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Begreppslista 

Begreppslista 
Trä komponenttillverkare  

Med  massiva träprodukter menas i denna  studie  stomelement där  den  övervägande  delen  är 
uppbyggd  av  solitt trä. I  studien  behandlas företag  som  tillverkar massivträelement i  fabrik.  
Dessa företag  kallas  i  studien for  träkomponenttillverkare. 

Byggföretag 

Byggföretaget  har  i denna  studie  definierats  som det  företag  som  planerar och  bygger  i ett  
objekt.  Byggföretagen  som  ayses i denna  studie  är stora d.v.s. fler än  250  anställda och  en  
omsättning  som  överstiger €  40  miljoner,  EU-kommissionen (2001),  och  de har kapacitet  
att bygga större flervåningsfastigheter och kontorsbyggnader.  

Partnering  (Partnerskap) 

Partnerskap definieras  av  Terminologicentrum, TNC  (1999), som  "ledningssätt  som  
används mellan beställare och leverantör för att  enligt  avtal samverka och ömsesidigt 
informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt  resultat  i ett  projekt".  

Samverkan 

Nationalencyldopedin  (2002)  definierar samverkan som "... gemensamt handlande för visst 
syfte". Vilket är ett brett begrepp som kan stämma  in  på alla tre begreppen. I litteraturen 
används samverkan som  synonym  till affärssamverkan, Adolfson  et al. (2000).  
Affärssamverkan karakteriseras av att det är frågan om samarbete mellan leverantör och 
kund. 

Leverantörssamverkan 

Leverantörssamverkan syftar  på det  långsiktiga samarbetet mellan  en  kund  och ett  fatal  
strategiska leverantörer,  se  t.ex. Bergdahl  (1996).  Skillnaden mellan samverkan och 
leverantörssamverkan  ligger således  i att leverantörssamverkan begränsar antalet leverantörer 
vilket samverkan inte gör.  

Total  Quality  Management 

Betyder  att  "man  ständigt strävar  dier  att uppfylla kundernas  krav  och förväntningar 
till lägsta kostnad genom ett  kontinuerligt  förbättringsarbete i vilket alla är engagerade",  
Bergman  och Klefsjö  (1995).  

Quality Function Deployment  

Kundcentrerad  planering,  QFD, är  en systematisk  metod för att identifiera kunders  behov  
och önskemål och översätta  dem  till mätbara enheter,  Crow  (2002). Metoden  fungerar  
både som  verktyg för produktmodifiering och  som  ett redskap för att genomföra 
förändringar, Andersson  (1991).  



Begreppslista  

ROT-projekt 

Förkortning för  reparation,  ombyggnad, tillbyggnad. Används som samlingsbenämning på 
åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter, 
Nationalencyldopedin  (2003).  

Tillit 

Ett företagets  tro på  att ett annat företag  kommer  att utföra handlingar  som  resulterar i 
positiva  resultat  för företaget,  så  väl  som  att  de  inte  kommer  att utföra oväntade handlingar  
som  resulterar i negativa  resultat  för företaget, Anderson och Narus  (1990).  

Engagemang 

Engagemang är viljan  hos  ett partnerföretag att erbjuda arbete och  resurser, så som  
utvecklandet  av  nya  produkter eller serviceprogram,  för fortskridandet  av relationen,  
Fontenot  och Wilson  (1997). 

Beroende 

Beroendet  består av  ett företags förståelse för, och accepterande  av,  att  de  måste skapa täta  
band med  andra för att uppnå lönsamhet,  Fontenot  och Wilson  (1997). 

Kommunikation 

Kommunikation  beskrivs  som "klistret som  håller ihop  relationen" av  Mohr  och  Nevin  
(1990). 

Konflikt 

Konflikt  motsättning  som  kräver lösning, Nationalencyldopedin  (2003). 

Resultat 

Resultat  är det begrepp som fångar kostnaden i  relation  till vinsten av att upprätthålla 
relationen jämfört med det förväntade resultatet av relationen, Anderson och Narus  
(1990). 

Kultur 

Kulturen  är  en  grupp människors gemensamma föreställningar  om  vikten och lämpligheten  
av  vissa beteenden,  mål  och handlingssätt,  Fontenot  och Wilson  (1997).  



Kapitel 1 inledning 

Kapitel 1 Inledning 

1.1  Bakgrund och problemområde  
Den  svenska träindustrin är världens näst största exportör av sågat timmer. Eftersom 
ungefär  70  procent av alla sågade träprodukter används inom byggsektorn är  den  framtida 
utvecklingen av denna sektor av största vikt för träindustrin, Sandberg  (1998). En  stor  del  
av  den  svenska träindustrin är produktions- och råmaterialorienterad och  de  flesta 
företagen tenderar att agera med kortsiktigt fokus. 	Bristen  på långsiktig 
marknadsorientering  har  försämrat träets  position  som byggmaterial i  relation  till substitut 
som stål och betong. Ett skäl till detta är att trä är ett naturmaterial som kräver noggrann 
hantering och vidareförädling. Eftersom det  har  saknats fokusering på kundkrav, från 
byggindustrin, inom dessa områden  har  andra material, framförallt stål och betong, kommit 
att anses mer pålitliga vad gäller kvalitet, Brege och Överberg  (2001). 

Den  direkta orsaken till att trä tappat marknadsandelar i förhållande till andra material kan 
härledas till att det, i  Sverige,  innan  1994  inte var tillåtet att bygga hus med fler än två 
våningar med trästomme. Ett annat skäl är att industristrukturen för trämaterialtillverkama 
inte är särskilt gynnsam. Industrierna som tillverkar andra byggmaterial  har en  struktur som 
domineras av ett antal stora företag, Byggkostnadsdelegationen  (2000),  av vilka några  har  
avknoppats från  de  stora byggföretagen, medan träindustrin är mycket fragmenterad och i 
huvudsak består av små och några stora sågverk, Skogsindustrierna  (2003).  Detta  har  lett 
till att stål och betong fått bättre förutsättningar för ett kraftfullt agerande vad gäller 
marknadsföring och produktutveckling. 

Konkurrensen inom byggindustrin  har  tvingat byggföretagen att svara upp mot kundkrav 
mer effektivt, Brege och Överberg  (2001). De  största svenska byggföretagen  har  ändrat 
fokus från byggande mot fastighetsutveckling.  Fokus  på  de  tidigare stegen i byggprocessen 
gör att byggföretagen kan vara med och styra valet av stomsystem mer än tidigare då 
konstruktionen redan var  klar  när byggföretaget kom  in  i processen. 

Byggindustrins strategiska utveckling  har  lett till att möjligheten och behovet av att 
utveckla konkurrenskraftiga prefabricerbara byggsystem i trä aktualiserats för träindustrin. 
Behovet av att sänka byggkostnaderna och av att förkorta byggtiderna är stort, 
Byggkostnadsdelegationen  (2000).  Användandet av  en  större mängd prefabricerade 
byggsystem tros kunna hantera dessa krav genom  en  högre  grad  av industrialiserad 
tillverkning.  
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Utvecklingen inom byggindustrin kommer att leda till  en  större mängd inköp, av 
byggmaterial, och kräver  en  högre  grad  av vidareutveckling och  en  förbättrad 
marknadsföring inom träindustrin. Ett troligt resultat av detta är krav på bättre 
koordinering mellan vidareförädlingsstegen inom bygg och byggrelaterade 
försörjningskedjor genom tydligare och bättre krayspecifikationer, Brege och Överberg  
(2001). 

1.2  Träindustrins värdekedja 
Värdekedjan för träindustrin,  om vi  bortser från  pappers-/massaindustrin, förgrenas i två 
huvudspår — bygg och snickeri,  figur 1.  Byggvärdekedjan  består av  skogsägare, sågverk, 
komponenttillverkare  (som  tillverkare  av  takstolar, bjälklag, dörrar osv.),  prefab-tillverkare, 
brädgårdar, byggföretag, underentreprenörer,  arkitekter, konsulter samt  fastighetsägare. 

Måleri Slutkund 

  

Skogsägar  

Figur 1:  Schematisk bild av träindustrins värdekedja. Pilarna i figuren representerar materialflödet 
mellan parterna. 

I denna  rapport har en del  av träindustrins byggvärdekedja studerats. Eftersom studien 
begränsar sig till att undersöka massivträbyggande som ett  alternativ  till byggande i stål och 
betong  men  även till lätta trästommar  har jag  valt att definiera träindustrin i  den  fortsatta 
rapporten som kedjan skogsägare, sågverk, brädgård, komponenttillverkare.  

1.3  Problemformulering, syfte och forskningsfrägor 
För att det ska vara möjligt att öka prefabriceringsgraden och att öka koordineringen och 
vidareförädlingen i byggvärdekedjan krävs att  man  hittar sätt att ta vara på  de  funktionskrav 
som finns, både för produkten och för processen. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa  
en  nära direkt samverkan mellan  de  parter som ska producera och utnyttja  de  aktuella 
produkterna, i det här fallet tillverkarna av massiva träkomponenter och byggföretagen.  

2 
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Det har  skrivits mycket,  både  allmänt och  specifikt  för byggindustrin,  om de faktorer som  
associeras  med  samverkan (engagemang, tillit,  beroende, kommunikation  osv.) och 
utveckling  av  partneringrelationer mellan  organisationer, se  Vlosky och Wilson  (1997),  
Thompson  och  Sanders (1998),  Akintoye  et al. (2000).  

Samverkan mellan ett byggföretag och  en  träkomponenttillverkare  skulle  kunna leda till ett 
ökat  direkt  flöde  av  material från tillverkaren och till ökat utbyte  av information  mellan 
parterna, Brege och Överberg  (2001).  Idag finns ett divergerande (timmer vidareförädlas 
till ett  stort antal produkter beroende av vad man kan få  ut  av  timret) materialflöde från 
sågverket till byggföretaget  med tre  alternativa vägar:  direkt,  via en  brädgård  eller via en  
komponenttillverkare. Materialflödet,  den  heldragna  pilen  i gränssnittet  A  i  figur 2, graden 
av  prefabricering och därmed  graden av  industrialiserat byggande  med  träkomponenter  
borde  kunna ökas genom att öka  den  direkta  kommunikationen, den  streckade  grå pilen  i 
gränssnittet  A  i  figur 2,  mellan träkomponenttillverkaren och byggföretaget.  
Kommunikations-pilen  mellan byggföretaget och träkomponenttillverkaren är  grå  för att 
illustrera att informationsflödet mellan parterna idag är mycket litet. 

Kund  

Figur 2: Informations-  och materialkedjan för  en del  av träindustrins byggvärdekedja. 

Det finns många tänkbara sätt att öka kommunikationen mellan träkomponenttillverkarna 
och byggföretagen: 

• Ett  skulle  kunna vara att utveckla organisationer, t.ex. återförsäljare, vilka kunde 
fungera på ett liknande sätt som kunderna inom  den  mekaniska träindustrin. 

• Ett annat  skulle  kunna vara att skapa  en  enhet, hos något av  de foretag  som ska 
samverka, vilken kunde fungera som  en  länk mellan  dem, en  s.k.  integrator,  Brege 
och Överberg  (2001).  

• Ytterligare ett är att skapa  en  direkt samverkan mellan enskilda  foretag  inom 
industrisegmenten. I  den  här studien  har jag  valt att undersöka möjligheterna och 
hindren för det sistnämnda alternativet. 

Problemområdet som ligger till grund för studien  har  uppstått ur praktiska frågor vilka 
kräver praktiskt tillämpbara resultat, d.v.s. forskningen är så kallad tillämpad vilket betyder  

3 
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att  den  i första  hand  är inriktad  på  att ge kunskap  som relativt  snabbt  kan  omsättas i 
konkreta åtgärder,  Patel  och Davidsson  (1994). 

Studien  är ett försök att fastställa  hur  en  direkt  samverkan  kan  effektivisera utvecklingen  av  
ett konkurrenskraftigt byggsystem i  massivt  trä. Ett  sådant  byggsystem förväntas leda till 
ökade förtjänstmöjligheter för  både  träkomponenttillverkare och byggföretag genom att 
utgöra ett  alternativ  till  stål  och betong och genom att bidra till  en  ökad marknad för 
massivträbyggande. 

Två olika  typer av  syften  har  formulerats inom  studien, dels  praktiska och  dels  
vetenskapliga.  

De  praktiska syftena är: 

• Att skapa förutsättningar för att möjliggöra kunskapsbaserad  produkt-  och 
processutveckling  av  massivträkomponenter i samverkan mellan 
träkomponenttillverkare och entreprenörer. 

• Att bidra till utvecklingen  av  marknadsstyrda träbaserade byggsystem. 

Syften  med studien, ur en  vetenskaplig synpunkt är att: 

• Öka kunskapen  om de faktorer som  påverkar förhållandet mellan  kund  och 
leverantör i  en  samverkanssituation. 

• Skapa  en bild av  hur  gränssnittet mellan byggföretag och leverantör  ser  ut. 

Dessa syften ska tillsammans leda till  en  ökad förståelse för  vad som  påverkar samverkan 
mellan tillverkare  av  massiva träkomponenter och byggföretagen. Och  hur  samverkan  kan  
öka konkurrenskraften för massiva träprodukter  samtidigt som det på  längre sikt  ger  större 
valmöjligheter och därmed också större möjligheter för byggföretaget att kundanpassa  sin 
produktion. 

Studien  är explorativ och syftar till att ge grundläggande kunskaper  om industrisegmentens  
önskemål och föreställningar  om  hur  samverkan ska utformas, vilka  faktorer som  är viktiga 
för  en  lyckad samverkan och vilka eventuella  problem som  måste lösas för att samverkan 
ska kunna skapas.  Den  ska också resultera i ett  antal  förslag för vidare  forskning.  

Deltagarnas bakomliggande förväntningar  på  samverkan  bygger på forskning  och 
erfarenheter främst från  Storbritannien  och  USA, men  även i  Sverige,  där 
samverkanskonceptet fått  stor  uppmärksamhet i och  med  dess positiva  effekter på  
kostnader,  tid  och  kvalitet,  Jackson och  Barlow  (2000).  

Bakgrundsbeskrivningen och beskrivningen  av  syftet och  problemområdet  resulterar i 
många olika frågor.  De jag har valt  att arbeta  med  i denna uppsats är: 

• Hur  och varför bör  direkt  samverkan mellan ett  stort  byggföretag och  en  
träkomponenttillverkare skapas? 

• Vilka  faktorer  är viktiga för  en  framgångsrik  direkt  samverkan mellan 
träkomponenttillverkare och stora byggföretag?  

4 
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1.4  Avgränsningar och  definition  av samverkan 
Det är viktigt att diskutera begreppet samverkan eftersom representanterna från 
träkomponenttillverkama och byggföretaget talar om att  de  vill skapa samverkan och för 
att kunna göra det krävs att  man  vet vad detta "samverkan" innebär.  Jag har  valt att tro att 
om  en  människa säger att  man  vill samverka med någon annan kan  den  samverkan som 
önskas likställas med vad personen i fråga definierar samverkan som. Detta är mycket 
centralt för hela studien. 

Samverkan är ett mycket vitt begrepp  med en  mängd olika betydelser och flera begrepp  
som  ibland används  synonymt  och ibland  med  olika betydelse i  litteraturen både på  
engelska  (partnering, co-operation, supplier partnerships  etc.) och  på  svenska  (partnering,  
leverantörssamverkan, etc.). För att reda ut begreppen  har jag ur den  svenska  litteraturen  
identifierat, och försökt definiera,  tre  olika begrepp  som  används i något olika betydelser: 

• Partnering  (Partnerskap) 

• Samverkan 

• Leverantörssamverkan  

Partnering  (Partnerskap): Partnerskap definieras  av  Terrninologicentrum, TNC  (1999), som  
"ledningssätt  som  används mellan beställare och leverantör för att  enligt  avtal samverka och 
ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt  resultat  i ett  projekt".  
Inom byggbranschen  har det  dock kommit att användas när  det  är frågan  om  samarbete 
mellan aktörerna i ett byggprojekt (Beställare, Entreprenör, Konstruktör,  Arkitekt  och 
Underentreprenör) leverantörer involveras sällan i  det man  kallar partneringprojekt,  se  
Rhodin  (2002),  Larsson  (1999)  m.fl. Inom  den  engelskspråkiga  litteraturen  används 
begreppet  partnering  eller  partnering  relations  i  en  mycket vidare betydelse. Här  kan  
begrepp  som  co-operation  (översatt samverkan) och  buyer-seller  partnerships  vara  en  typ  
av  partnering,  se  Thompson  och  Sanders (1998),  Simpson  och  Wren  (1997).  

Samverkan: Nationalencyklopedin  (2002)  definierar samverkan  som  "... gemensamt 
handlande för visst syfte". Vilket är ett brett begrepp  som kan  stämma  in på  alla  tre  
begreppen. I  litteraturen  används samverkan  som synonym  till affärssamverkan, Adolfson  et 
al. (2000).  Affärssamverkan karakteriseras  av  att  det  är frågan  om  samarbete mellan 
leverantör och  kund.  

