooperation (Vrijhoef, 1998; Aouad et al., 
2010; Melo & Alves, 2010). There is a shared opinion that supply chain integration can be 
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seen as a means of improving the manufacturing process in construction, especially if Lean 
principles are incorporated (Vrijhoef, 1998; Aouad, 2010; Sandberg & Bildsten, 2011). 
 
More recently supply chain coordination mechanisms in construction have been investigated 
in relation to waste generated from a Lean perspective (Sandberg & Bildsten, 2011). This 
means that measures are taken to identify waste generated in the interaction between 
activities, functions, and organisations. The importance of this area in construction has 
already been identified by Howell (1999): “Managing the interaction between activities, the 
combined effects of dependence and variation, is essential if we are to deliver projects in the 
shortest time.” However, increased understanding of the coordination mechanisms is 
fundamental in managing interaction in the supply chains of construction. 
 
In Lean there is a strong focus on process flow and synchronisation of merging flows. A 
means of achieving this synchronisation is the tact time. This area has been addressed as a 
problem due to difficulties in planning construction projects because of unpredictable work 
releases causing variability in work flow. Ballard’s Last Planner technique (1994) is an 
approach to the application of Lean thinking to this problem in construction. 

Information modelling  
Coordination between the different actors in the supply chain is the core issue in the 
improvement of construction performance. Xue et al. (2005, 2007) state that there are many 
inter-organisational problems such as inaccurate information transfer and wrong deliveries in 
the supply chain that result in poor construction performance. To overcome these problems 
Xue et al. propose the Internet as a suitable platform for coordination and integration in 
construction supply chains. Rework, quality issues, delays, forced production, and so on are 
some of the problems that occur during on-site construction. These problems derive from poor 
planning and insufficient control mechanisms of the construction process (Björnfot & 
Jongeling, 2007). Zwikael (2009) points out the importance of making a thorough project plan 
with clearly defined project activities in order to improve the project performance. 
  
The Last Planner is a production planning and control system used in projects to improve the 
performance of the construction. By increasing the reliability of the 
work/material/information flow and decreasing waste in terms of time/money/variability in 
the project, customer value is increased (Cho & Ballard, 2011; Ballard, 1994, 2000). A project 
can be viewed as a temporary organisation of multiple stakeholders, and achievement of the 
project objectives requires integration between the various actors (Turner & Müller, 2003). 
Construction projects involve actors from different areas of construction who work together to 
design and construct the common project goal. This collaborative effort requires effective 
communication of project information between these project participants (Anumba et al., 
2008). In a construction project the different actors involved have decisive roles based on the 
information provided or communicated to them. Thus, information has to be disseminated 
effectively between the actors involved in the construction project. The productivity of the 
project will increase through better information flow (Titus, 2005). Integrated Project 
Delivery (IPD) is a trust based collaborative effort between the key participants in a 
construction project. Through an IPD contract the participants share the risks and rewards 
through transparent information and a concurrent process, maximising the value for the client 
(American Institute of Architects., 2007). 
 
Building-information models (BIMs) are a tool for generating and managing building data 
through the use of CAD and ICT tools. A BIM contains spatial information, material 

 4



properties, and so on and allows different actors to exchange and update information (Lee et 
al., 2006). Modern BIM tools are becoming more powerful by using parameterised models, 
where objects are geometrically linked together. According to Eastman et al. (2011) ETO 
producers might be the biggest beneficiaries of BIM in the construction process. The benefits 
come from fewer design errors due to virtual constructions, more accurate planning for 
installation using 4D CAD, and improved pull flow due to faster production of drawings.  
 
Concurrent engineering, a method where product and production development is performed in 
parallel, has been found to yield shorter lead times and higher quality products compared to 
sequential engineering (Sohlenius, 1994). Concurrent engineering is seen as a tool to decrease 
the fragmentation in the construction industry (Love et al., 1998), which is known to be 
extensive in construction. Karlsson et al. (2008) followed construction cases in Europe and 
the US where concurrent engineering methods were used and found substantial time savings. 
The study also showed benefits in information exchange, communication of information and 
documents, and improved quality.  
 
Björnfot and Jongeling (2007) combined Line of Balance (LoB) with 4D CAD to streamline 
the flow of resources during construction. LoB is a scheduling tool that shows at which 
location and when in time a task is to be performed and how long time it will take to 
complete. 4D CAD is used as a visualisation and analysis tool to evaluate and optimise the 
production plan and avoid clashes. Rwamamara et al. (2010) investigated 3D and 4D CAD 
visualisation techniques for planning construction from a health and safety aspect. 3D and 4D 
CAD not only makes a better planning tool compared with 2D CAD but also decreases poor 
ergonomic posture and increases the safety of workers. They also found that there was a 
higher degree of collaboration between the different actors of the project because of the 
collaborative effort to create safer workplaces. Further advocacy for 3D over 2D was done by 
Santos and Ferreira (2008). Their studies provide compelling evidence of greater efficiency 
and efficacy in the design coordination of mechanical, electrical, and plumbing systems in 
construction. 

Research Method 
This study focuses on gaining a detailed understanding of the practices and obstacles in 
supplying joinery-products. The focus in this work is on efficiency innovation in the process 
of supplying joinery-products. The study covers the process from quotation through order, 
production pre-processing, and logistics to the final product assembly on the construction site. 
Special attention has been paid to the assembly on-site since it is assumed that the causes of 
many of the problems occurring in assembly can be found upstream in the supply chain. The 
studies in this work were carried out as case analyses with a qualitative approach; the purpose 
is to enhance knowledge of how the studied process could increase its process efficiency. 
According to Yin (2003) case analyses are appropriate when the research problem requires 
understanding of complex phenomena that are not controllable by the researcher. 
 
Data were collected through interviews with employees, documentation, and observation 
within the organisation. The interviews and the observations were conducted with individuals 
engaged in different activities in the studied cases. Semi-structured interviews were conducted 
on-site during 2009 to 2011. Information was collected through interviews with key personnel 
from the departments responsible for sales, production pre-processing, manufacturing, 
logistics, and assembly. The objective of the interviews was to enhance knowledge of how the 
process appears and how the organisation was arranged. In addition, the interviews focused on 
how the organisation relates to the surrounding actors. On-site observations were performed 
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during manufacturing in the production facilities, during surveying, and extensively during 
assembly, and have been documented through notes, photographs, and audio recordings. The 
depicted scenes give an opportunity to reflect on specific situations in retrospect. Results from 
the interviews, observations, and documents have been used to produce a model of the 
information flow and problems arising within the project. This model is described in the 
results section of the paper. The information flow of the internal process of the company has 
been analysed through a Lean perspective. To improve the productivity of joinery-product 
companies, ways to innovate in the internal process through Lean principles, modelling of 
information, supply chain planning, and coordination have been explored. An overview of the 
research design is outlined in Figure 1. 

 
Figure 1: Research design 

 
The first empirical evaluation was achieved through general interviews focusing on the 
internal process comprising an interview guide of 33 questions with a focus on describing the 
process. An interview guide was developed prior to the interviews, but questions outside the 
guide were asked during the interviews and “gemba walks” on the production floors 
(Womack, 2011). Beyond the interviews with the involved actors, project documents such as 
contracts, drawings, organisation charts, and cost estimates were distributed and studied. The 
respondents were chosen for their specific knowledge and position to provide relevant 
information about the process. These interviews produced three major results: (1) the general 
process could be defined; (2) the activities performed could be defined in the different process 
steps; and (3) the main problem issues experienced could be found. The staff members are 
skilled in their particular fields, but the process is not well documented. This lack of 
documentation makes systematic analysis difficult. Therefore, the need for documentation of 
the process in action emerged (Step 2 in Figure 1). According to Merriam (1994), observing a 
behaviour gives opportunities to make sense of a larger context and draw conclusions that the 
individual subjects might have difficulty noticing. Therefore observations were conducted in 
order to better understand the various aspects of the process. Extensive observations were 
made on the construction site to confirm information given by the respondents. The on-site 
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observations also enabled gathering of information that the participants were unable or 
unwilling to fully disclose in interviews or through documentation. The interview guide 
supporting the observations in this second round was constructed with a focus on information 
and actions on-site. 
 
The second round of information gathering resulted in focused information on the process. 
The study is built on interviews, documentation, and observations, and six researchers’ views 
on the same study, this being a foundation for triangulation, according to Yin (2003). Each 
interview, the documents, and the observations produced data, but the combined results of all 
the interviews, documents, and observations are what generate the significant contribution for 
analysis. The material is studied as a whole, reduced to focus on the main questions of the 
paper, and then displayed in a reduced form. This study is not a far-reaching study over time, 
so it can at best give a momentary picture of the reality that applied at the time of the 
interviews, the documentations, and the observations and a reconstruction of development up 
to that point. 
 
The analysis is focused on defining different types of waste surfacing in the studied cases and 
possible areas of innovation. The causes of these problems are analysed and generalisation of 
their causes is carried out using principles of Lean and supply chain management. The 
potential for achieving efficiency improvements and increased level of prefabrication by 
applying new technology, such as 3D measuring and modelling, and principles of information 
management are discussed. 

Studied cases 
The joinery-products supplier studied is a Swedish association consisting of 11 production 
companies and a co-owned sales company. The target market is Sweden and Norway, but the 
intention is that Europe should be the operating market. The joint turnover is about €50 
million and the association is seen as a major actor in its field. According to Forsman et al. 
(2011), the sales process targets the traditional construction industry, meaning that 
constructors send out quotation requests to possible suppliers in two cases: (1) when the 
constructor is making calculations for a possible project and is supposed to carry out a quote 
for a client in the early stages of the product determination stage; (2) when the constructor has 
received a project from the client, that is, in the late stages of the product determination. In 
both cases the quotation request is sent to several competing suppliers with no compensation 
for the work involved. The quotation requests are often guided by quite detailed and complex 
regulations. Apart from the regulations, there are often varying degrees of detailed definitions 
and specific demands that are open to interpretation by both sides. 
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Figure 2: ETO joinery-products from the case studies.  

From left: a reception and seating area, a shelf system, and a 12 floor massive wooden railing. 
 
Figure 2 illustrates the products of the cases studied, which involve the supplying of joinery-
products to: (1) an alteration project in an office building and (2) the construction of a multi-
storey building. The two cases involve three different production companies using the co-
owned sales organisation. The production companies are the product owners and thus have 
the responsibility to develop and manufacture the ordered products and carry the risk of the 
project. The sales organisation makes the deal at a percentage of the sales value and engages 
assembly contractors.  

Research Findings  
The value stream, from order to assembly, is illustrated in Figure 3. Generally, the sales 
process quotes in two steps: a preliminary quote for construction contractors making a quote 
to a client, and a final quote to the construction contractor who receives the client order. This 
procurement process normally involves supplier competition. When the sales department 
receives the order, accumulated information from sales is transferred to the production pre-
processing section. Now the work of defining a product from the information given, 
developing production methods, and scheduling the production starts. Since joinery 
production requires tighter tolerances than construction in general there is a need to verify the 
geometrical shape of the environment and compare it to the construction drawings. This 
currently involves manual measuring performed on-site, generally by the supplier, and 
represents a risk since accurate measurements are difficult to obtain. The geometrical 
information is needed to complete the production pre-processing, and it is not unusual to need 
to carry out measuring more than once, to some extent. The planning of the assembly is 
performed concurrently with the production stream.  

 
Figure 3: Value stream of the studied cases 
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Since projects are geographically spread out, the strategy applied is to contract assembly 
contractors close to the construction site. The main tasks of the assembly planning are 
contract assembly and coordination with the production. Manufacturing of the products is 
performed using information from pre-processing. This information is communicated mainly 
by 2D drawings and a manufacturing bill. A production plan is used to show the 
manufacturing time requirements. Before transport, groups of product components are put 
together in parcels. It is claimed that a list of the labelled products are supplied with the 
parcel, but observations show that this frequently fails. The transport to the construction site is 
performed by a forwarding agent. 
 
The product assembly is performed on-site and time is required to develop an understanding 
of the product that is to be assembled. The main information carriers are 2D drawings from 
the architect, and occasionally some sketches from the pre-processing. Assembly instructions 
or exploded views are generally not supplied to the assembly contractor. Generally the 
assembly contractor needs to communicate with the production pre-processing in order to 
develop an understanding of how to assemble the product. If the assembly is contracted close 
to the time of receiving the product order, the method of assembly may be developed in 
collaboration with the assembly contractor. In these cases assembly work needs a large 
proportion of ad-hoc problem solving and on-site coordination with other contractors. The 
arrivals of deliveries are not coordinated with the assembly needs but rather with the time of 
manufacturing. The logistics from manufacturing to assembly are not a controlled activity in 
this supply chain. 

Observed problems in the cases 
The value stream described above shows a number of deficiencies that can be related to the 
management of information, supply chain, planning, and adoption of Lean principles. In the 
following we will present the problems observed in the joinery-products value stream. 

Procurement processing 
In the studied cases procurement is done on a project level and takes much calendar time in 
relation to the time used for realising the product. In the first case the procurement takes 15 
weeks while 10 weeks are used for engineering, producing, and assembling the products on-
site. In the second case 96 weeks are spent on procurement while 21 weeks are spent on the 
steps from ordering to completion of the assembly. Thus 60–81% of the calendar time is used 
for the procurement while 19–40% is used for creating the product. Related to this 
procurement model, there is much calendar time between architectural product definition and 
the joinery-products supplier product definition. Architects express a wish to communicate 
with joinery-products suppliers but the late procurement of the suppliers hampers their 
establishment of such communication. It is the construction contractors that procure the 
joinery-products supplier and need to give approval for the supplier to communicate with the 
architect. In the cases studied there has not been any direct communication between the 
joinery-products supplier and the architects. 