Leverantörssamverkan: Leverantörssamverkan syftar på det långsiktiga samarbetet mellan  en  
kund och ett fåtal strategiska leverantörer,  se t. ex.  Bergdahl  (1996).  Skillnaden mellan 
samverkan och leverantörssamverkan ligger således i att leverantörssamverkan begränsar 
antalet leverantörer vilket samverkan inte gör. 

I denna studie  har jag  valt att använda mig av begreppet samverkan eftersom det handlar 
om samverkan mellan kund och leverantör  men  antalet leverantörer begränsas snarare av 
antalet företag än av vilken strategisk betydelse  de har  för kunden. 

Problemområdet är samverkan mellan tillverkare av massiva träkomponenter för 
byggmarknaden och byggföretag.  De  avgränsningar som gäller för denna uppsats är att:  

5 



Kapitel 1 Inledning 

• Endast svenska företag studeras.  Jag  tror att valet av samverkansform påverkas av  de  
deltagande företagens organisationskultur, deras omvärld och det faktum att 
studien behandlar ett, för  den  svenska marknaden, "nytt" stomsystem. Därför  har 
jag  i denna explorativa studie valt att begränsa undersökningen till svenska företag. 

• Studien  behandlar bara stora byggföretag. Därför att  jag  tror att stora, EU-
kommissionen  (2001),  byggföretag  har en  större möjlighet än små att aysätta 
resurser för utvecklig av nya samarbetsformer. 

• I forskningsprojektet studerar  jag  tillverkare av massiva träkomponenter för 
byggmarknaden. Orsaken till det är att massivträkomponenter utgör  en  potentiell 
konkurrent till stål och betong som stommaterial i  flervåningshus.  

• Den  sista avgränsningen som är gjord för studien är att  jag  medvetet  har  valt att inte 
studera hur samverkan mellan enskilda individer  skulle  kunna utformas.  Jag har  valt 
att koncentrera mig på tittat på samverkan mellan företag. Avgränsningen beror på att  
jag  anser att det med dagens begränsade kunskap om samverkan mellan parterna 
inte finns förutsättningar för  en  studie av hur samverkan mellan företagen påverkas 
av enskilda individer.  

1.5 Industrikonsortiet  massivträ 
För att möjliggöra  en  utveckling  av  marknadsstyrda träbaserade byggsystem bildades  
Industrikonsortiet  massivträ. Möjligheter finns  nu  till att minska ayståndet mellan aktörerna 
i  kund  - träförädlingskedjan och kommunicera  produktkrav  mellan bygg- och träindustrin 
ett mellanled  som  idag saknas. Deltagarna i  konsortiet var Holmen  Skog, Martinsons Trä, 
NCC, Norra Skogsägarna, SCA och Scaninge  Timber.  

Konsortiet har under  ett  treårigt projekt med start 2002  och delfinansierat från Vinnova 
och  EU's strukturfonder  utvecklat  system  för byggande i massivträ.  Resultatet av  detta 
arbete utgör  grunden  för Massivträ Handboken,  Industrikonsortiet  massivträ  (2002). 

Under projektets  gång  har  ett  antal  projektmöten hållits där olika frågor, främst  om  arbetet 
kring Massivträhandboken,  Industrikonsortiet  massivträ  (2002), men  även andra för 
deltagarna aktuella funderingar, diskuterats. Handboken  har  granskats  av en  grupp  
professorer med  ayseende  på  överensstämmelse  med  vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ett  av konsortiets  första arbeten  var  engagemanget i  det  Vinnova-stödda 
Massivträprojektet, Woodfront, där ett  flervånings  massivträhus  skulle  utvecklas och byggas 
i Skellefteå.  

1.5.1  ConITwood  
Projekt,  ConITwood, löper  som  ett parallellt  spår  till  Massivträprojektet och  består av tre  
separata  delprojekt:  

• Samverkan vilket fokuseras  på  gränssnittet  B, figur 3,  och samverkan mellan 
parterna. Doktorandprojekt,  på  avdelningen för Träbyggnad,  LTU.  Forskningen  
inom  delprojektet  är  grunden  till  denna uppsats.  
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• Kommunikation  som främst rör utvecklingen av kommunikationen mellan parterna 
Industridoktorandprojekt  1,  avdelningen för Träbyggnad, Luleå. 

• Integrerad produktutveckling med produktmodell som arbetar mot gränssnittet  A  
genom att utveckla träbaserade byggprodukter. Industridoktorandprojekt  2,  
avdelningen för Träteknik, Skellefteå. 

Inom ConITwood ayses att ta fram kunskapsbaserade förutsättningar till gemensam 
produkt- och processutveclding mellan byggföretag och träkomponenttillverkare. 

Projekten utvecklar gränssnitten  A  och B  samt  integrerad produktutveckling, figur  3.  

Produktmodell  

Figur 3:  Beskrivning av Con1Twood.  

1.6  Licentiatuppsatsens  struktur  
I  kapitel 1 ges en Introduktion  kring bakgrund och  problem,  syftet  med studien,  målgrupp  
samt  viktiga begrepp. 

I  kapitel 2 ges en  sammanfattning  av den  Förstudie  som under 2000  genomfördes inom 
ramen för  projektet  ConITwood.  

Detaljer  kring  den  valda undersökningsmetoden  ges  i  kapitel 3,  Metod, tillsammans  med  ett 
resonemang kring  studiens validitet  och reliabilitet.  

En kort introduktion  till Massivträbyggande  ges  i  kapitel 4.  

I  kapitel 5 ges en Teoretisk  referensram vilken innehåller  de  teoretiska tankegångar  jag  ansett 
vara relevanta för forskningsfrågornas innehåll. 

Fallbeskrivningarna görs i  kapitel 6, Resultat. En  sammanfattning  av vad som  framkommit  
vid  intervjuer och informella samtal,  en  QFD-studie  (Quality Function Deployment  
studie)  och  en  enkätstudie redovisas. Beskrivningarna är komprimerade för att öka 
läsbarheten och  de  berikas genom  resultat  och  diskussion. 
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Kapitel 7  beskriver  Analysen  av resultaten. Analysens innehåll motsvarar två tolknings och 
analyssteg. Ett i intervjusituationen då ställning  togs  till vad som  skulle  nedtecknas och ett 
när det insamlade materialet grupperats och analyserats.  En  koppling tillbaka till det 
teoretiska ramverk som presenterats i kapitel  5  görs. I  7.6  ges  en  sammanfattning av 
analysen. 

I kapitel  8, Diskussion  och Slutsatser, reduceras materialet ytterligare.  En  bild över dagsläget 
och det eftersträvade läget vad gäller samverkan mellan parterna presenteras. Några 
problemområden vilka parterna bör beakta innan skapandet av  en  mer formaliserad 
samverkansrelation presenteras och ett förslag på hur samverkan kan åstadkommas ges. 
Avslutningsvis ges några förslag till fortsatt forskning.  
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Kapitel 2  Förstudie  
Sedan årsskiftet 00/01  drivs  på  LTU  ett  forskningsprogram,  ConITwood, parallellt  med  
utvecklingsarbetet inom  Industrikonsortiet  massivträ,  se 1.5,  vars övergripande  vision  är att 
utveckla och tillämpa  produktmodeller som  verktyg för att effektivisera och förnya 
samverkan mellan byggföretag och tillverkare  av  massiva träkomponenter. ConITwood  
består av tre  fristående forskningsprojekt: Parametriserad delproduktmodell för 
massivträväggar;  Kommunikation;  och Samverkan.  Projektet som ligger  till  grund  för 
denna avhandling är  det som kallas  Samverkan.  

Som  inledning  på  ConITwood genomfördes  en forstudie,  Berggren  et al. (2001),  vars syfte  
var  att fastställa ett nuläge  som ger de  forskningsfrågor  som skulle  ligga  till  grund  för  det  
fortsatta arbetet.  I  delen som  behandlar samverkan ingick därför  en  nulägesanalys  av  
samverkan idag  samt en litteraturstudie  kring olika  typer av  samverkan.  Litteraturstudien  
syftade  till  att hitta  en teoretisk  kunskapsbas relaterat  till  existerande samverkansformer 
vilken  kunde  anpassas  till  förutsättningarna från nulägesanalysen För att hitta  en  
utgångspunkt och ett startläge för forskningsprojektet. Nedan  ges en  sammanfattning  av  
Samverkansdelen  av  förstudien, ConITwood - Nulägesanalys och  underlag  för  val av  
forskningsfrågor.  

2.1  Avgränsningar 
Samverkan förekommer i flera olika branscher och typer av industrier. I denna 
undersökning  har  endast byggindustrin och träkomponenttillverkare studerats. Detta 
medför att rapporten inte innehåller någon beskrivning av leverantörssamverkan från till 
exempel tillverkningsindustrin. 

Det finns  en  rad olika byggföretag och ett fåtal träkomponenttillverkare  samt  potentiella 
träkomponenttillverkare som  har  mycket intressant  information  att tillföra denna typ av 
undersökning. För att få ett  analyserbart  material  har  urvalet av intervjupersoner utgått 
ifrån  de  företag som är med i Industrikonsortiet massivträ.  Den  största 
informationsmängden baseras på  en  litteraturstudie som täcker svensk  samt  internationell 
litteratur i ämnet.  
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2.2  Samarbete 

Vinster  
Det  är svårt att skilja ut förtjänsterna  med  leverantörssamverkan  eftersom en sådan  
samverkan innehåller ett  stort antal  samtidiga affärsprocesser och  de  företag  som  är 
inblandade ofta  har  flera olika  typer av mål.  

Utvärderingar  av  samverkan visar emellertid att förbättringar  av  genomförandet  av  
byggprojekt är möjliga att uppnå.  Enligt en studie gjord av  Reading Constructing  forum  
och  som  omfattade  200  fall  kan det mest  utvecklade partneringförhållandet innebära 
tidsbesparingar  om mer  än  50 procent  och kostnadsbesparingar  om 40 procent,  Bennet  
och Jayces  (1998) 

De  främsta vinsterna  med  leverantörssamverkan är lägre totalkostnad, förbättrad  kvalitet  för  
slutkunden  och snabbare produktframtagning,  figur 4.  

Leverantörssarnverkan  

7Lägre  total-kostnad 
Genom att ta bort 
allt som inte tillför 
något mervärde för 

slutkunden kan  
man  sänka  de  totala 

kostnaderna. 

 

Förbättrad kvalitet 
för slutkunden 

När kunden och 
leverantören  har  ett 
närmare samarbete 
kan leverantörens 

kunskap om 
slutkundens krav, 

behov och 
förväntningar ökas. 

 

Snabbare produkt- 
framtagning 

Ett processtänkande 
och  en  effektivare 

fördelning av ansvar 
och bättre 

kommunikationssys  
tem  ger  en  kortare 

produkt- 
framtagningstid.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Figur 4:  Förväntade vinster med leverantörssamverkan, Bergdahl  (1996). 

2.3 Former  för leverantörssamverkan 
Eftersom det i sakfrågor som  former  för samverkan och nyckelfaktorer för framgång inte 
går att finna några signifikanta skillnader mellan  den  svenska och  den  internationella 
litteraturen, och inte  heller  mellan organisationsnivå och omvärldsnivå, valdes att behandla 
dessa  under  samma rubrik. Däremot finns det skillnader i  de  avtal som styr och  de  
möjligheter och eventuella  hinder  som lagstiftningen kan ge upphov till på  de  olika 
nivåerna  samt  i olika länder. 

Eftersom  partnering  idag är ett  så  vida använt begrepp valdes att titta närmare  på en rad  
olika begrepp för samverkansforrner  som  används i samband  med  "partneringbegreppet", 
tabell  1. 
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I tabell  1  nedan  har de  samverkansformer som undersökts samanställts. 

Tabell  1:  Olika samverkansformer, fritt efter Bergdahl  (1996)  

Begrepp Förklaring  

Partnership sourcing!  

Partnering  

Är starkt integrerad  strategisk  leverantörssamverkan där leverantören  har  

produktansvar  och  kunden  endast specificerar ramar och ett  målpris.  

Outsourcing  Innebär att  man  till  en  leverantör lägger ut  en del av  företagets verksamhet  

som  tidigare utförts  internt eller som  traditionellt utförs inom ett företag.  

Global  sourcing  Innebär att för  de produkter  och  processer man  vill köpa  in,  söker  den mest  
kostnadseffektiva lösningen i världen.  

Single  sourcing  Innebär att  man har  endast  en  leverantör för  en  viss  produkt. 

Multiple  sourcing  Betyder  motsatsen, dvs, att  man har  flera leverantörer  av  samma  produkt.  

Supply chain  management Betyder  att  kunden  skall  se  till hela värdekedjan för produkten; frän 
leverantör  av  råmaterial till  den som  levererar  produkt  och tjänst till 
slutanvändaren.  

Supplier  associations  Innebär att  en  kund  samlar ett  antal av  sina leverantörer för att  de  
gemensamt skall kunna utvecklas.  

Joint  venture  Innebär att  kund  och leverantör skapar gemensamma bolag.  

Markets  Innebär att  kunden  köper olika varor  av  olika leverantörer för att  få den  
bästa  kombinationen vid just den  aktuella tidpunkten.  

Hierarchies  Innebär att  kunden  handlar  av en  förutbestämd leverantör  som  oftast ingår i  

den  egna  organisationen.  

Nedan redovisas  en  sammanställning  av  några typiska  definitioner av  begreppet  partnering  

definieras i  den litteratur som  ingått i undersökningen.  Ur  denna  kan man se  att begreppet  
partnering  används för  de flest av de  andra samarbetsformerna också. Vilket gör  det  till  en  
trubbig förklaringsgrund  samtidigt som det  inte innebär någon begränsning i möjligheterna 
att utveckla  en  samarbetsform  som  passar för samverkan mellan byggföretag och 
träkomponenttillverkare.  

Partnering 

Partnering  eller  partnership sourcing  kan  betyda många olika saker i detta stycke  ges  några 
olika  definitioner.  

Franzen  och  Lind (2000)  menar att:  

"Partnership sourcing  innebär att leverantören tar över 
produktutvecklingen  av  produkten och  kunden  endast specificerar ramar 
och ett malpris.  En stor del av ansvaret ligger  dä  på  leverantören. För att  
det  ska vara ett "äkta"  partnership  krävs att  både  kund  och leverantör i 
praktiken är och känner  sig som en del av en  gemensam verksamhet. 
Beroendet mellan företagen måste vara  stort". 
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Den mest frekvent  använda  definitionen på  partnering  som  föreslås  av  Construction 
Industry  Institute's  Partnering  Task  Force (1991)  och  National  Economic Development  
Council  (1991)  är: 

"Ett långsiktigt engagemang mellan två  eller  fler  organisationer med  
aysikt att uppnå specifika affärsmässiga målsättningar genom att 
maximera  effektiviteten  för  vade  deltagares  resurser.  Detta kräver att  de  
traditionella förhållandena förändras till  en  delad  kultur  utan hänsyn till 
organisatoriska gränser. Förhållandet baseras  på  tillförlit, hängivenhet till 
gemensamma  mål  och  en  förståelse för varandras individuella 
förväntningar och värden.  De  förväntade fördelarna är  produktions-  och 
kostnadseffektivitet, ökade möjligheter för  innovationer  och  kontinuerlig  
förbättring  av  kvalitativa  produkter  och  service."  (Översatt till svenska)  

Cowan  et al. (1992)  definierar projektbaserad  partnering  som:  

.  en  metod för att omvandla  kontrakts  förhållanden till ett 
sammanhållande  projekt team med  ett enda  mål  och  en  etablerad 
procedur för att lösa  tvister på  ett  effektivt  sätt". (Översatt till svenska)  

2.3.2  Nyckelfaktorer för framgång 
I  en  undersökning utförd  av  Black  et al. (2000), har en rad  nyckelfaktorer för ett lyckat 
samarbete i byggindustrin, i  Storbritannien,  identifierats genom enkäter  som  besvarats  av 
konsulter,  entreprenörer och  kunder, se figur 5.  

Tillit: 
Det är viktigt att 

båda parter  har klart  
för sig vad som gäller 

och att relationen 
präglas av 

uppriktighet och 
långsiktighet. 

Gemensamma 
mål:  

En  vanlig orsak till 
att  problem  uppstår 

är dåliga 
kommunikationer. 

Detta beror i ofta på 
att  information 
"faller  bort" på 
vägen mellan 
kunden och 

leverantören.  

Tydliga  
roller:  

Det är viktigt 
att alla parter 
som deltar i 

samarbetet vet 
vem som  har  

vilka uppgifter 
och att 

ansvarsfördelnin  
gen  är tydlig. 

Goda 
Kommunikationer: 

För att  de  potentiella 
fördelarna med ett 

partneringsamarbete ska 
uppnås krävs att  de  

deltagande företagen  har en  
gemensam målsättning för 
verksamheten som berörs, 
t.ex. kortare leveranstider 
och färre reklamationer.  

Figur 5:  Nyckelfaktorer för leverantörssamverkan. 
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De  två svarta ellipserna i figuren representerar byggföretaget och 
träkomponenttillverkaren,  de  färgade ringarna representerar nyckelfaktorerna.  

2.4  Avtal och Lagar 
Avtal fyller två huvudsakliga  funktioner: De  identifierar  dels  ett  projekts  omfattning,  
kvalitet,  kostnader och tidplan  dels  fördelar  det  riskerna. Partnerskapsarrangemang är 
däremot i huvudsak koncentrerade  på  vilket sätt ett arbete ska genomföras.  Det  ska vara 
uppnåbart  med  vilken upphandlingsmetod  som helst.  Utveckling  av  ömsesidigt 
överenskomna partnerskapsdokument  anses  allmänt, t.ex.  Thompson  och  Sanders (1998)  
och Rhodin  (2002), som  ett mycket viktigt stöd för partnerskapsprocessen. 

Nyckelfrågor för ett  sådant dokument  innefattar, Jackson och  Barlow  (2000):  

• Ett fastställande  av  uppdraget  som anger  projektlägets  grundsyn.  

• Syftet  med projektet  grundade  på  realistiska och uppnåbara  mål  stödda  av  särskilda  
handlingsplaner.  

• Identifiering  av  tänkbara  problem  och sätt  at komma  över  dem.  

• En  formell  ram  för vilka  roller  och vilket  ansvar  deltagarna  har  och klara  linjer  för  
kommunikation  såväl  vad  gäller  personal på  byggarbetsplatsen  som personal på  
andra håll. 

• Ett sätt att hantera tvistlösning.  

2.5  Slutsatser 
Denna förstudie  bygger på  ett litet  underlag av  intervjuer och samtal  med  
industrirepresentanter. Slutsatserna här är inte några sanningar utan representerar snarare  en 
(kanske  väl  negativ) bild av  nuläget.  Det  är viktigt att  komma  ihåg att intervjuer och samtal  
sker med  människor  som lever  i  en  omvärld vilken från  dag  till  dag  ändras och skapar nya 
förutsättningar.  

En  sammanfattning  av  nuläget, tabell  2,  visar dock att  en  traditionell  upphandling  av  
leverantörer vanligast i  Sverige.  Utomlands är leverantörssamverkan vanligare och  
forskningen  kring  hur  det  bör  se  ut är  relativt  utbredd.  Forskning om  hur  det  ska tillämpas 
är dock mycket begränsad. 

Övergripande bestämmelser för  hur  leveranser och materialinköp ska  gå  till,  AB 92  och  
ABM  92 samt  ramavtal, tillämpas allmänt. Vissa företag  har  speciella samarbetsavtal för 
leverantörssamverkan  men ingen  officiell struktur/modell för  hur  sådana avtal ska  se  ut 
finns.  En  vinna - förlora anda dominerar affärssammanhang och uppgörelser. Någon ska 
vinna och någon ska förlora  på  varje  afar.  Nulägesanalysen tydde också  på  att företagen 
inte  var  beredda att införa någon  av de  föreslagna typerna  av  samverkan idag  då  
konsekvenserna  av  dessa inte är klarlagda för företag inom  de  aktuella  industrisegmenten.  

Teknikerna,  som  är verksamma inom företagen, är tveksamma  om  ifall samverkan är till 
hjälp  eller  till besvär. Affärskulturen  bygger på  starka  traditioner  och  de  båda branscherna 
är mycket konservativa. Byggprocessen bedrivs  som  ett stafettlopp där mycket liten  
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informationsmängd delas mellan olika aktörer.  De  ekonomiska satsningarna på att få igång 
leverantörssamverkan är måttliga och det som görs drivs i huvudsak av forskningsinstitut 
och enskilda företag. 

Tabell  2:  Beskrivning av nuläge 

Sak Klimat Styrning Resurs 

Omvärld Intressenter och Samhälls- Lagar och Avtal. Ekonomi. 
Finansiärer. värderingar.  -AB 92  och - -Måttliga resurser 
-Forskningsinstitut -Samverkan ses  ABM  92  några fä stora 

-industrikonsortiet som  en  nödvändig satsningar. 

Massivträ 

Konkurrerande 
leverantörsformer 

-Traditionell 
upphandling  -God.  

utveckling för både 
bygg- & 
träindustrin. 

Opinion.  

Datorresurser. 

-Produktmodeller 
finns för speciella  
projekt. 

-Leveranstörs- 
samverkan 

-Offentliga 
beställare tillämpar 
liknande 
samarbetsformer 
med entreprenörer  

Organisation  Affärside.  Organisations- Organisations-  Ekonomisk och 

-Ökad lönsamhet kultur.  administration  Finansiell analys. 

genom samverkan. -Teknikerkultur -Stafettlopps- -Önskade vinster 

Tveksamhet om principen -Låg 
samverkan är till 
hjälp eller till 
besvär. 

-Inköps- 
funktionen är 
stödjande. 

datoriseringsnivå 

-Affärskultur -Ramavtal 

Starka traditioner 

-Förändrins-kultur  

Konservativ  
bransch  

Tabellen  är ett försök att sammanfatta olika aspekter av nuläget på ett överskådligt sätt.  
Den  beskriver nuläget på två olika "nivåer", dels beskriver  den  omvärldens och dels 
organisationernas syn på samverkan. Beskrivningen bygger på att  de  två "nivåernas" nuläge 
påverkas av fyra olika faktorer: 

• Sak, d.v.s. "nivåernas" uppfattning om samverkan som fenomen; 

• Klimat, här bedöms nyttan av och hindren för samverkan; 

• Styrning, faktorn tar hänsyn till  de  lagar och avtal som kan påverka samverkan,  den  
tar också hänsyn till hur organisationens  administration  påverkar samverkan; 

• Resurs, resursfaktorn behandlar frågor som "nivåernas" befintliga resurser och deras 
vilja att aysätta nya resurser för fenomenet samverkan  

14 



Kapitel 3  Metod  

Kapitel 3  Metod 
Denna  studie  är  kvalitativ med  kvantitativa inslag och  så  kallat tillämpad, d.v.s.  den har sin 
grund  i praktiska frågor vilka kräver praktiskt tillämpbara  resultat. Det betyder  att  den  i 
första  hand  är inriktad  på  att ge kunskap  som relativt  snabbt  kan  omsättas i konkreta 
åtgärder,  Patel  och Davidsson  (1994). 

Studien  utgår ifrån  vad  företag,  som har  mycket  små  erfarenheter  av  samverkan vill 
samverka kring och  hur  en sådan  samverkan ska utformas.  Studien  är framåtriktad i  den 
mening  att  den  studerar ett fenomen  som  idag inte finns mellan parterna.  Jag har  genom  
tolkning  och analys försökt förstå  hur  existerande kunskaper  om  och erfarenheter  av  
samverkan  kan  användas för att uppfylla företagens förväntningar. I  studien  utgår  jag  från 
att  personer  inom företagen  kommer  att påverka utfallet  av en  eventuell  samverkan och att 
deras uppfattningar  om  hur  den  ska utformas är viktig att uppmärksamma för att  de  ska 
känna  sig  delaktiga i eventuella framtida  beslut.  

Datainsamlingen  har  gjorts genom  en  fallstudie  av  fyra företag,  tre  komponenttillverkare 
och ett  stort  byggföretag.  Studien  omfattar tio intervjuer och ett  antal  informella samtal  vid  
olika tillfällen,  en  enkätundersökning,  en studie  i vilken  en  QFD-metodik  (Quality 
function Deployment)  använts  samt en litteraturstudie av  vilken  en del,  tillsammans  med 
diskussioner med  industrirepresentanter,  legat  till  grund  för utvecklingen  av  
forskningsfrågorna.  

3.1  Förankrings  fas  och utgångspunkter i genomförandet 
Samverkan är ett brett begrepp och tar  sig  många uttryck i praktiken. I många byggprojekt 
arbetar  man  troligen  enligt  grundprincipen  om  partnering  utan att  ha  formaliserat  det på  
något sätt, Rhodin  (2002).  Företag  som  uttryckligen satsar  på  att utveckla samverkan är 
troligen intresserade  av  att arbeta  med de  områden  som  räknas  som  viktiga för  en  lyckad 
samverkan.  Man kan  anta att företagsledningen inom sådana  organisationer har  läst  en del 
litteratur som  behandlar  partnering  och därigenom skapat  sig en bild av vad det  innebär. 

I mitt urval  av  företag  har jag  begränsat  mig  till  dem som har  uttryckt ett intresse i att skapa 
samverkan mellan  sig  och företag inom  respektive industrisegment. Eftersom  företagens 
erfarenheter  av  samverkan  var  starkt begränsad  vid  tidpunkten för  studiens  genomförande  
har jag  fokuserat  på de faktorer som personer  inom företagen  tror,  utifrån tidigare 
erfarenhet och kunskap,  kan  vara  av  betydelse för  om  och i  så  fall  hur  samverkan  kan  
skapas.  
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För att skapa  en  förståelse  av  vilka möjligheter och  hinder som  finns för samverkan och  
hur  dessa  hinder skulle  kunna överbryggas  har jag valt  att genomföra kvalitativa, 
explorativa (undersökande) fallstudier, Wigblad  (1997). 

Yin (1994) beskriver en  fallstudie  som en empirisk  undersökning  av  ett samtida fenomen i 
dess verkliga miljö där forskaren genom att koncentrera  forskningen på en  enda företeelse 
strävar  efter  att klarlägga viktiga  faktorer som  kännetecknar företeelsen i fråga. Orsaken till 
valet  av  fallstudien  som  metod är att  jag  vill försöka förstå  vad  samverkan innebär för 
träkomponenttillverkarna och byggföretaget.  Samtidigt som jag,  genom att kartlägga  de  
drivkrafter,  hinder  och framgångsfaktorer  som  företagen  tror  är relevanta, vill försöka 
uttyda generella  faktorer som  är viktiga att beakta  vid  skapandet  av en  samverkansrelation.  

Eftersom min studie  är inriktad  på  förståelse för och  tolkning av en  viss  situation har jag 
valt  att göra  en kvalitativ studie med  kvantitativa inslag,  Merriam  (1994). Jag anser  att  
kvalitativ data  och informationsinsamling är att föredra i denna  studie eftersom de  områden  
jag  tänker undersöka  beror av variabler som  är svåra  eller  till och  med  omöjliga att 
kvantifiera. Kvalitativa  data  och  metoder har sin  styrka i att  de  visar  på totalsituationen. En 
sådan  helhetsbild möjliggör  en  ökad förståelse för sociala  processer  och  samanhang 
(systemperspektivet). Studien har  dock kvantitativa inslag, främst i  form av en  enkätstudie 
vilken kvantifierar betydelsen  av  olika  faktorer  för  de  inblandade parterna. Orsaken till 
denna kvantifiering är att  jag  vill  få en validering av  mina kvalitativa tolkningar ayseende 
olika drivkrafter,  hinder  och framgångsfaktorers inbördes  rangordning.  

Orsaken till att genomföra  en  undersökande (explorativ) fallstudie snarare än  en  
förklarande  eller  utvärderande är att  det  i  dag  finns mycket  fa  exempel  på  direkt  samverkan 
mellan träkomponenttillverkare och byggföretag,  det  finns inget  underlag  för att studera 
och förklara  eller  utvärdera. 

Utgångspunkten för mitt förhållningssätt är att människor uppfattar verkligheten olika och 
att deras subjektiva upplevelser tolkas och beskrivs  av mig. Jag  utgår också från att 
människor reflekterar över händelser i  sin  omgivning och därför över  tiden  ändrar sitt 
beteende och sina subjektiva tolkningar  av  olika fenomen.  Jag som  forskare är  en del av de  
studerade företagens och  de  intervjuade personernas omgivning, liksom  de  är  en del av 
min,  varför  det  är omöjligt att vara  helt objektiv.  Fallstudien  som  metod gör  det  möjligt att  
komma  åt subjektiva  faktorer som  t.ex. tankar och känslor,  Merriam  (1994). 

En  strukturerad  bild av forskningsprojektets  genomförande beskrivs i  figur 6. 
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Figur 6:  Schematisk  bild av forskningsprocessen 

3.2  Kvalitativa  instrument  och analysmetoder  

3.2.1  Fallstudier  
Fallstudien  är  en av  mänga olika  forskningsstrategier.  Andra är t.ex. experiment, enkäter,  
historier  och analys  av  arkivmaterial. Varje  strategi har  sina för- och nackdelar vilka  beror 
av tre typer av  förutsättningar,  Yin (1994):  

• typen av  forskningsfråga 

• graden av  kontroll forskaren  har  över  situationen  

• fokus  pä  samtida fenomen snarare än historiska fenomen 

I tabell  3  nedan  ges en  rekommendation till valet  av forskningsstrategi  utifrån dessa 
förutsättningar. 

Tabell  3:  Relevanta  situationer  för olika  forskningsstrategier, Yin (1994). 

Strategi Typ av 
forskningsfråga. 

Behov av kontroll 
över beteenden? 

Fokuserar på samtida 
händelser?  

Experiment  Hur. Varför  Ja ja  

Enkät Vem, Vad, Var, Hur 
mänga, Hur mycket 

Nej  Ja  

Arkivanalys Vem, Vad, Var, Hur 
mänga, Hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, Varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, Varför Nej  Ja 
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Situationer  i vilka alla olika forskningsstrategierna  kan  vara relevanta och andra  situationer  i 
vilka två  strategier kan anses  lika användbara  kan  identifieras. Flera olika  strategier kan  
också användas i  en  och samma  studie,  t.ex.  en  enkät inom  en  fallstudie  eller en  fallstudie i  
en  enkät.  Det  finns också  situationer  där  en strategi har  stora fördelar jämfört  med  andra. 
För fallstudien är  det  när  en  Hur  eller  Varför fråga  om en  uppsättning samtida händelser 
över vilka forskaren  har  liten  eller ingen  kontroll,  Yin (1994).  

Några  av de mest  diskuterade nackdelarna  med  fallstudien  som forskningsstrategi  är oron 
över att fördomar och förutfattade meningar  hos  forskaren tillåts påverka  resultatet  och att  
den ger  ett litet  underlag  för  generalisering, Yin (1994)  och  Merriam  (1994). 

Problemet med  forskarens förutfattade meningar och fördomar är  en aspekt  att tänka  på  i 
alla  typer av  kvalitativa  studier. Eftersom det som  forskare inte  går  att "sudda ut" sina 
tidigare erfarenheter och kunskaper är  det  viktigt att tydliggöra  dem  för läsaren och att i 
analysskedet vara medveten  om  att  de  existerar.  

En  jämförelse  av  och  diskussion om  resultaten mot befintlig  teori kan  bidra till  en teoretisk 
generalisering  och bidra till att utveckla och expandera befintlig  teori,  t.ex.  Yin (1994), 
Miles  och Huberman  (1994).  

Fallstudier  kan  utföras genom att studera antingen enstaka  eller multipla  fall.  Studien av  
enstaka  fall  kan  vara lämplig  om man  vill testa  en  väl definierad  teori  och  det  fall  man  
väljer  kan  sägas vara kritiskt för teorins  relevans. Det kan  också vara lämpligt att välja ett  
fall  när  fallet  representerar  en unik eller  extrem  situation  vilken  på grund av sin  ovanlighet  
kan  bidra till  den  globala kunskapen inom  området, Yin (1994).  

I  forskningsdesignen av en  fallstudie ingår  fem komponenter som  är särskilt viktiga  enligt 
Yin (1994):  

• En  forskningsfråga 

• Dess  hypoteser, om  några 

• Dess analysenhet 

• Den  logiska kopplingen mellan  data  och hypoteserna, och 

• Kriterierna för att tolka resultaten  

Fallstudien som ligger till grund för empiriinsamlingen i denna studie  har  samverkan 
mellan trälkomponenttillverkare och stora byggföretag som analysenhet.  Den  är  en  studie 
av ett enskilt  fall  där tre träkomponenttillverkare och ett byggföretag ingår. Orsaken till att  
jag  valt att studera ett  fall  istället för flera är att situationen med träkomponenttillverkare 
och byggföretag vilka formellt, i och med sitt deltagande i Industrikonsortiet massivträ,  har  
uttryckt  en  önskan att samverka är unik. Byggföretaget  har  valts utifrån förutsättningen om  
en  önskan att  delta  i samverkan. Två av träkomponenttillverkarna  har  valts utifrån sitt 
deltagande i Industrikonsortiet massivträ och  sin  önskan att samverka med byggföretaget.  
Den  tredje valdes för att  se  om resultaten av intervjuerna  skulle  bli annorlunda med ett 
företag som stod utanför  den  formella önskan om samverkan med det specifika 
byggföretaget. Eftersom det finns  fa  tillverkare av massiva träkomponenter i  Sverige, sex  
stycken, och undersökningen av  den  tredje inte tillförde någon ny kunskap till studien  har 

18 



Kapitel 3  Metod  

jag  ansett att undersökningen är tillräckligt  bred  för att generella slutsatser om 
träkomponenttillverkarnas  roll  i  en  samverkansrelation ska kunna dras. 