Manual measuring 
Currently manual measurement techniques are the dominant method of obtaining needed 
information for production pre-processing (Figure 4). Traditionally measurements are done on 
a 2D basis. Wall placements, diagonals in the rooms, and doorways exemplify what is seen as 
important to document. There are differences in tolerances in the production methods between 
construction and joinery production. Further, in construction there seem to be no customary 
practices to verify that the built object really reflects the prescribing documents according to 
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given tolerances in all built areas. For this reason there is a need for the joinery-product 
supplier to measure the built environment before production. 
 
The experiences of respondents show that a majority of construction projects still work with 
2D drawings as the main information carrier. The results of the manual measuring are noted 
on these 2D drawings and then transferred to production pre-processing, often by physical 
transport of the actual drawing. Making templates using the information from the 
measurements is a method commonly used to ensure the accuracy of the measurements. The 
measurements involve a risk if they prove to be insufficient, inaccurate, or more time-
consuming than planned for in the quote. Making measurements on-site requires coordination 
with the construction project. It is not unusual for measurements of objects not yet produced 
by the constructor to be desired, as shown in the middle of Figure 4. The time required to 
perform the measurements varies from a few hours to hundreds of hours, and is difficult to 
estimate from the prescribing documents when making the quote. For the annual sales volume 
of €50 million, about 1700–2000 hours are used for geometric measuring before production, 
which would represent about 0.2–0.4% of the turnover in direct costs. Although this is the 
true cost, the impacts of problems related to the geometric verification are believed to be 
significant; for example, the studied cases show that 3D anomalies (e.g. floor–wall angles 
other than 90°) are not revealed by the manual (2D) measurements, and therefore problems 
are left to be solved when assembling the joinery products on-site. 

 
Figure 4: Current measuring methods. From left: manual tape measuring, diagonal measuring on walls 

not yet present, insertion of measurement data on paper drawings for transfer to production pre-
processing. 

 

Off-site production 
The joinery production studied in our cases involves prefabrication of ordered products. The 
production involves flows of material and information. For this type of manufacturing, 
information is required from different stakeholders. There is prescribing information from, for 
example, architects, contract information from sales and the contractor who is the usual client 
of the joinery-products supplier, coordination information from the contractor and assembly 
subcontractor, and results from on-site measuring. This information is used for defining the 
product, developing production methods, and planning production, incoming production 
supplies, and outgoing deliveries. The production units studied are companies with less than 
20 employees. Much of the defining work is performed by a single person in production pre-
processing in these companies and is a role with periods of high workload. The main support 
for this work is CAD software and the companies’ own routines developed for created 
manufacturing bills and production plans for the production staff. Production pre-processing 
processes this information into work orders for the production machines and personnel. The 
main information carriers are 2D drawings, manufacturing bills, and a production plan. There 
is limited quality control of the pre-processing, and logical errors do pass down the value 
stream and are not revealed until the assembly. Examples of this can be seen in Figure 6. 
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On-site receipt of deliveries 
From the production units the components of the joinery products are parcelled prior to 
transport to the construction site. The making of parcels is done at the factory, focusing 
mainly on establishing sturdy parcels. The production units claim that the parcels have labels 
declaring the content but observations show that the level and existence of this labelling 
varies, which complicates the understanding of the delivered components for the assembly. 
Parcels are transported from the producer by an external dispatcher.  
 
Figure 5 shows the activities involved in receiving parcels on-site. The examples show a 
considerable amount of waste, supply chain disintegration, and lack of coordination. Here 
more time and resources are used than are needed in a well-planned delivery. Lack of 
scheduling precision causes unnecessary resource allocation. Determining how to transport 
incoming parcels into the building is neglected due to the absence of delivery planning. 
Therefore the parcel design gives no consideration to spatial constraints in on-site transport 
routes, and so the parcels need to be disassembled to fit the freight elevator. This procedure 
exposes the joinery components to risk of damage. Damaged goods must be repaired or 
replaced. The necessary lead time for replacing damaged goods can delay the finishing of the 
assembly and consequently also the construction project. 
 

 
Figure 5: On-site receipt of ETO joinery-product components.  

From left: two people are checking possible transport routes, three people are waiting for a tractor, two 
are disassembling parcels, and two are trying to fit components into the freight elevator. 

 

Assembly information 
When performing assembly on-site the assembly contractor needs information to understand 
how to accomplish the assembly. The main information carriers are 2D drawings on paper 
from the architect, possibly complemented by additional sketches from the production pre-
processing. As the information from production pre-processing is adjusted according to the 
geometrical measurements of the environment this information can differ from the drawings 
of the architect. Thus the pieces of information provided may conflict with each other. 
Observations show that differences between architectural drawings and sketches from pre-
processing are not easily detected. Additional information like exploded views is generally 
not produced and provided to the assembly contractor. This low level of information 
generates a need to establish direct communication with the production pre-processing. 
Observations showed on several occasions that when an assembly contractor needed to 
communicate the production pre-processing staff were not available. It was obvious that the 
need for direct communication interrupts the flow of assembly as well as production pre-
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processing. The assembly contractor highlights the need for information that is easier to 
interpret, like 3D views. 

Assembly problems 
In the studied cases much attention has been given to the assembly on-site. It is assumed that 
the causes of many of the problems occurring in assembly can be found upstream in the 
supply chain.  
 
The assembly is a significant part of the joinery-products contract and often consumes half of 
the contract. The assembly of joinery-products is work that is usually done under the pressure 
of time. Finishing the assembly late generally affects the constructor’s ability to hand over the 
project to the client in time. An early start would be desirable but then the supplier contract 
closures are generally close to the minimum lead time stipulated by the supplier. Thus it 
remains to improve the efficiency of the assembly work. The on-site observations reveal the 
potential for doing so. 
 
When the assembly starts, the date when the work is supposed to be complete is known. More 
detailed scheduling is lacking; for example there is no exact resource allocation or time 
schedule on component-, hourly, or even daily level. The detailed production design of the 
assembly work is generally performed by the assembly staff in cooperation with production 
pre-processing. In the observed cases this is part of the assembly work and starts when the 
components of the joinery-products arrive at the construction site. The assembly planning 
shown in the value stream map focuses mainly on contracting an assembly contractor to the 
supplier project and coordinating the start with the manufacturer’s ability to deliver the 
components to the construction site.  
 