Frågorna som studien ska ge svar på är: Hur och varför bör direkt samverkan mellan ett 
stort byggföretag och  en  träkomponenttillverkare skapas? och Vilka faktorer är viktiga för  
en  framgångsrik direkt samverkan mellan träkomponenttillverkare och stora byggföretag? I  
en  explorativ studie där ett fenomen är det som ska undersökas kan det vara svårt att 
formulera hypoteser.  Studien  grundar sig dock i några antaganden vilka begränsar studien. 
Ett sådant antagande är att  en  direkt samverkan mellan parterna  skulle  leda till  en  ökad 
kommunikation och därigenom också till ett ökat materialflöde från 
komponenttillverkaren till byggföretaget.  En  annan är att  jag  genom diskussioner kring 
valet av forskningsfrågor med industrirepresentanter kommit att tro att 
organisationskulturen inom företagen och det faktum att  de  byggsystem som 
träkomponenttillverkarna vill öka flödet av (i dagsläget) inte  har en  etablerad marknad 
inom byggindustrin gör att det inte direkt går att överföra kunskap om samverkan från 
andra industrier till denna. 

Resultaten från fallstudien kommer i analysskedet att grupperas. Grupperna jämförs dels 
internt mellan  de  deltagande företagen och dels jämföras med faktorer som i litteraturen 
identifierats som viktiga för lyckade samverkansrelationer.  Analysen  förväntas leda fram till  
en  förståelse för vilka förväntningar träkomponenttillverkarna och byggföretagen  har  på  en  
framtida samverkansrelation, vilken typ av samverkan  de  är intresserade av att  ha  med 
varandra och vilka  problem  som måste lösas innan  en  direkt samverkan av  den  önskade 
typen kan bli verklig. Fallstudien förväntas också resultera i  en  diskussion kring skillnaden 
mellan  de  faktorer som anges som viktiga för  en  fungerande samverkan mellan andra typer 
av företag och  de  faktorer som i studien identifieras som viktiga. 

Det är viktigt att komma ihåg att  min  tekniska bakgrund som civilingenjör i Väg- och 
vattenbyggnad ligger i bakgrunden för alla  de  val, tolkningar och  analyser jag  gör  under  
forskningsprocessen trots att  jag  försökt att vara så  objektiv  som möjligt.  

3.2.2  Intervjuer 
När  det  inte är möjligt att observera handlingar och känslor  eller det  sätt  som  människor 
tolkar  son  omvärld  på  måste  man  fråga  dem,  Merriam  (1994). Vid  valet  av  vilken typ  av  
intervju  som  ska genomföras bör  man  ta hänsyn till vilken  grad av struktur man  vill  ha. 

Om  ett  stort antal personer  ska intervjuas,  om man  vill pröva uppsatta  hypoteser eller om 
man  vill  få  ett kvantifierbart  resultat av  intervjuerna är  det  lämpligt att välja  en  intervju  
med  hög  grad av struktur,  Merriam  (1994).  Intervjuer  med låg grad av struktur kan å sin  
sida vara lämpliga när forskaren utgår från att  de  olika respondenterna definierar  sin  
verklighet  på  olika sätt och när  denne  är intresserad  av  att ta reda  på  hur  dessa olikheter  ser  
ut,  se  t.ex.  Merriam  (1994),  Taylor och Bogdan  (1998). 

En  nackdel  med  intervjun  som  datainsamlingsmetod är att  en  intervju speglar  vad 
respondenten  tycker, upplever och känner  vid  ett visst tillfälle.  Det går  inte att förutsätta 
att svaren  skulle  bli desamma  vid  ett annat intervjutillfälle, Taylor och Bogdan  (1998). En  
annan begränsning är att forskaren inte betraktar  respondenten  i  dennes  vardagssituation,  
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d.v.s.  respondenten  måste göra medvetna reflektioner  om  frågor och händelser  denne  utför 

i  sin  vardag, Taylor och Bogdan  (1998).  

Intervjun  har  varit  en  datainsamlingsmetod  med stor  påverkan  på  denna  studies resultat.  

När intervjustudien utformades  var  syftet  med den  att: 

• Hitta  en definition av  begreppet samverkan vilken gällde för representanterna i  de  
båda  industrisegmenten  

• Hitta vilka krafter  som hade  och  kunde  tänkas fortsätta driva arbetet  med  att skapa 
samverkan framåt 

• Identifiera  de  största hindren för samverkan  ur  industrirepresentanternas  perspektiv  

• Hitta  en rad faktorer  vilka industrirepresentanterna uppfattade  som  nyckelfaktorer 
för att uppnå  en  fungerande och framgångsrik samverkan 

Orsakerna till att  jag ville få  fram industrirepresentanternas  definition av  begreppet 
samverkan  var dels  att  jag ville se om det  fanns någon skillnad i  vad  
träkomponenttillverkarna och  vad  byggföretagen  lade in  i begreppet,  dels  att 
representanter från  de  båda industrierna  hade  varit  med  och tagit fram förutsättningarna för  

projektet  och också varit  med  och påverkat  de  forskningsfrågor  jag skulle  undersöka.  

Eftersom  syftet  med  intervjustudien  var  att fånga  de  olika respondenternas  syn på  och 
uppfattning  om  olika  faktorer som kan  påverka samverkan valde  jag en  ostrukturerad 
intervjuforni. Fördelarna  med den  ostrukturerade intervjun, förutom att  den ger en  
möjlighet att fånga  respondentens  subjektiva åsikter och föreställningar, är att  den ger  
forskaren  en  möjlighet att utveckla och anpassa intervjun  eftersom  nya infallsvinklar 
uppkommer,  Merriam  (1994).  

För valet  av  intervjupersoner tillämpades  en  metod för teoretiskt urval.  Det  innebar att 
intervjupersonerna valdes utifrån  de  olika infallsvinklar och  de  olika  perspektiv på det  
studerade  som de  ansågs kunna ge intervjuaren.  Vid  ett teoretiskt urval bestäms inte antalet 
intervjupersoner från början  av studien  utan  studien anses  färdig  då  fler intervjuer inte  ger  
intervjuaren väsentligt  ny information,  Taylor och Bogdan  (1998).  I  den  här  studien  
slutade  det på 10 personer av  vilka fyra  kom  från träkomponenttillverkarna och  sex  från 
byggföretaget.  En  potentiell  brist  i  studien  är att endast ett byggföretag deltagit i  studien.  

Orsakerna till  det  är  dels  att i  den konstellation, Industrikonsortiet  massivträ, vilka  kom 
med initiativet  till att studera samverkan  med  träkomponenttillverkare och byggföretag, 
ingick bara ett byggföretag.  Dels  att  det  stora byggföretag  som  studeras  kan anses som en  

representant för  en stor del av den  svenska byggmarknaden. 

Intervjuerna  har  genomförts mellan  mig  och  respondenten  enskilt oftast  på dennes kontor 
men  någon gång i ett konferensrum  på respondentens  arbetsplats.  De har  strukturerats  med  

hjälp  av en  intervjuguide, bilaga  A, bestående av  ett  antal  diskussionsområden  som vi  
samtalat kring. Intervjuerna  har  varat  cirka en  timme,  med en  viss  variation. Vid  
intervjuerna fördes anteckningar och  samtalen  spelades  in  elektroniskt för möjlighet till 
senare  validering. De  renskrivna anteckningarna från intervjuerna skickades tillbaka till 
varje enskild intervjuperson för  validering.  Vissa  av  respondentema uttryckte  en  önskan  
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om att deras svar  skulle  behandlas anonymt. Därför  har jag  valt att behandla och presentera 
alla intervjuerna på ett sätt så att deras anonymitet säkras.  

3.2.3  QFD  (Quality Function Deployment)  
Kundcentrerad  planering,  QFD, är  en systematisk  metod för att identifiera kunders  behov  
och önskemål och översätta  dem  till mätbara enheter,  Crow  (2002). Metoden  fungerar  
både som  verktyg för produktmodifiering och  som  ett redskap för att genomföra 
förändringar, Andersson  (1991). Metoden har  t.ex. använts  av  Stehn och Bergström  (2002)  
för att analysera kunders  krav på  konstruktionsutformningen  av flervånings  trähus.  

Det  finns många sätt att fånga  kundens krav  och önskemål:  direkt  diskussion,  intervjuer, 
enkäter,  temagrupper,  kund  specifikationer, observationer, garantidata,  fåltrapporter o.s.v. 
Denna förståelse  av kundens behov kan sedan  summeras i  en  produktplaneringsmatris  eller  
i ett  "kvalitetshus".  Dessa matriser används för att "översätta"  vad  till  hur,  d.v.s.  produkt 
krav eller  tekniska  specifikationer  för att uppfylla behoven,  Crow  (2002).  

QFD är ett  system som består av  fyra principiellt olika  steg:  produktplanering, 
produktutformning, processutformning och produktionsutformning, Andersson  (1991). 

Det  första  steget  i QFD  systemet,  produktplanering,  har  till syfte att, Andersson  (1991):  

• Identifiera  kundens krav  och förväntningar, 

• Vikta dessa kundönskemål, 

• Hitta  de  önskemål  som kan  utgöra viktiga försäljningsargument inom  det  valda 
marknadssegmentet, 

• Utifrån kundönskemålen bestämma  den  aktuella produktens egenskaper, och 

• Att sätta upp målvärden för produktegenskaperna. 

I denna studie var syftet med att använda sig av  en  QFD-metodik att identifiera och 
rubricera, träkomponenttillverkamas och byggföretagets förväntningar på samverkan  samt  
att vikta dessa förväntningar. Därför  har  endast  de  två första punkterna i det första steget i 
QFD systemet genomförts inom denna studie. Det hade varit möjligt och kanske också 
önskvärt att genomföra  en  fullständig analys av det första QFD steget  men  när forskaren 
insåg nyttan av  en  sådan analys fanns inte tid att genomföra  den. 

3.2.4  Enkät 
För att komplettera och triangulera intervjuundersökningen valde  jag  att utforma och 
skicka  en  enkät, bilaga  B,  till  en  större grupp  av respondenter.  Enkätfrågorna utformades 
när  analysen av  fallstudien nästan  var  ldar. Påståendena formulerades utifrån  den 
rubricering  för drivkrafter,  hinder  och  typer av  samverkan  som  tagits fram  under  
fallstudieanalysen. Påstående ett till sju handlade  om typen av  samverkan, åtta till  24 om  
drivkrafter och  25  till  35 om hinder,  bilaga  B.  Sist i enkäten  gays  respondenten  tillfälle att 
ge egna  kommentarer  vilket  ingen av de  svarande  gjorde.  För varje påstående ombads  
respondenten  ange  hur  väl påståendet stämde överens  med  deras uppfattning  på en  
ordinalskala numrerad från ett till  fem.  Ett betydde att påståendet inte stämde alls och  fem 
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att det stämde precis. Ordinalskalan utgör  en  rangordning av  de  ingående värdena,  men  
aystånden mellan skalvärdena är inte meningsfulla och nollpunkt saknas, Svenning  (1997). 
Den  här ordinalskalan ger  en  text (stämmer inte alls, stämmer ganska bra och stämmer 
precis) som variabelutfall vilket betyder att  den  kan kallas kvalitativ, Svenning  (1997). 

3.3  Tolkningsprocessen 
Analys och tolkning sker i samma stund som  data  nedtecknas i denna typ av studie. Mitt 
sätt att genomföra studien innebär t.ex. att  jag  direkt  har  tagit ställning till vad  jag  ansett 
intressant att anteckna. Anteckningar  jag  gjort direkt i materialet visar ofta på mina 
spontana tolkningar och på ställen som varit oklara där  jag  senare gått tillbaka till 
inspelningarna. Materialet  har  lästs igenom åtskilliga gånger och kompletterats med mina 
tolkningar innan  de  grupperats och omgrupperats i olika kodsystem åtskilliga gånger. I 
tolkningsskedets slutfas  har jag  läst igenom originaltexterna med syfte att förstå och skapa  
en  helhetsbild.  De  slutligt grupperade materialet  har  lästs igenom av kollegor och 
grupperingen  har  diskuterats.  

3.4 Validitet  och reliabilitet  
Resultat  och tolkningar är i  den  här  typen av  fallstudier forskarens  tolkning av  hur  
människor upplever verkligheten.  Om  forskaren  kan visa  att  det  finns ett sanningsvärde i  
hur  denne har  återgivit människornas upplevelser  kan forskningen  sägas  ha  inre  validitet,  
Merriam  (1988). Strategier  för att säkerställa  validiteten kan  vara  triangulering,  
deltagarkontroll,  observation under en  längre  tid,  horisontell  granskning  och kritiskt 
deltagande tillvägagångssätt och klargörande  av  eventuella skevheter forskaren riskerar att  
ha med sig in  i undersökningen,  Merriam  (1988).  I  den  här  studien har de  nedtecknade 
intervjuerna skickats till deltagarna vilka fått kommentera  materialet.  Empirin  har  insamlats  
under en  tvåårsperiod,  2001  och  2002,  och informella samtal  med personer  i  de  deltagande 
företagen  har  skett upprepade gånger. Kollegor  har haft  tillfälle att kommentera och  ha  
synpunkter  på  resultaten,  de har  också  aktivt  deltagit i tolkningsarbetet och  en  enkät  med  
syfte att komplettera intervjuresultaten  har  skickats till  en  grupp  av  industrirepresentanter.  

Hur  resultaten är överförbara  på  andra  situationer,  d.v.s. generaliserbarheten,  beskriver  
resultatens yttre  validitet,  Merriam  (1994). Underlaget  för  statistisk  generaliserbarhet  vid en  
fallstudie blir alldeles för litet och  en statistisk generalisering  är inte  heller  intressant  då  
fallstudien syftar till att skapa förståelse för och att tolka  en  viss  situation. En  jämförelse  av  
och  diskussion om  resultaten mot befintlig  teori kan  däremot bidra till  en teoretisk 
generalisering  och bidra till att utveckla och expandera befintlig  teori, se  t.ex.  Yin (1994), 
Miles  och Huberman  (1994). En sådan  analys  med  syfte att  visa om de  tidigare kända 
framgångsfaktorerna  kan  tillämpas  på  samverkan mellan byggföretag och 
träkomponenttillverkare  eller om de  måste anpassas för denna  situation  genomförs i denna  
studie. 
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Reliabiliteten handlar  om  överensstämmelse. Begreppet blir svårt när  det  handlar  om 
kvalitativ forskning eftersom  människors beteenden och tankar förändras  med tiden.  I 
stället för att kräva att utomstående ska  få  samma  resultat (om de gjort på  liknande sätt), 
bör forskaren sträva  efter  att resultaten  har  någon  mening.  Några  av de  viktiga 
framgångsfaktorer  som  identifierats här  har  identifierats  som  "nyckelindikatorer för 
framgång"  eller som  "nyckelkarakteristika" i andra  studier,  t.ex. Anderson och Narus,  
(1984),  Fontenot  och Wilson  (1997),  Dwyer  et al. (1987). 
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4.1  Allmänt 
Bygg-, bostads- och fastighetssektorn  har en  stark  roll  i svensk ekonomi. Marknadsvärdet 
av landets byggnader och anläggningar uppskattas till mer än dubbla värdet av BNP och 
byggsektorn svarar direkt eller indirekt, för  13%  (>  450 000)  av sysselsättningen, 
FORMAS  (2002).  

Byggproduktionen är i allt väsentligt  en lokal  verksamhet med lokala investerare och  en  
stor mängd små bygg- och anläggningsföretag. Flertalet av branschens företag, omkring  99  
procent,  har  färre än  50  anställda  de  små företagen arbetar  45  procent av alla anställda i 
branschen och  de  svarar för drygt  40  procent av branschens omsättning, Sveriges  
Bygindustrier (2001).  Stora byggföretag blir mer och mer fokuserade på att hantera  system  
och att bli samordnare av övergripande projekt  samt  projekterare och  den  egentliga 
produktionen blir  mindre  och  mindre  viktig. Detta betyder att husbyggnadsföretag ställer 
högre krav på att underleverantörer kan hantera  en  större andel av produktionen och att  
de  kan utveckla och leverera systemlösningar.  Ur  ett husbyggnadsperspektiv kan det 
generellt sägas att byggbolagen sköter tekniska lösningar, inköp av produkter och tjänster 
som behövs för projektet, samordning av projektet,  samt  hantering av  den  finansiella 
risken. 

Träindustrins byggvärdekedja är fragmenterad och består av olika  segment,  som t.ex. 
anläggnings-,  ROT- (Reparation,  Ombyggnad och Tillbyggnad) och nyproduktion av 
lägenheter eller småhus. För träkomponenttillverkarna är anläggningsprojekt  mindre  
intressanta medan däremot både nybyggnation och  ROT  av hus är mycket viktiga. 

Stomelement av massivträ används främst till väggar och bjälklag, med  den  relativt låga 
vikten fås grundläggnings-,  transport-  och monteringsfördelar, Massivträhandboken  (2002).  
Kännetecknande för stomelement — väggar och bjälklag — av massivträ är att  de  är stora.  
Till  följd av  de  stora tvärsnittsytorna är elementens bärförmåga och styvhet hög vilket gör 
att  de  är lämpliga för stabilisering och  vertikal  lastbärning för höga byggnader. Med  den  
massiva uppbyggnaden och  de  beklädnadsmaterial som normalt används fås generellt  en 
god  brandsäkerhet, Massivträhandboken  (2002).  Massivträstommar är lätta i jämförelse med 
stommar av betong  men  tyngre än traditionella träregelstommar. För att uppnå  en  hög 
ljudisolering i bjälklag och väggar måste massivträstommar, i likhet med lättregelstommar, 
därför utföras i flera skikt.  
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4.2  Massivträ i byggandet 
Varje byggsystem  har  specifika egenskaper  som  påverkar byggprocessen.  Om man  tar 
hänsyn till dessa  kan materialets  egenskaper utnyttjas  på  ett  optimalt  sätt. Massivträelement 
är kompakta, stabila och  har låg  egenvikt. För att uppnå godtagbara lösningar för  
funktionskraven  pä  tillräckligt brandskydd och ljudisoleringsförrnåga ställs vissa  krav  i 
montageskedet, speciellt i flerbostadshus där  kraven på  ljudkomfort och brandskydd är 
höga. Ljudöverföring  via  flanktransmission är ett  av de  stora problemen  vid  lätta 
byggsystem. Detta innebär att  det  är särskilt viktigt att  konstruktionens  knutpunkter utförs  
på  rätt sätt.  Brand-  och ljudkraven påverkar  en  byggnads installationslösningar, vilket också 
påverkar montagearbetet ute  på  arbetsplatsen.  Ur  beständighetssynpunkt är klimatskyddet  
under  byggtiden avgörande för allt träbyggande.  Det  är viktigt att stomelementen  på  ett  
effektivt  sätt skyddas  både  mot fukt och mot  slitage under  hela byggtiden.  

En av  massivträelementens fördelar är att  man kan  utnyttja själva  konstruktionselementets  
yta  som synligt  ytskikt.  

4.3  Ekonomi  
Den  ekonomiska aspekten är mycket viktig när  man  väljer byggsystem för ett projekt. 
Totalekonomin i ett byggprojekt beror  bland  annat på kostnaderna för projektering, 
produktion, förvaltning och underhåll,  samt  på byggherrekostnader och aktuell 
marknadsvärdering. För att kunna bedöma ett byggsystems konkurrenskraft är det därför 
viktigt att beakta samtliga konsekvenser som valet av byggsystem medför i totalkalkylen.  

De  främsta orsakerna för att byggsystem med massivträ är konkurrenskraftiga, som brukar 
lyftas fram, är  den  korta byggtiden och  den  låga egenvikten hos massivträelement, vilket 
påverkar dimensionerna på underliggande konstruktioner, till exempel ayseende 
grundläggistruktioner, Massivträhandboken  (2002). Den  korta byggtiden beror 
både på rationell montering och att massivträ innebär ett "torrt" byggande eftersom 
elementen är uttorkade till lämplig fuktkvot vid leverans.  Den  låga vikten påverkar även 
kostnaden för  transport  av material där fler  element  kan tas  per  lastbil. Dessutom kan oftast  
mindre  och billigare byggkranar användas vid monteringen av massivträelement än vad 
som krävs för motsvarande  element  av betong. 

För att bedöma konkurrenskraften för byggsystem med massivträ genomfördes  en  fallstudie 
av Industrikonsortiet Massivträ, Industrikonsortiet Massivträ  (2001).  Syftet var att jämföra 
konkurrenskraften för byggsystem med massivträ med övriga vanliga byggsystem på 
marknaden.  

Studien  omfattar ett flertal vanligt förekommande byggnadstyper.  Respektive  byggnadstyp  
har  analyserats  under en  rad olika förutsättningar avseende  bland  annat 
grundläggningsförhållanden, ytskikt på bjälklag, ljudkrav och andra beställarkrav. 
Kalkylerna för massivträsystemen  har  därefter jämförts med kalkyler för det konventionella 
byggsystem som bedöms vara det mest konkurrenskraftiga på marknaden i  respektive  fall.  
De  byggnadstyper som studerats är tvåvånings parhus (enfamiljshus utan lägenhetsskiljande 
bjälklag), tvåvånings flerbostadshus (flerfamiljshus med lägenhetsskiljande bjälklag), 
tvåvånings flerbostadshus  samt  femvånings kontorshus,  se  figur  7. 
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Inverkan av grundläggningsförhållanden  har  analyserats från kostnadskonsekvenserna blir 
för  de  olika systemen vid riktigt bra  respektive  dålig grund. Inverkan av bjälklagens ytskikt  
har  studerats genom att kalkyler tagits fram för olika ytskikt, 'färdig yta"  respektive  "ej 
färdig yta". Med 'färdig yta" ayses slipad och ytbehandlad träyta. Denna  har  i kalkylerna 
ansetts motsvara samma kvalitet som parkett för betongbjälklag eller konventionella 
träbjälklag. Med "ej färdig yta" ayses till exempel plastmatta på ett övergolv av  gips  för 
massivträbjälklagen,  respektive  plastmatta med spackling och eventuell stegljudsisolering för 
betongbjälklagen. 

Slutsatserna från fallstudien sammanfattas i figur  7,  som redovisar konkurrenskraften för 
massivträ för olika stomsystem och tillämpningar.  

Kontor  i flera väningar  Kontor  upp till  tre  väningar Bostäder i två vän  in  ga  r  

flerfa m  iljsh  us  

Bostäder i två  vä  n in  gar  
enfamiljshus 

Stålsto  mme  Stälstomme  Massivt  rä•  
vä 	r 

Träregelstomme Träregelstomme Träregels-to m  me  

Stor  

spännvidd 

>7,5 m 

Medelstor  

spännvidd 
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spännvidd  

Bra 
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Dälig 
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Figur 7:  Översikt av konkurrenskraften hos byggsystem med massivträ, Massivträhandboken  
(2002).  

Sammanfattningsvis kan sägas att massivträlösningar är speciellt konkurrenskraftigt vid 
följande användningsområden, Massivträhandboken  (2002):  

• Bostäder i enfamiljshus i två våningar vid spännvidder mellan  4,5  och  6 meter  
oaysett grundläggningsförhållanden (massivträbjälklag och träregelstomme) 

• Bostäder i flerfamiljshus i två våningar vid spännvidder mellan  4,5  och  6 meter  där 
grundläggningsförhållandena gynnar lätta byggsystem (massivträbjälklag och 
träregelstomme) 

• Kontor  upp till tre våningar vid spännvidder mellan  4,5  och  6 meter  där 
grundläggningsförhållandena gynnar lätta byggsystem (massivträbjälklag och 
träregelstomme) 

• Kontor  upp till tre våningar vid spännvidder mellan  7,5  och  12 meter,  där 
grundläggningsförhållandena gynnar lätta byggsystem (massivträbjälklag och 
massivträväggar)  
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Dessa slutsatser gäller i  de  fall  då massivträ utnyttjas som färdig golvyta i bjälldag. När 
någon  form  av golvbeläggning önskas minskar konkurrenskraften något. Detta beror på att  
den  totala kostnaden för bjälklaget är högre då massivträbjälklaget förses med exempelvis 
ett övergolv av  gips  och plastmatta, än om det slipas och ytbehandlas, Massivträhandboken  
(2002).  Massivträbjälklagens Konkurrenskraften hos massivträ påverkas också starkt av  de  
krav och värderingar beställaren  har.  Det går därför inte att sätta några generella siffror på 
dessa parametrar.  De  jämförelser som genomförts är dock baserade på konkreta projekt och 
tar därmed hänsyn till verkliga värderingar och krav som beställaren  haft.  

Massivträväggars konkurrensförmåga beror på väggens tjocklek och  den  ökar med 
minskande tjocklek. Konkurrensförmågan är  god  när tunna väggar kan användas och 
träregelstomme inte är aktuell på grund av bristande bärförmåga, Massivträhandboken  
(2002). 

4.4 Element  och byggnadsdelar  

4.4.1  Bjälklag 
Massiva träbjälklag är till största delen uppbyggda av solitt trä.  De  tillverkas av bräder och 
plankor av sågat virke eller balkar av limträ vilka sammanfogas till  element.  För 
ljudisoleringens  skull  förses bjälklaget ibland med undertak och/eller övergolv. Det går att 
använda både över och undersidan som synligt golv  respektive  tak. 

Det finns tre huvudtyper av bjälldag: 

• Plattbjälldag 

• Kassettbjälklag 

• Samverkansbjälklag 

Plattbjälklag 
Plattbjälklaget används framför allt vid spännvidder upp till cirka  6 meter. 

Lim  träplattor består i princip av liggande limträbalkar När  man  önskar använda bjälklagets 
överyta utan beläggning, måste bjälklaget normalt förspännas på  plats,  Massivträhandboken  
(2002).  

Spikade plattor består av plankor eller bräder som spikas ihop på högkant.  Den  här typen 
används traditionellt i Mellaneuropa, både som  element  och platsbyggd, 
Massivträhandboken  (2002).  Spikade plattor förses oftast med beläggning på grund av  de  
springor som finns mellan lamellerna. Skivverkan är begränsad på grund av spikförbandens 
eftergivlighet. Dymlade plattor är hopfogade med trädymlingar. I övrigt är  den  dymlade 
plattans egenskaper jämförbara med  den  spikade plattans.  
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Tvärspända plattor, figur  8, har  väsentligt  mindre  fuktbetingade rörelser än  de  ingående 
lamellerna, då förspänningsstålen fungerar som mothåll, Massivträhandboken  (2002).  
Koncentrerade laster fördelas också bättre i sidled än i spikade eller dymlade plattor.  

Figur 8:  Tvärspänd platta, Massivträhandboken  (2002)  

Krysslimrnade plattor, figur  9,  består av bräder som limmas i skikt med vartannat skikt 
korslagt, som i plywood.  Dimensionsstabiliteten  i skivans  plan  är mycket  god,  
Massivträhandboken  (2002). De  krysslimmade plattorna kan ta böjmoment även i tvärled.  

Figur 9:  Krysslimmad platta, Massivträhandboken  (2002)  

Kassettbjälklag 

Kassettbjälklagen, figur  10,  tillverkas för spännvidder upp till  12 m,  Massivträhandboken  
(2002).  Kassettens överdel består av  en  krysslimmad platta (flerskiktsskiva). Elementets 
längd och bredd påverkas därför endast obetydligt av fuktbetingade rörelser i träet. Liv och 
underflänsar är av limträ. Hålrummet är fyllt med ljudabsorberande mineralull. Bjälklagets 
undersida utgörs normalt av ett undertak; nedpendlat, fjädrande upphängt eller fribärande 
beroende på kravet på ljudisolering.  

Figur 10:  Kassett med  5  liv, Massivträhandboken  (2002) 
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Samverkansbjälklag 

Med  en  betongpågjutning som samverkar med plattbjälklaget kan  man  uppnå större 
spännvidder än med enbart massivträplattan, Massivträhandboken  (2002).  Stabiliseringen av 
stommen och ljudisoleringen blir enklare än med bara träplattan. Nackdelar är att 
färdigställningsgraden minskar och att byggtiden förlängs på grund av  den  uttorkning som 
krävs, Massivträhandboken  (2002). 

4.4.2  Väggar 
Elementen tillverkas vanligtvis av brädskikt som sammanfogas med spik eller lim, 
Massivträhandboken  (2002).  Storleken begränsas av hanterbarheten  samt transport-  och 
lyftkapacitet. 

Spikade väggelement 

Väggelement består i standardutförande av tre skikt stående bräder med mellanliggande 
skikt av  konstruktionsboard,  Massivträhandboken  (2002).  Elementen är sammanfogade 
med spik från  en  sida. 

Limmade väggelement 
Elementen är solida och uppbyggda av ett udda antal korslagda brädskikt.  De  yttre skikten 
orienteras vertikalt, Massivträhandboken  (2002). 

30 



Kapitel 5  Teoretiskt ramverk  

Kapitel 5  Teoretiskt ramverk  

5.1  Samverkan  
Målet med  denna översikt är att identifiera och karakterisera generella samverkansproblem 
baserat  på en del av den  befintliga marknadsförings-, ekonomi- och byggnadsmanagement  
litteraturen.  Avsikten är också att beskriva byggnadsindustrins främsta problemområden  
samt  att beskriva  en  spännvidd  av  olika  partnering-/marknadsföringsrelationer  ur 
litteraturen. 

En rad  olika  faktorer  tycks skilja samverkan från  mer  traditionellt samarbete mellan 
leverantörer och köpare. Dessa  faktorer kan  innefatta: engagemang,  samordning, beroende,  
tillit,  kommunikation (kvalitet  och förekomst  av),  informationsutbyte, uppföljning  av  satta  
mål,  skapandet  av  samverkansfördelar och gemensamma värderingar m.m. 

Tillit, viljan att samordna  aktiviteter,  förmågan att skapa  en  känsla  av  deltagande och 
engagemang för  relationen samt de kommunikationsstrategier  vilka används  av  parterna är 
kritiska för  om  samverkan blir framgångsrik,  Mohr  och Spekman  (1994).  I  en serie av  
frågor  angående interaktionen  mellan  en  distributör och leverantör i  den  brittiska 
träindustrin,  Simpson  och  Wren  (1997)  värderades ömsesidigt  beroende,  investeringar, 
informationsutbyte, tillit och engagemang högt. Nyckeln till att förstå  effektivt  fungerande 
partnerskapsrelationer  ligger  inte nödvändigtvis i  graden av  formell  interaktion  mellan 
parterna.  De normer som  utvecklats inom  relationen, eller  i  en  delad  kultur  utan hänsyn 
till organisationsgränser,  kan  vara minst lika viktiga,  Thompson  och  Sanders (1998).  
Framgångsrik  implementering av  samverkan  beror av  hur  väl etablerade  tekniker  för 
projektstyrning,  så som  att sätta tydliga mäl och  delmål,  utnyttjas, Boddy  et al. (1998).  

Emellertid föreslår Boddy  et al. (1998),  baserat  på en empirisk studie,  att ett  av de  
underliggande hindren mot  partnering  är att kostnader, vinster/fördelar och 
resursintensivhet bara  kan  försvaras  om  kostnaderna  som beror av  utökad samverkan är  
mindre  än samverkansfördelarna.  De  ekonomiska konsekvenserna  av  samverkan  beror på 
de  attityder  som  utvecklas, engagemanget i  den  specifika  relationen  och  av  hur  realistisk 
bild ledningen har om  hur  leverantörssidan i företaget fungerar, Gadde och Snehota  
(2000).  Att värdera fördelarna  av  leverantörssamverkan är  en  svårare uppgift än att 
uppskatta kostnaderna  eftersom  fördelarna inte är lika tydliga i företagens redovisning. 

Enkäten  som  Akintoye  et al. (2000)  presenterar utforskar framåt- och bakåtriktade 
försörjningskedjor, från entreprenörens synvinkel, i  den  brittiska byggindustrin.  Enligt  
Akintoye  et al. (2000) består de  framåtriktade försörjningskedjorna  av aktiviteter  och  
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uppgifter  som leder  till förberedelser  av produktionen,  tillsammans  med kunder  och 
designteam, och  de  bakåtriktade försörjningskedjoma  består av de aktiviteter  och uppgifter  
som  involverar konstruktionsleverantörer, underentreprenörer och  specialister  i leveransen  
av  byggprodukter.  En  intressant  observation var  att entreprenören  har mer  
samarbetsöverenskommelser  med  sina  kunder  än  med  sina leverantörer,  det tyder på en  att 
entreprenörer föredrar att  se  framåt snarare än bakåt i sina försörjningskedjor. 

Från ett TQM-perspektiv  (Total  Quality  Management)  argumenterar Arditi och Gunaydin  
(1997)  att förbättrad  kvalitet  i byggindustrin bäst uppnås genom partneringarrangemang där 
beställaren är nyckelspelaren.  Den  bakåtriktade försörjningskedjan är  den  svaga länken 
vilken behöver förbättras  om den  fulla potentialen  med  samverkan för byggindustrin, och 
dess  kunder,  ska bli verklighet, Saad och Jones  (1999).  

Generellt sägs  de tre  största hindren mot att implementera  en  lyckad samverkan i 
försörjningskedjoma är relaterade till industrins  kultur vad  gäller ledarskap,  
organisationsstrukturer  och  mentaliteten  inom dessa  organisationer,  Akintoye  et al. (2000). 
Observationer  från  Hong-Minh  et al. (2001)  stödjer detta och rapporterar att förändra 
attityder representerar  30 procent av de 114 svar  vilka handlar  om  åtgärder  som  behövs för 
att förbättra  de  brittiska försörjningskedjorna för husbyggande.  