When supplying a joinery product, the design of the product, production, and assembly needs 
to be done in every specific project. Under the pressure of providing short lead time, a 
solution is delivered, regardless of whether it is the optimal solution in every aspect. 
Observations reveal that this causes efficiency losses in the assembly. Figure 6 show some 
aspects of this. First, the product design (shelving base) leaves more work for the assembly to 
manage than is necessary. Another design could have reduced time spent on this operation 
significantly. The next two parts of Figure 6 show a logical error in the production pre-
processing passing through production and ending up at assembly to be solved. This adds 
work to assembly that should not be needed. The final picture in Figure 6 shows lack of 
coordination of adjacent processes. Cast in anchor points are made in a concrete stair by the 
constructor. However, they are not positioned to fit the design of the joinery stair railing 
already prescribed by the architect. The consequence is a significant increase in assembly 
time. 
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Figure 6: Example of problems in assembly. From left: the shelving base needs to be redesigned, laminate 
is missing on the lower shelf, two components do not fit together, and finally cast in anchor points have 

been misplaced. 
 
Carrying out the assembly on-site generally involves coordination with other contractors on-
site. It is noticeable that the performance of much of this coordination is left to the assembly 
staff. This is a significant part of the assembly work studied. Coordination often generates 
changes in which work should be in hand. Many of the problems shown are not normally 
detected and are treated as problems in quality reporting. The quality systems used are not 
designed to handle these types of efficiency restraints. Therefore limited organisational 
learning from assembly problems takes place in the joinery-products supply chain. 

Analysis and Discussion 
From the case studies it is evident that waste is present in the process of supplying joinery-
products to construction. Increased knowledge about waste occurring in this area of the 
construction industry is essential to improve the performance of the supply process. The 
causes of detected waste are analysed according to the principles of Lean and information 
management. By using a Lean perspective we were able to see many of the problems 
encountered late in the supplier process, for example in assembly, as symptoms whose root 
causes are likely to be traceable upstream. The problems presented are analysed through the 
seven wastes of Lean. In the analyses we find that over-production does not apply well to the 
ETO production studied. The findings relate more to under-processing, causing waste 
downstream, in the cases studied. We define under-processing as deficiencies in information 
and materials forwarded through the value stream causing inefficiency in downstream 
processes. In our model over-production is therefore replaced with under-processing, and thus 
the acronym TIMWOUD is used in the following presentation of wastes: 
 

● Unnecessary Transport is found in: 
- The need for a skilled measurement performer to visit each project location 
- The need for complementary measurements on different occasions 
- Logistic solutions, causing extra transport to be used before products are sent to the 
construction site 
- Relocation of assembled components due to insufficient coordination of contractors 
on-site 
- Non-fitting components with a need for adjustment, requiring transport to 
workstations 
- Ill-fitting components, requiring transport to workstations for adjustments 
- Transport of replacement products 

● Unnecessary Inventory is found in: 
- Design documents waiting to be processed prior to production 
- Parcels waiting at the forwarding hub before being sent to the construction site 
- Products and components arriving at the construction site before they are needed by 
assembly  
- Knowledge gathered early in the project not being communicated downstream in an 
effective manner 

● Unnecessary Motion is found in: 
- Parcels needing to be unpacked before entering the construction site in order to fit 
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the transport  
  route, which multiplies the number of unloading motions (Figure 5) 
- Insufficient coordination with other contractors, increasing the number of assembly 
contractor motions 

● Unnecessary Waiting is found in: 
- Contracted delivery receivers waiting one day for deliveries which do not arrive  
- Assembly work being put on hold due to absence of information 
- Assembly work being put on hold due to the need for other contractors to perform 
work  

● Over-processing is found in: 
- Business transactions that take more calendar time than that spent realising the  
  joinery-products 
- Business transactions that are performed on project level 
- Processing of material that will be cut away in assembly due to spatial uncertainties 
- Adjustments of components due to logical errors and spatial uncertainties (Figure 6) 
- Assembly rework due to insufficient coordination of contractors on-site 

● Under-processing is found in: 
- Business transactions, when all information needed for supplying  the product is not 
communicated 
- Component definition when products cannot be fully defined due to spatial 
uncertainties 
- Product definition when logical errors pass downstream  
- Communication of insufficient information, leading to a requirement for interaction 
with pre-processing  
- Planning of assembly work: absence of details, only start and finish times are given, 
no tact 
- Coordination of assembly work with other contractors on-site 
- Manufactured material that needs to be cut away at assembly due to spatial 
uncertainties 

● Defects are found in: 
- Faulty drawings and sketches used by assembly 
- Drawings that hold information details that are too small to read at assembly (Figure 
6) 
- Not all of the necessary information being correct or present due to spatial 
uncertainties 
- Spatial information: not all of the necessary measurements are present or correct 
- Parcel labelling: not all components are labelled, obstructing assembly efficiency 
- Faulty components, due to uncertainties in the spatial measuring and logical errors in 
  production pre-processing  
- Assembly work, due to absence of information, causing rework 

 
In Figure 7 a generalisation of the observed problems of the seven wastes of Lean is 
developed, illustrating the efficiency potential of eliminating waste. 
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Figure 7: Waste elimination as a means of improving process efficiency (after Koskela, 1992). 

 
The presence of waste in each part of the TIMWOUD acronym has causes at different 
organisational levels and cannot be eliminated “letter-by-letter” without extensive 
organisational efforts. However, it is important to find the root cause of the problems at a 
cross-organisational level in order to avoid sub-optimisation. When dealing with root cause 
problems, Lean principles could be used for guidance. In the cases studied, violation of Lean 
principles like the management principles of Liker (2004) can be found. Below, the cases are 
analysed with respect to the four areas of Liker’s management principles. 
 

● Long term philosophy 
In construction the culture is to run projects using temporary organisations. This is 
strongly reflected in the contractual relations. The culture in construction is likely to 
affect the culture among the suppliers as well, which is seen in the cases studied. What 
is seen is that the progress of each project always has the highest priority. Despite high 
variability in resource use for similar projects, little long-term development is used 
over the supplier supply chain. A strategy to approach major customers to create long-
term agreements with mutual incentives for increased efficiency in the process would 
be desirable. More focus could be placed on developing an efficient process instead of 
working with the business transaction for every single project. Such types of 
agreements should also be reflected in the supplier supply chain; for example, supplier 
and assembly contractors’ relations could be developed with a long-term philosophy in 
mind. 
 

● The right process will produce the right results 
A difficulty in supplying ETO products is that part of the contract is to find a suitable 
process for the specific product. With a limited product value, about € 50K in general, 
what is seen is that only minor resources are used for developing the process. Further, 
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each node in the supply chain has little cooperative development of the overall 
process. More development of standard procedures and types of solutions at a modular 
level would be desirable. If the supplier extends its ownership of the total process and 
educates assembly contractors that it works with, increased project efficiency could be 
achieved. The workload of some resources shows variability and flow disturbances. 
Methods for workload levelling would be possible with increased knowledge of the 
overall supply chain process. 
 