5.1.1  Samverkansrelationer  ur  ett marknadsperspektiv  
Fontenot  och Wilson  (1997) ger en bild  över räckvidden för marknadsrelationer  som  ett  
spann  från diskreta  transaktioner  till  vertikal integration, figur 11.  Varje  steg  i  spannet  
bygger på relationen  till vänster,  så  att  basen  för varje  relation  är  en transaktion.  Företag 
(och deras  relationer) som  förflyttar  sig  längs spannet  kommer gradvis  att uppleva att 
byråkrati och  administrativ  kontroll ökar medan marknadens kontroll baserad  på pris  
minskar,  Fontenot  och Wilson  (1997).  

Spannet  består av  sju  steg  vilka representerar  en  ökande  grad av  samverkan,  Fontenot  och 
Wilson  (1997):  

• Transaktion  att företag byter pengar mot  en  vara  eller  tjänst. 

• Upprepade  transaktioner  innebär att minst ett tidigare utbyte mellan köpare och 
säljare  har  förekommit. 

• Långsiktiga  relationer  innehåller troligen ett visst mått  av  motståndar (vinna-
förlora anda)  mentalitet  och  de  är  helt beroende av  marknaden. 

• Köpar-/säljarpartnerskap representeras  av  ömsesidigt  beroende  mellan  foretag  
inom ett speciellt affärsområde. I ett partnerskap upplever företagen ömsesidiga 
fördelar (kostnadsbesparingar,  produktionseffektivitet  o.s.v.) och  priser kan  
förhandlas  med minimal  marknadspåverkan 

• Strategiska allianser bildas när  var  och  en  tilldelar  resurser  för ett gemensamt syfte  
som kommer  att vara till nytta för båda  parter  (vinna-vinna anda). 

• Företag  som  skapar  multipla relationer,  partnerskap  eller  strategiska allianser ingår i  
en  nätverksorganisation.  
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• Vertikal integration  är  den  ultimata marknadsrelationen. 

Långsiktiga 	 Strategiska 	 Vertikal  
Transaktioner 	 relationer 	 allianser 	 integration  

Upprepade 	 Köpar-/Säljar 	 Nätverks- 
transaktioner 	 partnerskap 	 organisationer  

Figur 11:  Spannet  av  marknadsrelationer, fritt översatt  efter  Fontenot  och Wilson  (1997). 

Den relation som  innehåller minst  element av  samverkan, diskreta  transaktioner  innebär att  
foretag  byter pengar mot  en  vara  eller  tjänst  som  är lätt att bestämma värdet  ay.  Vid  
diskreta  transaktioner  är varje händelse oberoende  av  alla andra  faktorer  än  pris eftersom  
priset ensamt avgör affären,  Fontenot  och Wilson  (1997).  Priset bestäms  av  marknaden och  
det  finns inget tidigare,  eller  förväntat framtida, utbyte mellan köparen och säljaren.  
Produkten  eller  tjänsten  ses som en enkel  vara (vilken  som helst) det  finns inga 
märkesnamn,  ingen  märkeslojalitet, inga märkesspecifika förutsättningar  eller 
produktdifferentiering som  påverkar köpet,  Fontenot  och Wilson  (1997). Vid en diskret 
transaktion  finns ett  relativt stort  motståndsförhållande mellan parterna  eftersom både  
köparen och säljaren strävar  efter  att uppnå ett  sä  för  dem  bra ekonomiskt  resultat som  
möjligt genom affären. 

Relationsberoende utbyten,  som  vertikala  integrationer,  karakteriseras  av multipla 
transaktioner  över  tiden  vilket gör att varje  transaktion  blir  en del av  ett tidigare och ett 
förväntat framtida förhållande. Utöver  det  verkliga utbytet  av en produkt eller  tjänst mot 
ekonomisk  kompensation kan  deltagare i ett relationsberoende utbyte uppleva  en 
personlig,  icke-ekonomisk tillfredställelse och  delta  i ett  socialt  utbyte,  Fontenot  och 
Wilson  (1997).  Mellan dessa två  extremer  finns  en  ökande  kommunikation  och  
involvering  mellan köparen och säljaren,  en  ökning i  tid  och historia, ökad gemensam  
planering,  ökad inblandning  av  flera  parter,  fler kontraktsöverenskommelser och ökat 
förtroende,  Fontenot  och Wilson  (1997). 

5.1.2  Samverkansrelationer  ur  ett byggledningsperspektiv  
Få industrier lider mer av konflikt  än byggindustrin, Black  et al. (2000). Det  tillsammans  
med en  mängd andra  faktorer har  bidragit till att skapa nya sätt att göra affärer. Några  av  
dessa  faktorer  är ökad internationell konkurrens, ökade legala  krav  och  den  hastigheten  
med  vilken  ny teknologi  introduceras  på  marknaden,  Thompson  och  Sanders (1998).  Ett 
sätt att hantera dessa  faktorer  är genom  partnering. Partnering  strävar  efter  att förbättra  
relationen  mellan parterna genom att  de  arbetar tillsammans mot gemensamma  mål  och 
genom att skapa  en  vinna-/vinna-känsla, Black  et al. (2000).  Partnering  är ett begrepp  som  
används för  en rad  olika ledningssätt.  Det har  kommit att bli  en term som betyder  väldigt 
olika saker för olika människor.  En  allmän förväntning är att  partnering  ska skapa  en ny 
kultur som kommer  att leda till färre  tvister,  lägre kostnader och förbättrad  kvalitet,  
Jackson och  Barlow  (2000). Det som  är gemensamt för  de  flesta uppfattningar  om  
partnering  är att vinsterna  som  uppnås oftast  står  i  direkt  proportion  till risken parterna tar,  
Thompson  och  Sanders (1998). 
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Lag  Hög  
Nivån av samverkan 

Figur 12:  Partneringkontinuumet, fritt översatt  efter  Thompson  och  Sanders (1998). 

Figur 12 kallas  ett  kontinuum  för att  det  finns många "nyanser"  av  partnering  och varje 
nyans  har  sitt  eget  användningsområde.  Kontinuumet kan  delas  in  i fyra generella  steg  och 
visar  på de  vinster  som kan  väntas från  de  olika nivåerna  av  samverkan. Varje  steg  
representerar  en ny  nivå  av  partnering, Thompson  och  Sanders (1998):  

• Konkurrens  (den  traditionella  ansatsen  när  partnering  saknas) karakteriseras  av  
framgång  på  andras bekostnad (vinna/förlora  mentalitet),  Kortsiktigt  fokus,  enstaka 
tillfällen  av kontakt  mellan  organisationer  och liten tillit, utan delad risk 

• Samarbete  (en ansats som  fokuserar  på  att  nå  överenskommelse genom  
kompromisser)  vilket innefattar vanliga  objekt  vilka är projektspecifika,  kontakt  
mellan företag  vid  upprepade tillfällen  men  begränsad tillit och delning  av  risk 

• Samverkan (uppnå processförbättring genom  teamwork)  definieras av långsiktigt 
fokus på att uppnå  de  inblandade parternas strategiska mål, Överenskommelser 
vilka gäller för flera projekt, delade befogenheter, öppenhet, ärlighet och ökad 
delning av risk; och 

• Sammansmältning (företagen görs  "om"  för att passa  processen)  i detta  steg  
integreras  kulturer  och anpassas för att passa  applikationen, det  är ett  transparent  
gränssnitt och  total  tillit och delning  av  risker mellan företagen.  

Det  finns ett "glapp" mellan  den  första nivån och  de tre  följande  eftersom  konkurrens 
fokuserar  på det  enskilda företagets verksamhet medan  de  andra fokuserar  på  användandet  
av  olika partneringtekniker för att uppnå gemensamma  mål,  Thompson  och  Sanders 
(1998). De tre  partneringangreppssätten  har  varsitt specifika användningsområde, baserat  på  
ägarens (den/de  som  äger frågan  om  hur  relationen  ska  se  ut, t.ex. köparen och säljaren) 
strategiska inriktning och drivkrafter,  Thompson  och  Sanders (1998). Det går  inte att 
kopiera  en  existerande partneringrelation till  en ny situation  och förvänta  sig  att uppnå  
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samma vinster, utan  den  typ  av  partnering  som  passar bäst för varje  situation  måste 
identifieras,  Thompson  och  Sanders (1998). 

5.1.3  Tillit 

Generellt  har  tillit definierats  som  viljan att lita  på en partner som man har  förtroende för,  
Moorman  et al. (1992). Mer specifikt  definierar Anderson och Narus  (1990)  tillit i 
tillverkare-/distributörsrelationer  som,  

'företagets  tro på  att ett annat företag  kommer  att utföra handlingar  som  
resulterar i positiva  resultat  för företaget,  så  väl  som  att  de  inte  kommer  
att utföra oväntade handlingar  som  resulterar i negativa  resultat  för 
företaget" (fritt översatt).  

Resultatet av  tillit är ett företags  tro på  att deras motpart i  relationen kommer  att handla  så  
att positiva  resultat  uppnås, Anderson och Narus  (1990).  Opportunistiska beteenden  kan  
kännas  igen som  prisökning från leverantören  eller  negativa förändringar  som  påverkar 
betalningsvillkor. Tillit relaterar till makt. Förekomsten  av  tillit och engagemang i  en  
marknadsföringsrelation uppmuntrar marknadsförare att arbeta  med  att upprätthålla 
relationsinvesteringar genom att samarbeta  med partners,  Fontenot  och Wilson  (1997).  

Osäkerhet  vad  gäller att ta  beslut  handlar  om graden  och förutsägbarheten  av  
konsekvenserna  av  besluten, Achrol och  Stern  (1988).  Osäkerhet är relaterat till tillit 
genom att osäkerheten i beslutsprocessen minskar när nivån  av  tillit i  en relation  ökar,  
Morgan  och  Hunt  (1994). 

5.1.4  Engagemang 

Engagemang är grundläggande och byggs  på  förtroende;  det  är villkorslöst när  det  gäller att 
uppnå överenskommelser i långsiktiga frågor, Spekman och Sawhney  (1990).  Engagemang 
är viljan  hos  ett partnerföretag att erbjuda arbete och  resurser, så som  utvecklandet  av  nya  
produkter eller serviceprogram,  för fortskridandet  av relationen.  Ju  mer  engagerade 
parterna är i  relationen desto  större är chansen för  det  enskilda företaget att uppnå sina 
individuella och gemensamma  mål  utan  den  överskuggande risken för att engagera  sig  i 
opportunistiskt beteende,  Fontenot  och Wilson  (1997). 

5.1.5 Beroende 

En  köpares  beroende av en  säljare är  direkt  relaterat till köparens  behov av  att upprätthålla  
relationen  för att uppnå önskade  mil (t. ex.  vinster, tillgång till  varan eller  kundservice).  
Williamson  (1991)  menade att investeringar i transaktionsspecifika tillgångar skapar  
beroende på grund av  att  de  gör utbytesparten oersättbar  eller  bara ersättbar till  en  kostnad.  
På  samma sätt menar  Dwyer  et al. (1987)  att  en  köpares förväntning  av en  hög 
utbyteskostnad gör att köparen  får  ett ökat intresse  av  att upprätthålla  en kvalitativ relation.  

Heide  och  John (1988)  identifierar fyra  situationer  i vilka  en  köpares  beroende av en  
leverantör är förhöjt: 

• När  resultatet av  köpar-/säljarrelationen är viktig, högt värderad, och/eller när 
volymen/frekvensen  av  utbytet är  stor; 
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• När  relationen ger  köparen vinster  som  är jämförelsevis bättre än  de  vinster  som han 
kan få  genom andra  relationer;  

• När  det  finns  få  alternativa källor för leverans; och 

• När  det anses,  antingen svårt  eller dyrt  att byta ut  den  aktuella leverantören.  

Fontenot  och Wilson  (1997)  menar att  det  ömsesidiga beroendet  består av  ett företags 
förståelse för, och accepterande  av,  att  de  för att vara  en del av en  ömsesidigt lönsamt  
relation,  måste samverka och skapa täta  band  vilka ofrånkomligen  kommer  att skapa  
konflikter. De  säger också att  det  ömsesidiga beroendet  kan  beröra många olika  element  i 
tillverkningsprocessen  så som  t.ex. att leverantören erbjuder kundanpassade leveranser, 
speciella förpackningar  eller  tillverkning mot speciella  specifikationer. Det  ömsesidiga 
beroendet och förmågan att finna alternativa källor för leverans är relaterade till  en 
organisations  kostnader för att aysluta ett samarbete. Erkännande  av det  ömsesidiga 
beroendet indikeras  av  att båda  parter tror  att  det skulle  vara svårt för  dem,  och kostsamt 
för deras  partner  att aysluta  en  upprättad  relation,  Fontenot  och Wilson  (1997).  När  
parter tror  att barriären mot att aysluta  relationen  är hög för båda  parter,  är  det troligt  att  
de kommer  att samarbeta  som  ett sätt att hantera flödet  av resurser  mellan deras företag, 
Spekrnan och Salmond  (1992).  

I  de  tidiga skeendena  av en relation kan  distributörer söka  efter  leverantörer  som kan  
erbjuda tydliga fördelar  så som  överlägsen  logistisk service (just-in time,  fördelaktiga avtal 
för  distribution  o.s.v.),  Fontenot  och Wilson  (1997).  Valet  av partner kan  också baseras  på  
andra,  mindre  strategiska  grunder  (förutom enbart  av  nödvändighet för  små  företag) t.ex.  
så som  gemensamma marknadsföringsprogram,  Morgan  och  Hunt  (1994). 

5.1.6 Kommunikation  
Anderson och Narus  (1984)  definierade  kommunikation  i  en  tillverkar-
/distributörsrelation  som "det  formella  så  väl  som  informella utbytet  av  meningsfull  
information"  och beskrivs  av  Mohr  och  Nevin  (1990) som "klistret som  håller ihop  
relationen".  Att företagen delar meningsfull  information  är  en  nödvändig förutsättning för 
tillit,  men med en  ökande tillit  kommer  också  delandet av  meningsfull  information,  och 
dämied  kommunikationen,  att öka, Lewin och  Johnston  (1997). Effektiv kommunikation  
hjälper till att skapa tillit mellan ett företag och dess leverantörer,  kunder  och andra företag.  
Det  indikerar också att företagen är villiga att lära  av  varandra genom att dela kunskaper 
och  teknologi, Hong-Minh  et al. (2001). 

5.1.7 Konflikt 
Det  mesta  som  skrivs  om  partnering  relaterar till byggsektorn  som mer eller mindre  
konfliktfylld,  Thompson  och  Sanders (1998),  Rhodin  (2002),  Black  et al. 2000). Konflikt  
är oundvikligt i  de  flesta  relationer,  även  om  avtal  kan  ta  hand  om  potentiella 
problemområden,  har det  visat  sig  att självreglering  av  konfliktområden är  en  nyckelfaktor 
i många framgångsrika allianser, Spekm.an och Sawhney  (1990). Konflikt har  studerats  på  
två sätt inom relationsmarknadsföring:  funktionell  och ickefunktionell (nedbrytande för  
relationen),  Fontenot  och Wilson  (1997). Konflikt  sägs vara  funktionell  då  parterna i  en 
relation  löser dispyter tillsammans.  Funktionell  konflikt kan  också användas för att  
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stimulera  kreativiteten  vilket  kan  leda till högre  produktivitet  och  effektivitet,  Anderson 
och Narus  (1990).  Ett sätt att förbättra utförandet och öppet diskutera problemområden är 
att  ha  gemensamma årliga prestationsuppföljningar vilka  kan  fungera  som  ett  forum  för att 
utveckla meningsfulla  planer  för  hur  man  ska lösa  problem,  Fontenot  och Wilson  (1997). 

5.1.8  Förväntade  resultat  
Upprättande  av  ett gemensamt  måldokument har  betraktats  som det  enskilt viktigaste 
verktyget för att utveckla  en  samverkansrelation  enligt  partneringprincipen,  Thompson  
och  Sanders (1998). Resultat  är  det  begrepp  som  fångar kostnaden i  relation  till  vinsten av  
att upprätthålla  relationen  jämfört  med det  förväntade  resultatet av relationen,  Anderson 
och Narus  (1990).  Ett  foretag  engagerar  sig  i partneringaktiviteter  så  länge  relationen  
tillfredställer förväntningarna bättre än  en relation med  andra alternativa  partners som kan  
vara tillgängliga,  Fontenot  och Wilson  (1997).  Ett annat  resultat  från  en positiv  
utvärdering  av  ett företags  relation  till deras  partner  är tillfredställelse,  Fontenot  och Wilson  
(1997).  Tillfredställelse  leder  till långsiktighet i  relationen,  vilket  kan  vara  en indikator  för 
engagemang, Anderson och Narus  (1990). 