● Add value to your organisation by developing your people and partners 
The joinery-products production companies studied work together under a common 
brand used for the sale of their products. The sales are done by a co-owned sales 
company. According to the European classification, the organisational structure of the 
majority of joinery-product suppliers operating on the Swedish market is small- and 
micro-sized companies. None of the production companies studied have more than 
twenty employees and the educational level is generally rather low, which can be a 
potential restraint for innovation in using new technology. The concept of working in a 
network can be generalised by any small joinery-products suppliers. Then research and 
development issues could be approached with joint forces, not just by the sales 
department as in the current situation. An approach to integrate the supplier’s supply 
chain as well as integrating efforts towards the major customers would be desirable. 
With increased focus on the process and supply chain, stakeholders in those processes 
should be able to decrease and even eliminate waste in the overall process. For 
example, in one of the cases studied, the assembly contractor was not aware of the 
quality procedures stipulated by the joinery-products supplier. Therefore assembly 
time had to be used to study the stipulated quality handbook. 
 

● Continuously solving root problems drives organisational learning 
With increased focus on the supply chain process, increased knowledge about the 
presence of waste found in the cases studied could be achieved. Currently there is a 
culture through the supply chain of solving problems as they emerge. With this 
culture, problems are not detected and thus the root cause is not analysed. Therefore 
limited organisational and inter-organisational learning takes place through the value 
stream and problems reoccur repeatedly.  

 
An important measure to eliminate waste lies in the information management. Management of 
information in the cases studied needs the involvement of inter-organisational functions, 
cooperation, and knowledge build-up through the value stream. To enhance knowledge 
creation and build-up through the value stream, information needs to be accurate, achievable, 
accessible, and understandable for all stakeholders, which was not observed in the cases 
studied.  
 
As the product in the upstream process is purely information-based, management of the 
knowledge build-up is essential in developing process efficiency. Figure 8 illustrates the 
current knowledge build-up and communication of information through the value stream. 
What is seen is that this is a sequential process and that the information medium does not 
efficiently transfer knowledge in such a way that the next downstream process can add 
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directly to the accumulated knowledge. Ideally the process should be more concurrent and 
interactive and information should be communicated efficiently through the value stream 
without any knowledge drop occurring in each downstream handover. 

 
Figure 8: Potential of concurrent engineering approach 

 
From an efficiency perspective, the current method of procurement leads to over-processing 
of the business transaction for the joinery-products supplier when working on project level. 
This obviates major gain in applying concurrent engineering methods to the value stream. In 
the studied cases production pre-processing is central; it is where the architectural ideas are 
formulated into products and where ideas about assembly methods are created. Long-term 
procurement relations would enhance integration and information exchange between the 
architect, pre-processing, and assembly in the product determination, as observed in Bystedt 
(2007); for example, the supplier product competence can be useful in the architectural 
determination that can enhance product quality and process efficiency. Further, the supplier 
workload variability can be reduced and process quality can be enhanced. Technology such as 
parametric 3D CAD models would be desirable information carriers in this interactive 
information exchange. To make efficient use of the time on-site, coordination with the 
construction contractor and sub-contractors carrying out processes adjacent to the joinery-
products supplier is needed. 
 
In supplying joinery-products, much information needs to be managed: in relation to the case 
studies, this includes information about the design, producer planning, on-site production 
planning, production methods, resource allocation, sub-contractor coordination, and so on. In 
the cases studied much attention is given to the business transaction and the design 
information. Planning, coordination, and assembly information is given little attention, 
leading to the problems observed.  
 
Due to inadequate precision in construction tolerances, spatial as-built information from the 
construction site is required. This generates multiple types of waste, for example in transport, 
over-processing, and defects. Currently used methods for retrieving spatial as-built 
information are insufficient to increase the level of prefabrication of the joinery-products. The 
amount of information and level of precision offered by current methods are simply 
inadequate. Therefore assembly needs to use craftsmanship methods to manage spatial 
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uncertainties, which increases the time required for on-site work. In production, elimination of 
the spatial uncertainties would also benefit efficiency when only the required parts of the 
components have to be produced. 
 
From the cases studied it can be seen that vertical supply chain integration is essential in 
establishing higher levels of prefabrication of joinery-products. It is necessary to approach 
efficiency improvements through an increased level of concurrent engineering changes in the 
procurement relation. This might be outside the control of the joinery-products supplier since 
major construction contractors possess more power in the negotiations. However there is still 
the potential for vertical integration of the supplier’s own supply chain. Assembly efficiency 
is an area that the joinery-product suppliers should be able to approach by themselves. There 
are three major contributors to assembly inefficiency found in the cases studied: 
 

● Inadequate planning and coordination 
● Absence or inadequacy of assembly information 
● Spatial uncertainties 

 
All three relate to sharing, exchange, and modelling of information. From a Lean perspective, 
process flow is central. Tact and just-in-time (JIT) concepts are essential in establishing flow, 
which requires planning and coordination when working in a cross-organisational manner. 
The case examples show severe limitations in planning and coordination, which, according to 
Tommelein et al. (1999), lead to work flow uncertainty and thus loss of work efficiency. 
Especially in assembly, efficiency should improve with increased use of planning and 
coordination tools and philosophies. Adjacent processes and sub-contractors should also be 
considered in the planning and coordination activities. This is information that can be 
modelled, making it more visual and easier to survey. Adoption of the principles of the Last 
Planner system (Ballard, 1994), integrated project delivery (Anon., 2007), and Line of 
Balance and 4D/nD information modelling (Björnfot & Jongeling, 2007) seem to be potential 
innovations for this area of problems.  
 
Absence or inadequacy of assembly information disturbs the flow and process efficiency. It 
would be possible to achieve increased efficiency in the assembly knowledge build-up 
through efforts in the 3D modelling of the joinery-products. In the cases studied the 
construction projects have been using 2D CAD modelling. Therefore to perform 3D CAD 
modelling the joinery-products supplier needs to create the models instead of re-using 3D 
CAD models performed upstream, which decreases the motivation for the joinery-products 
supplier to perform 3D CAD and hampers efficient use of the on-site 3D information for 
creating joinery-products with appropriate spatial fit. Despite this fact, there is much to 
suggest that increased 3D modelling by the joinery-products supplier would generate 
increased possibilities in improving assembly information with limited extra effort (Jongeling, 
2008). Making the information easily understandable and usable in the assembly situation is 
an important issue in improving assembly performance. 
 
Current practice in construction generates a need for joinery-product suppliers (and other 
suppliers and sub-contractors) to verify spatial as-built information since general tolerances in 
construction do not provide enough precision. The observations made during the case studies, 
and also the common experiences of the joinery-product suppliers of the case studies, show 
that deviation of the spatial as-built information from architectural drawings is common and 
in many cases larger than stipulated tolerances (Anon., 2008).  
 

 18



Despite the efforts of joinery-products suppliers to verify spatial as-built information, their 
methods cannot eliminate the spatial uncertainties. These uncertainties decrease efficiency in 
both production and assembly. Methods and technology for eliminating spatial uncertainty 
would be of interest for this type of industry to help eliminate many current process 
deficiencies such as defects, over-processing, and over-production in production and 
assembly. Different 3D scanning technologies seem interesting but questions remain about the 
performance they can provide and whether they can be cost effective. When to perform 
measuring and refine information into CAD models is also an intricate question. The product 
engineering and realisation require a certain lead time. Before starting production the joinery-
products supplier need spatial as-built information, but often the product environment is not 
ready for measuring the as-built environment. Proposed changes in procurement and more 
efficient information management could decrease the production and assembly lead time and 
therefore decrease the problem of when to measure the as-built environment.  