5.1.9 Kultur  
Delade värderingar definieras  av  i vilken  grad partners har  gemensamma föreställningar  om  
vikten och lämpligheten  av  vissa beteenden,  mål  och handlingssätt,  Fontenot  och Wilson,  
(1997).  Delade värderingar är  normer  vilka  styr  lämpligheten  av  vissa handlingar. Ett 
företag  som  upplever att deras  partner har valt  ett passande beteendemönster tenderar att 
lägga ett större engagemang i  relationen, Morgan  och  Hunt  (1994).  Några  av  beteendena 
och handlinssätten  som kan  indikera delade värderingar hittas i nivån och  frekvensen av 
den information som  delas,  Fontenot  och Wilson  (1997). 

Kultur får relativt  lite uppmärksamhet i  forskning om  partnering  trots att  den  ofta  anses  
viktig, Rhodin  (2002).  Två exempel  på  kulturella svårigheter är förekomsten  av 
subkulturer  i  organisationer  och  den  komplexa  dynamik som  uppstår i samband  med  
förändring, Rhodin  (2002). En  kulturell  anpassning mellan samverkande  organisationer  
utgör  grunden  för att ömsesidigt förtroende ska utvecklas,  Faulkner  och  De  Rond  (2000). 

5.2  Organisationsförändring 
När  man har  att göra  med strategisk  organisationsförändring är  det  viktigt att  komma  ihåg 
att  det  inte finns något "bästa" angreppssätt för förändring därför bör  man  anstränga  sig  för 
att utveckla möjliga  eller  anpassningsbara  modeller  för  strategisk planering,  Appelbaum  et 
al. (1998).  

Strategiska företagsförändringar omfattar  pågående  förändringar vilka  styrs  från  toppen  till 

botten  av organisationen  och  har en  djupgående  effekt på  djupet  av  förändrings insatsen,  
Appelbaum  et al. (1998).  Förändringen  kan ha  sitt ursprung i  den  externa miljön  så som  
förändringar i  konkurrenters  handlingar, reglering från myndigheter  eller  myndighets 
bestämmelser, ekonomiska förhållanden och teknologiska framsteg,  Appelbaum  et al. 
(1998).  Förändring  kan  också härstamma inifrån  en organisation.  Dessa förändringar  kan  
vara nya företagsvisioner och  missioner,  inköp  av ny teknologi, fusion  och förväry  samt 
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problem  inom företaget,  Appelbaum  et al. (1998).  Ofta är uppkomsten  av  nya  
konkurrenter,  tekniska  innovationer, ny  företagsledning och förändrade attityder till arbete  
de  vanligaste och  mest  påverkande krafterna för organisationsförändring,  Appelbaum  et al. 
(1998). 

Business  Process  Re-engineering  (BPR)  har  definierats  som en fundamental 
omstrukturering av  affärsprocesser för att uppnå dramatiska förbättringar inom kritiska 
områden  som  kostnader,  kvalitet, service  och produktionshastighet,  Dennis et al. (2002).  
Dessa  processer kan  definieras  som  viktiga för företagets strategiska inriktning.  De  är ofta 
riktade från  ledningen  nedåt och  de har en  tydlig  effekt på  ansträngningen  som  behövs för 
att genomföra förändringen. BPR  kan  därför  ses som en  modell för att genomföra  en 
strategisk  förändring utifrån  definitionen av  Appelbaum  et al. (1998).  

Revenaugh  (1994) har  studerat  implementeringen av  BPR i  organisationer.  I  studien  
används två olika  metoder  för att identifiera  hur  svårt  eller  lätt  det  är att implementera 
radikala organisationsförändringar,  en  metod där  en  matris (s.k.  strategisk  matris i fyra fält) 
används för att bestämma  den  strategiska  relevansen av en  förändring för  organisationen  
och  en  metod för att klassificera företagskulturen.  Resultatet av den  strategiska matrisen 
föreslår att  det  finns olika angreppssätt för hanteringen  av den  studerade  processen  och 
företagskultur  klassifikationen  bestämmer vilken  grad av  insats  som  behövs för att 
implementera  den  föreslagna  processen. 

5.2.1 Den  strategiska matrisen  
Den  strategiska matrisen används för att bestämma  den  strategiska relevansen av  en  
förändring för organisationen. Axlarna på matrisen visar  den  nuvarande (y-axeln) och  den  
framtida (x-axeln) strategiska betydelsen av  den  studerade processen, figur  13.  

Hög 

Figur 13: Den  strategiska matrisen, fritt översatt efter Revenaugh  (1994).  

Kvadranterna i matrisen  har  kallas; Strategisk, Omvälvning, Bruksmässig och Sstödjande, 
fritt översatt efter Revenaugh  (1994). 
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• Organisationer i  den  strategiska cellen är starkt beroende av att  den  nuvarande 
processen fungerar och mycket beroende av  den  nya processen för att överleva. 

• Företag i omvälvningskvadranten är inte beroende av processen för dagens behov  men 
den  nya processen förväntas spela  en  viktig  roll  i företagets framtid. 

• Organisationer i  den  bruksmässiga cellen är mycket beroende av  den  existerande 
processen  men den  nya processen är inte livsviktig för att företaget ska kunna 
konkurrera framgångsrikt. 

• Stödjandecellsorganisationer är placerade i låg-någkvadranten vilket betyder att 
organisationer i denna cell borde ägna minst engagemang åt processen och dess 
framtida utveckling vad gäller ledningsintresse och inblandning.  

5.2.2  Företagskulturer  
Kultur  är ett komplext begrepp  som kan  handla  om  många olika saker. Revenaugh  (1994)  
använder i sitt arbete  en  modell för att analysera företagskulturer vilken  bygger på  Deal's  
och  Kennedy's  (1983)  arbete, där  det  föreslås att företagskulturer  kan  förstås och hanteras 
genom att identifiera fyra olika  "kulturtyper", figur 14:  

• Tuffa pojkarna,  den  hänsynslösa  kulturen  

• Satsa hårt och fira  kulturen  

• Hasardkulturen  

• Processkulturen 

Långsam återkoppling från 
omvärlden 

Process  

Lågrisk 
bransch  14 	 

Satsa hårt och fira  

Hasard  

Högrisk  
le>  bransch  

Tuffa pojkarna,  de  
hänsynslösa 

Snabb återkoppling från omvärlden 

Figur 14:  Modell  för företags "stamkulturer", fritt översatt efter Revenaugh  (1994) 
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Graden av  risk förknippad  med  företagets  aktiviteter  och hastigheten  på  återkopplingen 
från omgivningen är  de  bestämmande faktorerna för i vilken  kvadrant som  bäst  beskriver 
den  övergripande  kulturen  i  en organisation,  Revenaugh  (1994).  

"Tuffa pojkarna,  de  hänsynslösa organisationerna"  har en  hög risk/snabb återkoppling 
omgivning.  Den  karakteriseras  av individualister  och  det  finns  ingen  belöning i att vara  en 
del av gruppen,  Revenaugh  (1994).  Stora kapitalinvesteringar är ofta nödvändiga och 
resultaten blir ofta kända  relativt fort.  Fokusen  på  snabb återkoppling tar  resurser  från 
långsiktiga investeringar  eftersom det  inte finns något värde i långsiktighet, Revenaugh  
(1994).  "Satsa hårt och fira företag" arbetar i  en låg  risk/snabb återkopplingsmiljö.  Det  är 
oftast inte speciellt kostsamt att  ha en  försäljare att göra  en  speciell aiTär,  men  
återkopplingen är ganska  direkt,  Revenaugh  (1994). "Hasardorganisationer"  arbetar i  en  hög 
risk/långsam återkoppling omgivning, vilken karakteriseras  av frasen "Play  it  Safe",  
Revenaugh  (1994).  Stora kapitalinvesteringar är ofta nödvändiga och  resultatet av  
investeringarna blir ofta inte kända för än  efter en  lång  tid,  Revenaugh  (1994).  
"Processorganisationer" arbetar i  en låg  risk/långsam återkopplingsmiljö. Dessa  organisationer  
karakteriseras  av frasen  "Be  Perfect",  Revenaugh  (1994). 

5.3  Företagsstorlek 
I uppsatsen talas om stora och små företag. För att definiera vad ett stort  foretag  är utgår  jag  
från EU-kommissionens  definition  av mikroföretag, småföretag och medelstora företag,  Jag 
har  valt att använda mig av rekommendation 96/280/EC, figur  15.  Ett företag som inte  
faller in under  någon av dessa definitioner menar  jag  är stort. 

Företagens storlek enligt EU-kommissionen  (2001):  

• Mikroföretag  har  tio eller färre anställda. 

• Småföretag  har 11-49  anställda och  en  årlig omsättning av  max  fem miljoner euro  (-
45 800  tkr).  Mindre  än  25  % av kapitalet eller rösträtterna ägs av ett företag som är 
stort. 

• Medelstora företag  har 50-249  anställda och  en  årlig omsättning av  max 40  miljoner 
euro  (-366 000  tkr).  Mindre  än  25  % av kapitalet eller rösträtterna ägs av ett 
företag som är stort. 

• Stora företag är då, enligt  min definition,  företag med fler än  250  anställda och med  
en  omsättning större än  40  miljoner euro.  
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DEFINITION OF A SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE (SME) 

Criteria Miera-enterprise Small Medium 

Number ()romp loyues I 0 --- 50 f' 250 

Annual turnovcr or total 
balzt  MC' sheet 

--- -. € 7 m 
-,-  -C  5 m .c: €  

< £40 m  
 27 in 

Independene.c --- No more than 25 % o "the capital or voting  
i  tAts held by one or nore enterprises 
v, hieh are not thernse NeS SMEs  

Figur 15:  EU-kommisionens  definition  av små och medelstora företag, EU-kommissionen  (2001). 
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Kapitel 6 Resultat  
I tabell  4  redovisas företagens ungefärliga storlekar och ekonomiska förutsättningar för år  
2001.  

Tabell  4: De  studerade företagens omsättning och antal anställda  2001  

ss'..."---,,
,..,....,..,.......„. 

 Byggföretaget Träkomponent- 
tillverkare  1  

Träkomponent- 
tillverkare  2  

Träkomponent-
tillverkare  3  

Bokföringsperiod  200001- 

200012 

200009- 

200108 

200009- 

200108 

200101- 

200112  

Anställda >  250 <250  <  10  <  50  

Omsättning (tKr)  23 000 000 475 000 3 500 8 000 

6.1  Byggföretaget  

6.1.1  Bakgrund 
Företaget definieras från sina ca  12 000  anställda och  en årlig  omsättning  på 23 000  mkr  
som stort, figur 15. Det  är ett  av de  ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i  
Skandinavien. De bygger  vägar och anläggningar,  infrastruktur  för  telekommunikation,  
bostäder och  kontor samt  övriga  hus.  Företaget producerar också byggnadsmaterial och är  
en stor  aktör inom  kross,  asfalt  och fabriksbetong. Företaget är specialiserat  på  
fastighetsutveckling,  det  vill säga att identifiera, utveckla och sälja fastighetsprojekt. 

Företaget inriktar  sig på den  nordiska marknaden.  Under  senare  år  säger  sig  företaget 
fokusera  sin  verksamhet  på  att effektivare möta kundkrav.  Det  innebär att utvecklingen 
koncentreras till områden  som  miljö, intelligenta  hus,  datorhjälpmedel för  visualisering,  
samverkansformer och byggprocessen. 

Företaget  har  partneringrelationer  med  underentreprenörer, t.ex. inom  installationer, det  
finns också samverkansavtal  med en av Sveriges  stora återförsäljare  av  byggvaror  men  inte  
med  rena leverantörer  vad jag  kunnat  se. De har  deltagit i utvecklingsprojekt  med  några  av 
de  träkomponenttillverkare  som  finns  med  i denna  studie  och  de har  uttryckt ett intresse 
för att utveckla vidare samverkan. Företaget  har under  senaste  året  satsat hårt  på  att  få in  ett 
partneringsynsätt i  sin produktion,  detta handlar  då om en mer  traditionell  partnering  i 
byggskedet, dvs,  man  upphandlar underentreprenörer, installatörer, konstruktörer och till 
viss  del  även leverantörer  som  samverkar  under  ett byggprojekt. Denna typ  av  partnering  
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skiljer sig från  den  som diskuteras i denna  rapport  genom att  den  berör parter som  har en  
"färdig produkt"  (sin  kunskap eller sina varor) medan det i denna uppsats är fråga om att 
skapa nya och förstärka befintliga kommunikationsvägar för att vidareutveckla, 
kundanpassa och marknadsföra  en  helt ny typ av byggsystem. Detta kräver både nya 
produkter och uppbyggnad av ny kunskap. 

Företaget är mycket fragmenterat,  se  figur  16.  Därför är det möjligt att ledningens  position  
är ganska svag. Några tecken, i studien, tyder på att ledningsbeslut inte ses som bindande 
hos  de  lägre nivåerna inom organisationen. Detta är  en klar  nackdel när  man  försöker 
implementera nya sätt att arbeta.  

Figur 16:  Byggföretagets  organisation.  

Företagets fastighetsutvecldingsenhet, vilken är ett affärsområde, är  en  av  de  största 
fastighetsutvecklarna i  den  Norra regionen. Fastighetsutveckling definieras som processen 
som täcker allt från iden till försäljningen av ett projekt.  Projekt  utförs i nära samarbete 
med företagets utförandeenhet i varje  land  och detta är skälet till att fastighetsutveckling är 
med i denna studie.  En person har  intervjuats vid enheten för fastighetsutveckling  (F). 
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Företagets svenska utförandeenhet ägnar sig åt att bygga fastigheter, egnahem och 
anläggningar.  De har  också viss  service  och utvecklingsverksamhet. Enheten är företagets  
klart  största affärssegment och står för ungefär  en  tredjedel av företagets totala försäljning.  
De  resterande intervjuerna hos byggföretaget  har  genomförts inom utförandeenheten. Två  
respondenter  från inköpsenheten (I),  en  från utvecklingsenheten  (U), en  från 
teknikenheten  (T)  och  en  från  en  regionalenhet (R) inom företagets utförandeenhet  har  
intervjuats. Enheterna är valda utifrån sina  respektive  funktioner i  en  samverkan med 
träkomponenttillverkare. Inköpsenheten är  de  som normalt sköter upphandlingen av 
materialleveranser till byggprojekt.  De  är också  de  som sköter om att utforma avtal med 
leverantörer. Därför kan  de  ge intressant  information  om olika aspekter på samverkan. 
Utvecklingsenheten är  den  enhet som står för att ta fram nya arbetsmetoder  men  även för 
att utveckla nya produkter och material i samarbete med leverantörer. Deras syn på 
samverkan är därför av stort intresse för studien. Teknikenheten är  den  enhet som ägnar sig 
åt konstruktion hos byggföretaget. Deras  roll  i studien var att ge forskaren  en  bild av hur  
en  samverkansrelation  skulle  kunna påverka utformningen av ett byggprojekt.  
Respondenten  från  den  regionala enheten deltog i studien därför att han är  den  som sitter 
närmast själva produktionen och han kan därmed ge  en  bild av hur samverkan  skulle  
kunna påverka produktionen. Nedan ges sammanfattningar av intervjuerna, 
observationerna och  de  informella samtalen, sammanställningarna är strukturerade med 
hjälp av intervjuguiden, Bilaga  A. 

Respondent -1 (F) 
Respondenten  säger att samverkan innebär samverkansavtal  som styr  ekonomi, marknad 
och arbetssätt. Att  man  samverkar för att effektivisera  processer. Han  säger också att tydliga  
roller  och kompetenskrav är mycket viktiga i  en  samverkanssituation.  De  drivkrafter  han 
anger  för att samverka är att tjäna pengar genom effektivare  processer,  att  få en  lönsammare  
produktion  och snabbare avtal  samt  att ta vara  på  varandras  kompetens. Hinder  för 
samverkan  som  berörs  under  vårt samtal är  brist på  förtroende, att parterna  har  svårt att 
hålla överenskomna avtal och att förutsättningarna för  relationen  mellan parterna 
missbedöms. Andra  hinder respondenten  tar upp är  en  stark  kultur  inom byggföretaget, 
cementerade beteenden och mycket  "kan  själv" inställning. Viktiga framgångsfaktorer för 
samverkan är,  enligt respondenten,  att  man  lyckas skapa  en  vinna-/vinna-anda, att  man  
tänker "nytt" och att  det  finns tydliga  mål  för  relationen,  att  de  inblandade vill ingå i  en  
samverkan  samt  att  de som  ska tillämpa avtalen måste  få  vara  med  och utforma  dem.  
Övriga synpunkter  på  samverkan  som  framkom  under  intervjun är att  det  är viktigt att 
definiera tydliga  roller  för  de  inblandade och att  det  är viktigt att ta  sig tid  att förbereda för 
samverkan  pä  ett bra sätt.  Respondenten  påpekar också att  det  är väldigt viktigt att båda  
parter  verkligen vill  delta  i samverkan, att vinna-/vinna-känslan är närvarande.  
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Respondent 2  (I) 
Samverkan innebär ett nära samarbete med  en  leverantör enligt  respondenten.  
Drivkrafterna för samverkan, säger han, är att ta fram smarta lösningar, att tjäna pengar, att 
förbättra logistiken, att ligga  fore  andra och att öka lönsamheten för projekt.  Sverige  ligger 
i topp vad gäller prisutveckling på byggvaror och  respondenten  tror att samverkan kan ge 
lägre priser vilket han  anger  som  en  stark  drivkraft.  Hinder  för samverkan är, enligt  
respondenten,  att alla tror att  de  kan själva, att  en  leverantör utgör ett mentalt  problem  för  
dem  som är vana att upphandla i konkurrens, att det finns  en  ovilja att erkänna när  man  
gör fel  samt  att det finns lokala veton i byggföretagets struktur och att vissa sekretessfrågor 
måste lösas innan parterna kan samverka.  Respondenten anger  förtroende, egen kompetens 
och tydliga regler och mål som framgångsfaktorer för samverkan. Övriga kommentarer vid 
intervjutillfället var att  respondenten  tror att  en  kulturrevolution är nödvändig för att det 
ska vara möjligt att skapa samverkan och att det är nödvändigt att byta ut  en generation  
innan dess.  