Conclusions 
From the evidence provided in this article a vast amount of waste is present in supplying 
joinery-products to construction from a Lean perspective. Innovation in adopting Lean 
principles and management of information, supply chain, planning, and coordination is 
believed to be essential for improving total process performance in this area in construction. 
 
Generally in construction, attempts at increased levels of industrialisation are approached 
through increasing the level of prefabrication, for example in industrialised housing (Lessing 
et al., 2005). Thus efforts are made to move construction activities from on-site to off-site 
since this is believed to increase the predictability of the work on-site (Howell, 1999). This is 
parallel to the findings presented in this article. An increased level of prefabrication of 
joinery-products, decreased assembly time, and increased predictability of on-site work seem 
possible. The cases studied provide information about two main areas of improvements: 

● Procurement model 
● Information standardisation and communication 

 
A procurement model based on a more long-term relation than project level would be 
desirable. Then over-processing in the business transaction could be avoided as an advantage 
of more concurrent and interactive work between those who create value, in these cases the 
architect, pre-processing, production, and assembly. This would provide more efficient 
knowledge accumulation through the value stream since information would be shared and 
mutually developed. 
 
Much of the information communication problems observed are those that arise from the 
suppliers’ own processes and then surface during assembly. Approaching assembly 
inefficiency problems is something that is within the power of the joinery-product suppliers to 
change. Three major contributors to assembly inefficiency were found in the studied cases: 

● Inadequate planning and coordination 
● Absence or inadequacy of assembly information 
● Spatial uncertainties 

 
To adopt the principles of Lean, more focus on flow is necessary, and thus an increased level 
of planning and coordination is required, according to Tommelein et al. (1999). Currently 
little coordination between on-site sub-contractors and assembly is performed in advance, 
which has a major impact on efficiency. Performing assembly of one-of-a-kind joinery-

 19



products with or without limited assembly information disturbs the work flow and process 
efficiency severely. Increased efforts of the joinery-product suppliers in 3D modelling and 
generation of exploded views are likely to enhance assembly efficiency. Further use of 
information technology tools for increased visualisation and efficient knowledge transfer is 
also believed to be useful in this context. 
 
For the joinery-product suppliers there is a need to verify spatial as-built information since 
general tolerances in construction do not provide enough precision. Despite current efforts to 
verify spatial as-built information, their methods cannot eliminate the spatial uncertainties and 
they need to work with methods to handle spatial uncertainty, which decreases efficiency in 
production as well as in assembly. Cost effective methods and technology for eliminating 
spatial uncertainty are highly interesting for this type of industry. 
 
The identification of waste in supplying joinery-products to construction is a start for future 
work on improving this area of construction. These case studies cannot provide the complete 
picture of the general situation of supplying ETO joinery-products to construction. However, 
together with more research in this area they can contribute to the theoretical generalisation. 
More research on adopting Lean principles and management of information, supply chain, 
planning, and coordination in this context is needed. In the cases studied the procurement 
model and information communication inefficiency are the main hindrances. How to find 
solutions to those problems is not clear and prerequisites for performing suggested methods 
and their efficiency in this context need to be proven. 
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1. The organisation self-image of value creation 
 
In the internal study the respondents find that there are 3 different customers in 
the process: architects, purchasers and on-site managers, including on-site 
assembly. The respondents cannot agree on how to see the production as a 
customer: about 30% see the producer as a customer, 15% do not see the 
production as a customer at all and 55% see the customer as a cooperation partner.  

1.1 The view of the architect 
 
The respondents consider that the main customer value created for the architect is 
the response and solutions to technical questions such as details and unique design 
solutions. The studied organisation also helps with material choices, detailed 
descriptions and tests of solutions. Some of the respondents see that the customer 
value is created through the internal competence, and that the customer value is 
created through the customer saving resources and time if contacting the 
organisation. The organisation sees itself as a problem solver. According to the 
respondents, the organisational down side is that it takes time and it is unclear 
how much this help generates in sales. One reason to help the architect is to 
become prescribed. The respondents are not conclusive regarding this question.  

1.2 The view of the purchaser 
 
The respondents consider that the main customer value created for the purchaser 
consists of technical solutions, competence support and a price. The purchaser has 
the main role when the buying decision is to be made. The studied organisation 
helps the purchaser to buy a function rather than a product so the main value-
creating areas are technical skills and good relations. Some of the respondents see 
that the customer value is created through the internal competence, but some also 
suggest that quick answers to hard questions are what create the value.  

1.3 The view of the site manager  
 
The respondents consider that the main customer value created for the on-site 
manager is keeping to the agreed delivery time and sending correct items that are 
installation-friendly. At this point in the process, the production plants have the 
major responsibility for the value created, but the salesman still becomes involved 
if there are problems. This fact is, in the respondents’ view, something that should 
not happen, when the contact should be between the production preprocessing and 
the on-site manager. Nevertheless, contact is often initiated through the salesman, 
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which often occurs when the production preprocessing and the on-site manager 
have not had contact in the preproduction process.   
  
The on-site assembly teams at the construction site are viewed as customers of the 
process. The seen value created by the organisation occurs mainly in producing 
installation-friendly products and installation instructions and managing an 
unloading system that works well for the installation. To create this value the 
organisation works on lable the products, meeting the delivery dates and creating 
a package that can manage the transport. The respondents conclude that there is 
seldom contact between the sales organisation and the on-site assembly teams. 
The interaction is mainly introduced when problems arise.  

1.4 Time spent in the organisation 
After the inquiry process of the studied case, the contract negotiation and sales 
take over the process. In the sales step the activities performed are presented and 
the time used for each activity in general is presented as a percentage of the 
working day.  
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Figure 1: Time consumption 

 
As seen in Figure 1, a salesperson mainly works with revision, customer contact, 
customer visits, production contact, handling e-mails and waiting for the 
computer. This might not appear odd, but the large part played by revision stands 
out. The reason is related to the construction process and the problems arising in 
the later parts of production and montage. When difficulties appear the site 
manager contacts the salesperson and this person has to sort out the problem with 
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the production and the customer. It is apparent that this way of working fills about 
50% of the time spent by the salesperson, also including late changes. The 
problem seems to arise as an effect of the construction tradition. 
 

2. The external view of the organisation  
 
The external study focuses on 6 different areas – reliability, personnel, flexibility, 
products, value for money and information – that together constitute the view of 
the value created by the organisation. The following figures present the factors 
and the indicators building up the factor. The figures are rearranged from a 0–10 
scale to a 0–100 scale; the reason for this rescaling is pedagogical. On this 0–100 
scale 55% is not an acceptable degree, 70% is average and from 85% and upwards 
is outstanding. The reason for this distribution is related to the fact that the 
respondents tend to set higher values than 5 on the studied object if they just find 
the issue acceptable. The respondents tend to set a 7 if the beliefs are that the 
organisation is acceptable in the area, but neither outstanding nor unacceptable. In 
Figure 1 we can see how the values are graded:   
 

 
Figure 2: How to interpret the measurements 

 
In the overall picture the organisation obtains average grades in most areas. In the 
study it can be seen that the mean is 73, which is quite good but with a standard 
deviation of +-19.1. There are high expectations of the company and the customer 
seems to be loyal to a great extent. The studied organisation has a good image but 
is not seen as particularly price worthy. This fact might depend on the fact that the 
expectations are quite high.  

2.1 The relation between the internal and the external view 

2.1.1 The architect 
The internal view is that the value for the architect is produced by the following: 

• Fulfilling the vision of the architect and responding and providing 
solutions to technical questions 

• Detailed descriptions and tests of solutions 
• Being a competent partner 
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The fulfilling of the architect’s vision is related to the following questions in the 
survey: 
 
Table 1: Questions related to the architect: 
 
Fulfilling the vision and 
response and solutions to 
technical questions 

Detailed descriptions and 
tests of solutions 

Being a competent 
partner 
 

1. Identifying needs and 
wishes 
2. Proposing solutions 
3. Technical adaptation of 
the product 
4. Being flexible 
5. Adaptation and 
flexibility 
 

6. Proposing solutions  
7. Information content 
8. Sufficient information 

 

9. Competence 
10. Reliability 
11. Flexibility 
12. Feedback 

 

 
The distribution of the answers to the questions in the former table is presented in 
the following figures. Note that the level for average is 70, unacceptable is 55 and 
outstanding is above 85. Values below 70 in this case are seen as development 
areas. 
 

 
Figure 3: Identifying needs, proposing solutions, technical adaptation, flexibility and 

adaptation 
 
If considering the ability to identify the needs and wishes (1) of the architect, the 
‘negative tale’ is apparent and quite large: the third quartile is 44.4. The same 
pattern is visible in the organisation’s ability to propose solutions, and is even 
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more apparent. The ability to adapt the product and flexibility also show a rather 
large negative tail. This means that the organisation seems not to fulfil the 
customer value completely in these areas. On the other hand, the mean is quite 
high and consistent around 72, but with a large standard deviation. Moving on to 
focus on the area of detailed descriptions and tests of solutions, the following 
tables emerge: 
 

 
Figure 4: Supposing solutions, information content and sufficient information 

 
If we examine the area of detailed descriptions and tests of solutions, the grades’ 
emphasis is towards the higher values. The spread is high in the area of 
information content. The architect seems to be happier in the area of solutions and 
sufficient information. To be a competent partner to the architect is one of the 
ways for the studied organisation to increase its sales. The following tables 
correspond to the partner area: 
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Figure 5: Competence, reliability, flexibility and feedback 

 
The architects seem to agree that the organisation has a high level of competence 
and is quite reliable. The spread is higher in the view of flexibility but it is still 
seen as high. The organisation seems to be seen as less value fulfilling in the area 
of feedback.  

2.2.2 The purchaser 
 
The purchaser in the construction system has an important role for the studied 
organisation, as the buying decision is mainly taken by this entity. The 
organisation can influence the purchaser by the price and the quality of the 
product, but also by being prescribed by the architect.  The internal view is that 
the organisation creates value for the purchaser by the following: 

• Low price and high quality 
• Technical solutions 
• The inquiry process 
• Quick answers to hard questions 

 
The fulfilment of the purchaser’s value is related to the following questions in the 
survey: 
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Table 2: Questions related to the purchaser: 
 
Low price and high 
quality 
 

Technical 
solutions 

The inquiry 
process 

Quick answers to 
hard questions 

1. Price worthy 
2. Performance 
3. Finish  
4. Life span 
5. Fault-free 
products 
6. Possible 
monetary gains by 
contacting the 
organisation 

7. Identify needs 
8. Propose 
solutions 
9. Technical 
adaptation of the 
product 

 

10. Information 
content 
11. Information in 
time 
12. Clarity 
13. Information 
channel 
14. Sufficient 
information 

 

15. Availability 
16. Knowledge 
17. Initiative 
18. Feedback 

 

 
The following figures correspond to the numbered questions in the previous table. 
 

 
Figure 6: Price worthy, performance, finish, life span, fault-free products and monetary 

winnings 
 
The purchaser sees that the organisation in general has high-quality products (2–
5), but the price is seen as relatively high (1 and 6). The price view might be an 
effect of the purchaser mainly being interested in obtaining as low a price as 
possible, thus with high quality. 
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Figure 7: Identifying needs, proposing solutions and technical adaptation 

 
The organisation receives relatively high values for identifying needs and 
proposing solutions, and still high but a little lower for the adaptation of the 
product. The spread in the measured indicators is quite high but the emphasis is 
toward the higher level.  
 

 
Figure 8: Information content, time, clarity, channel and amount 
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The organisation is good at running the inquiry process, which might be a result 
of the organisation mainly being arranged for handling the inquiry process. In this 
process there is an ingredient of projecting, seen as help for the purchaser, which 
seems to be successful. Still, there are some lower, and really low, grades for the 
organisation. 

 
Figure 9: Availability, knowledge, initiative and feedback 

 
The availability in the organisation is seen as poor, but the knowledge, initiative 
and feedback are seen as fulfilling the need. The availability problem seems to 
correspond to the salespersons’ time spent on sorting out problems in the later 
parts of the process.  

2.2.3 The site manager 

The site manager, in the studied case, has the role in the construction system as 
the completer of the business transaction. The site manager conducts the 
completion of the building and is active mainly in the later parts of the 
construction value chain. The organisation can influence the site manager by 
keeping to the agreed delivery times and sending correct items that are 
installation-friendly. The internal view is that the organisation creates value for 
the site manager by the following: 
 

• Smooth and fault-free construction process 
• Keeping to the agreed delivery times 
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• Sending correct items that are installation-friendly 
• Installation instructions 
• Managing an unloading system that works well with the installation and 

montage set-up 
 
The fulfilment of the site manager’s value is related to the following questions in 
the survey: 
  
Table 3: Questions related to the site manager: 
 
Smooth and fault-
free process 

Correct and 
installation-
friendly 

Instructions 
 
 
 

Logistics 

1. Keeping time 
    plans 
2. Fulfilling 
commitments 
3. Correcting 
errors 
4. Delivering fault-
free products 
5. Keeping 
promises  

6. Mountable and  
    function of     
    product 
7. Delivering 
fault-free 
products 

8. Correct       
content 
9. Right 
information 
10. Visible 
11. Sufficient 

12. Adapt 
deliveries and 
time plans 

 
The following figures correspond to the numbered questions in the former table. 

 
Figure 10: Keeping time plans, fulfilling commitments, correcting errors, fault-free products 

and keeping promises 
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Related to a smooth and fault-free process, the site manager seems to disagree 
more than the architect and purchaser. The spread is higher than earlier in all the 
questions. The picture is a little divided on whether the organisation can fulfil 
commitments, correct errors, deliver fault-free products and keep its promises. 
Related to keeping time plans, the site manager also seems to disagree more than 
the architect and the purchaser. The spread is higher than earlier for all the 
questions.  
 

 
Figure 11: Mountability and functioning of products and fault-free products 

 
The same pattern emerges in the correct and installation-friendly items’ area as 
well. 
 

 11



The studied organisation and the relation between self-image and external view 
 
 

 
Figure 12: Correct content in time, right information, visible and sufficient 

 
The same pattern also emerges in the instructions’ area. 
 

 
Figure 13: Adapt delivery and time plans 

 
Moreover, the same pattern emerges in the logistics area. 
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3. The falling trend 
 
The internal view of the value created in the organisation seems to correspond 
well to the views of the architect and the purchaser areas. In the study the average 
values are in the average or higher ranges. An interesting finding depsite the high 
averages in the site manager area is that the spread increases quite rapidly. The 
following figure gives a picture of how the different respondent groups answered 
in a highest–lowest perspective: 
 

Satisfaction

65%

30%

5%

Architect
Purchaser
Site manager

 
Figure 14: Respondent groups and the analysis of the highest values 

 
Figure 14 illustrates an analysis of 37 questions from a highest-value perspective. 
All the respondents answered the same questions and in 24 of the 37 answers the 
architect gave the highest value of the 3 groups of respondents. The purchaser 
gave the highest value in 11 of the 37 questions and the site manager did so in 2 of 
the 37 questions. The obvious trend is that the architect generally gave the highest 
values, the purchaser generally gave the greatest number of second-best values 
and the site manager generally gave by far the lowest values. In the construction 
process the time from the idea to the finished building is normally at least 200 
weeks. During this time the sub-supplier becomes involved at around the ninetieth 
week and its involvement finishes close to the two-hundredth week. As we can 
see in Figure 8, the highest values are given by the architect, who is mostly 
involved early in the process, while the purchaser gives medium values more 
frequently and is involved more in the middle of the process. The site manager 
gives the lowest values in 30 of 36 questions and operates in the final stages of the 
process. It is obvious that the fulfilment of customer value decreases during the 
process.This is probably an effect of: 
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• the organisation being arranged mainly to fulfil the values for architects 
and purchasers 

• unsolved problems earlier in the process become obvious in the montage 
phase 

• unclear areas of responsibilities arise 
• late changes delay the process 
• standardisation and clear information routines are lacking 
• errors appear 

The problems arise as an effect of the construction tradition. In this culture or 
tradition they often result from: 

• difficulties in finding out the client’s wishes 
• changes 
• unclear areas of responsibility 
• incorrect or inaccurate documents and data 
• waiting  
• unfit drawings 
• order changes appearing both early and late in the process 
• logistic and parts quality problems 

• deliveries not according to the main design, contract and planning 
• late unsolved quality problems 

 
The architect, who in general gives the organisation higher grades, might not be 
particularly influenced by the problems that arise later in the process. The 
purchaser is also involved early and in the middle of the timeline. The problems 
arising reach their peak in the later stages of the process, which can be one 
explanation for the lower grades from the site managers. The problems are an 
effect of the traditional construction process, lack of standardisation and 
conservatism in the system, as well as being an effect of the studied organisation’s 
focus, which lies mainly on the relation with the purchaser. The relation with the 
architect is mainly to help and to become prescribed. 
 
From a lean perspective the entire process lacks standardisation and incitements 
for change; as long as the final customer is willing to pay for the deficiencies in 
the system, the incitements for change are low. There are major wastes of time, 
money and resources, both material and human, because of inefficient or non-
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existent quality work. Vrijhoef and Koskela (2005) conclude that peculiarities are 
widely present in the current practice of construction and that these peculiarities 
emerge from site production, one-of-a-kind production and temporary 
organisations influencing the product, industry and project level. Building projects 
are often complex, involving multiple actors. Arbulu and Ballard (2004) conclude 
that the implementation of lean systems in construction will require a holistic 
view: not only a supply chain view but also multi-project view. According to 
Azambuja and Formoso (2003), there are cooperation problems and a lack of 
coordination and integration between the actors in the construction process. This 
statement seems to be supported in this study. Also supported is the fact that the 
complexity in a construction project leads to information gaps that are mainly an 
effect of the construction culture and unclear areas of responsibility, leading to 
variation in the information and a lack of information in the process. The 
peculiarities of construction lead to a lack of feedback and communication, hiding 
information and experience, part processes not suited to each other, variability 
caused by a lack of standardisation and a lack of accumulating improvement in 
processes for the sub-supplier.  
 
As shown in the study, there are gaps between the internal and the external view 
of value creation. The standard deviation in the study is generally high, indicating 
that the organisation is not persistent in its value creation. The deviation is quite 
even over all the questions but the mean varies. The organisation seems to fulfil 
the value for the architect to a great extent, for the purchaser a little lower and the 
lowest for the site manager. This is dependent on the organisation seeming not to 
fulfil the following areas entirely: 

• Information mediation  

• Keeping time plans 

• Having clear routines 

• Availability 

• Responsiveness 

• Feedback 

• Identifying needs and wishes, proposing solutions and adapting products 

The information mediation mainly affects the site manager when the project is 
put to its point in the mounting part of the process. The keeping of time plans is 
also most relevant in the last part of the process and therefore mostly affects the 
site manager. Having clear routines affects all the different actors in the chain and 
a reason for the unclear routines can be related to the variation and lack of 
standardisation in the construction system. The variation and lack of 
standardisation that lead to unclear routines also lead to stress in the organisation, 
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resulting in lower availability, feedback and responsiveness. The stress in the 
organisation also reduces the ability to identify needs and wishes, propose 
solutions and adapt products, affecting all the actors involved in the construction 
process.  

The value loss from a lean perspective in information mediation, availability, etc. 
seems to stem from: 

• Lack of standardisation 

• Variation 

• Lack of mutual understanding  

• Lack of teamwork and lack of a holistic view, when the organisation has 
low- or non-quality work efforts  

As early as 1992, Koskela suggested that by implementing structural solutions, 
such as minimizing the one-off content of projects, the on-site content of material 
flows and the temporary organisation interfaces, the effects of the peculiarities of 
construction could be avoided or at least minimized. This seems to be supported 
by the study, but the problem is still that the construction system also needs to be 
effective regarding one-off content, meaning that organisations have to be 
rearranged to handle information in a standardised one-off way. This sets different 
requirements for the organisation and the system. The improvement must be made 
across the conventional organizational boundaries, with standardisations on 
information and the mediation of information across the frontiers between actors 
as the main focus.   
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