Respondent 3  (I) 
Samverkan innebär ett långsiktigt, nära samarbete enligt  respondenten. Han  säger att 
drivkrafterna för att samverka är att kunna utnyttja  den  andra partens kompetens, att 
minska totalkostnaderna för byggprojekt, att det är ett  billigt  sätt att driva utveckling på 
(för byggföretaget), att det är ett sätt att jobba rationellt på och att  man  genom samverkan 
kan uppnå bättre kvalitet i byggandet.  Hinder  han talar om är att alla "ska sköta sig själv", 
att alla kan själv och att  man  inte gör totalkostnadsanalyser för byggprojekt. Viktiga 
framgångsfaktorer för samverkan är att var och  en  gör vad  de  ska, att det är tydligt vilka 
mandat olika personer  har,  att det är få personer inblandade  samt  att relationen bygger på 
långsiktighet och tålamod, enligt  respondenten.  Övriga synpunkter som framkom var att 
direktiv uppifrån snarare ses som rekommendationer än bindande och att byggföretaget 
använder olika kalkyler för varje projekt vilket medför att det inte går att jämföra 
kostnader.  

Respondent 4 (U)  
Samverkan handlar, enligt  respondenten,  om avtal och förhållningssätt.  Han  tror att 
incitament kan vara  en  grund för samverkan.  Han  säger också att drivkraften för att 
samverkan är ekonomi, kundtillfredställelse och miljöaspekter är exempel på faktorer som 
leder till  en  förbättrad ekonomi. Samverkan förbättrar imagen genom det handlar om etik 
och trovärdighet, enligt honom.  En  annan för  respondenten  önskad effekt av samverkan är 
att effektivare byggsystem tas fram och att många material (Betong/Stål/Trä) ska ge  en  bra 
konkurrens.  Han  säger att  de  största hindren för samverkan är kultur och  tradition,  
entreprenadformer och kontraktsdokument, ett stort  problem  är att  man  börjar i befintliga 
strukturer med dålig kundfokusering vilket ger lite fokus på nytta och mycket på ansvar 
och åtaganden (fokus på avtal). Andra  hinder,  som nämns  under  intervjun, är misstroendet 
mot varandra (mellan parterna och inom byggföretaget), att nya samarbetsformer är 
oprövade, att branschens åldersstruktur troligen är  en  orsak till förändrings ovilja, att 
byggprocessen är ftagmenterad och det är oftast inte  en  som äger  den.  Detta tror  
respondenten  skapar ett motstånd mot nya avtal. Andra  hinder  som berörs är att alla tror  
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att  de  kan själv och att byggprocessen  har en  projektstruktur med stort ansvar. 
Framgångsfaktorer för samverkan är förtroende mellan parterna, långsiktighet, ekonomiska 
incitament och möjligheter att ställa krav på varandra enligt  den  här personen.  

Respondent 5 (T)  

Samverkan betyder,  for respondenten,  att arbeta tillsammans i ett tidigt skede av ett projekt 
helst redan då arkitekten börjar skissa, ett samarbete med strategiska leverantörer.  De  
drivkrafter han  anger for  att samverka är att det  skulle  kunna innebära att förbättrad 
ekonomi och bättre kvalitet uppnås. Ett  hinder  för samverkan, enligt  den  här personen, är 
att det kan vara svårt att ändra  en  företagskultur, ett  problem  är att  man  inom företaget tror 
att  man  kan själv. Framgångsfaktorer för samverkan som han talar om är;  en  bra 
företagsledning eftersom det ställs  extra  stora krav på företagsledningen vid arbete med 
strategiska leverantörer;  en  fungerande personkemi; att  man har god  kännedom om 
motparten; att det finns  en  vinna-/vinna-inställning mellan parterna; och att  man har  
gemensamma mål med relationen. Övriga synpunkter som framkom  under  intervjun var 
att det krävs uppföljning för att  man  ska kunna mäta vinsten/nyttan av samverkan.  

Respondent 6  (R) 
Samverkan innebär nära samarbete för att uppnå  en given  funktion, för  den  här personen.  
Han anger  pengar,  en  rationaliserad produktion, att  man  kan minska t.ex. fukt och 
mögelproblem genom att öka industrialiseringsgraden i byggandet, och  en  ökad 
prefabricering av komponenter  samt  kostnadseffektiviseringar som drivkrafter för 
samverkan.  Han  säger också att samverkan kan innebära att entreprenören kan "ragga" 
projekt åt leverantören och leverantören kan  se  till att skaffa fram "rätt" produkter.  Hinder  
för samverkan är enligt honom att  "man  måste välja  en  leverantör",  brist  på kunskap om 
material och arbetsformer,  en  rädsla för förändringar inför nya projekt, att "alla kan själv" 
och aysaknaden av långsiktighet/kontinuitet. Viktiga framgångsfaktorer för samverkan tror 
han att,  en  förändring av attityder,  en  fungerande personkemi, ökad kunskap,  en  förståelse 
för varandras  situation samt  att skapa  en  vinna-/vinna-känsla, är.  

6.2 Träkomponenttillverkare 1 

6.2.1  Bakgrund 
Träkomponenttillverkare  1  kan sägas vara medelstort om  man  ser till antalet anställda, dess 
omsättning kvalificerar det dock som stort, figur  15.  Företaget hävdar själv att  de  är  en  
förebild på framgångsrik utveckling av egna produkter. Tillverkaren  har under en  lång tid 
vidareutvecklat  sin  sågverksproduktion mot limträ och olika produkter i limträ. Företagets 
sågverk är ett av Sveriges och  Europas  största och modernaste tillverkare av limträ. 

Företaget  har  funnits länge och  har en stabil  ekonomi vilket bör vara goda förutsättningar 
för att inleda  en  samverkan med andra. Företaget  har  ett stort intresse i utveckling och 
deltar i olika nordiska utvecklingsprogram och i byggrelaterade projekt. Orsakerna till att  
man har  engagerat sig i att försöka skapa ett nytt byggsystem av massivträ är många.  En  är 
att  man  i och med att tillverkningen av massiva träelement inte kräver samma 
virkeskvalitet som t.ex. limträ, dvs,  man  kan öka utnyttjandegraden av  sin  råvara  En  annan  
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orsak är  en  önskan att bredda marknaden för trä som byggmaterial.  Man har  uttryckt  en  
förhoppning om att öka det totala användandet av trä som byggmaterial genom att ta fram 
ett byggsystem i trä, som kan konkurrera med stål och betong vad gäller kvalitet, miljö, 
prefabriceringsgrad, teknisk tillgänglighet. Företaget säger sig  ha  någon  form  av samverkan 
med vissa byggherrar och  mindre  byggföretag vad gäller limträ idag, det handlar då om  
foretag  och byggherrar vilka återkommer med förfrågningar om förslag till 
konstruktionsritningar och möjligheter för leverans utan att fråga efter pris. Dessa kunder 
säger sig vara så nöjda med servicen och produkterna  de far  att priset är av underordnad 
betydelse. 

Företaget är stort i förhållande till sina konkurrenter, därför  har  intervjuer genomförts med 
två personer istället för bara med  en  som hos  de  andra träkomponenttillverkama.  

6.2.2  Intervjuer 
Intervjuer  har  genomförts med två personer inom företaget, båda på huvudkontoret,  en  
kan sägas  ha en  mer  administrativ (A)  medan  den  andra  har en  mer operationell  (0)  
ledningsroll. Orsaken till att  jag  säger  en  mer operationell eller  administrativ roll  är att 
företaget inte  har  så många anställda vid huvudkontoret och därför är det svårt att göra  en  
entydig indelning av deras arbetsuppgifter. På samma sätt som för byggföretaget härrör  de  
redovisade resultaten från  en  formell intervju och ett antal informella samtal, 
respondentema  har  tagit  del  av och  haft  möjlighet att till missförstånd i 
sammanfattningarna.  

Respondent 7 (A)  

Samverkan kan innebära många olika saker beroende på vem  man  samverkar med, det är 
alltid projektsamverkan. Samverkan är samma sak som att samarbeta kring något, enligt 
denna  person.  Några drivkrafter för samverkan som berördes  under  intervjun var 
förbättrade ekonomiska resultat, att  man  kan hantera personalbrist och åtgärda 
kompetensbrist  samt  klara tillfällig ekonomisk resursbrist genom samverkan. Andra var att 
samverkan  skulle  kunna förändra förhållandena i byggbranschen och att  man skulle  kunna 
uppnå tidsvinster genom effektivare processer.  Hinder  som berördes var att  man  bygger 
upp kompetensen utanför  den  egna organisationen vilket är ett  problem,  att samverkan 
kan vara konkurrens åsidosättande, att sekretess och patentfrågor måste lösas innan  man  
kan samverkan om utveckling och att företagen som ska samverka (byggföretaget och 
träkomponenttillverkaren) är väldigt olika stora. Framgångsfaktorer för samverkan är, enligt  
den  här personen; gemensamma mål;  en  fungerande personkemi; skrivna avtal;  en  vinna-
/vinna-känsla; att  man  uppnår  de  mål som sätts; att  man  utvärderar relationen; tillit; att 
löften och avtal hålls. Övriga synpunkter som framkom är att  respondenten  tycker att 
byggbranschen är  en  föregångare i och med deras konsortieavtal och att stora byggföretag  
har en  struktur som är svår att komma  in  i.  
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Respondent 8 (0)  
För  respondenten  innebär samverkan att arbeta tillsammans för att skapa  en  så bra produkt 
som möjligt för kunden till ett lågt pris. Drivkrafterna för samverkan är att tjäna pengar 
genom att öka effektiviteten och att rationalisera administrationen,  for  denna  person. 
Hinder  han talar om är  en  stark  vinna-/förlora-känsla, att tillit saknas och att  de  tänkta 
samverkansparterna  har  för få projekt tillsammans. Framgångsfaktorer för samverkan är, 
enligt honom:  en god  kunskap om varandras  foretag  och verksamhet; långsiktighet; tillit;  

en  vinna-/vinna-känsla mellan parterna;  god  tid till projektering; kunskap om material och 
metoder;  samt  att det är små  foretag  som samverkar eftersom små  foretag  med små resurser  
har  mer att vinna på samverkan än vad stora  foretag har. Respondenten  sa också att enda 
vägarna för byggföretagen är att samverka eller att ta billigaste offerten eftersom tiden inte 
räcker till för att förhandla.  Han  tror också att: 

"Regionkontoren på  de  stora företagen skiter i vad som avtalats på 
ledningsnivå."  

6.3  Träkomponenttillverkare  2  
Företaget är ett helägt dotterbolag till  en av Sveriges  stora skogsägarföreningar.  Det  är ett 
mikroföretag  vad  gäller antalet anställda,  figur 15. Det  är nystartat och inriktar  sig på  att 
skapa  produkter  och  som  tar vara  på  fördelarna  med  trä  som  material.  Man har  idag ett 
visst samarbete  med  Träkomponenttillverkare  1.  Orsakerna att arbeta  med en  utveckling  
av  massiva träbyggsystem i  Sverige  är  de  samma  som  för  de  andra tillverkarna  av  massiva 

träelement.  Eftersom  företagets  produktion  är begränsad till  en  typ  av  byggsystem och ett  
fåtal produkter  hänger deras framtid  pä  att  man  lyckas skapa efterfrågan för detta 
byggsystem.  

6.3.1  Intervju 
Eftersom företaget är litet  har  det inte varit möjligt att genomföra mer än  en  intervju  men 
jag har  träffat  respondenten  vid ett flertal tillfällen då vi  fort  informella samtal vilka tillfört  
en  mängd  information  till undersökningen.  

Respondent 9  
Samverkan innebär, för  respondenten,  att arbeta tillsammans för att uppnå ett effektivare 
byggande. Drivkrafterna är, enligt honom,  en  ökad industrialisering, att göra något åt  den  
låga kompetensen (vad gäller att bygga med massivträ) i byggbranschen, att uppnå 
tidsvinster i byggandet och att kunna konkurrera på  en global  marknad (för 
träkomponenttillverkaren).  Hinder  för samverkan är, tror han,  en konservativ  
byggbransch,  en  låg kompetens i byggföretagen om trä som byggmaterial, att 
byggföretagen "äger" t.ex.  cement-  och ballastfabriker, att det inte finns några ekonomiska 
intressen i trä och att inköpare är inte vana att göra totalkostnadskalkyler.  Han  tror också 
att  de  viktigaste framgångsfaktorerna för samverkan är: affärsmässighet, tydliga mål för 
relationen,  en  fungerande personkemi, tillit, tydligt definierade relationer och mål före  
start,  skrivna avtal  samt en  vinna-/vinna-känsla.  Respondenten  framförde också att han  
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upplever att stora  foretag har en  pyramidstruktur som gör det svårt att komma  in  i 
företaget, i små företag vet alla vad  de  andra gör och det är lättare att komma  in. 

6.4 Träkomponenttillverkare 3 

6.4.1  Bakgrund 

Även detta företag är  en  avknoppning av  en  stor skogsägarorganisation. Det är relativt 

nystartat och litet, figur  15.  Träkomponenttillverkare  3 driver en  tydlig satsning på egen 

produkt-/systemutveckling. I  mitten  av 1990-talet startade  de en  systematisk forsknings-
och utvecklingssatsning som riktades mot byggbranschen.  Bland de  produkter som tagits 

fram är prefabricerade vägg- och bjälklagselement och regelsystem.  De har  även engagerat 

sig i byggprojekt där syftet varit att bygga  flervåningshus  i trä. Utvecklingsarbetet  har  
bedrivits i samarbete med olika aktörer inom byggsektorn.  

6.4.2  Intervju 

Det stora geografiska ayståndet, för forskaren, till företagets kontor och det faktum att  
foretaget  är litet  har  medfört att det inte varit möjligt att genomföra mer än  en  intervju.  

Respondent 10 

Respondenten  säger att samverkan handlar om att skapa ett mervärde genom att jobba 

ihop, sammanföra kompetens för ett ökat mervärde, att få komma  in  innan projekten och 

få möjlighet att skapa  system  som är färdiga att använda när  man  får projekt. Drivkrafterna 

för samverkan är, enligt honom att: skapa efterfrågan på träprodukter, vilket är  en  
nödvändighet för skogs- och träbranschen; att skapa effektiva produktionsmetoder och 
kostnadseffektiva lösningar; att kunna arbeta med kvalitén långsiktigt  samt  att få möjlighet 

att arbeta  in  ett systemtänkande, att skapa  system  för byggandet.  Hinder,  tror han, är att 

branscherna (trä- och byggbranschen) är konservativa och karakteriseras av traditionella 

tänkanden, att kompetens (kunskap om material och lösningar) saknas i alla  led  i 
byggprocessen och att det inte finns någon generell insikt om behovet av att förändra i 

träindustrin  samt  att byggindustrin är  en  stor marknad  men  trä- och skogsindustrin  har  få 

byggare anställda. Andra  hinder  som berördes är att varje projekt är unikt och att 
skogsindustrin är splittrad. Viktiga framgångsfaktorer för samverkan är öppenhet, 

nyfikenhet hos alla inblandade,  en  vilja att och tro på att förändra, att  se  möjligheterna och 

att företag skapar resurser för att jobba med att utveckla affärskedjorna, enligt  den  här 

personen.  Han  tror också att frågan om att skapa möjligheter för att bygga  flervåningshus  i 
trä, genom kompetensuppbyggnad, ägs av skogsindustrin, att konkurrenterna  har  rört sig 

och förändrats  men  träindustrin  har  inte känt något behov av förändring och att  de  små 
träkomponenttillverkarna som  har personal  med byggkompetens anställda  har  för små 

resurser för att kunna arbeta med  de  stora affärskedjorna.  
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6.5  QFD 
I QFD-studien deltog tre representanter frän träindustrin och tre frän byggföretaget. 

Deltagarna ombads ge fem svar på frågan "Vaübr ska bygg- och träindustrin arbeta 
tillsammans?"  Sedan  grupperades svaren gemensamt och grupperna rubricerades. Eftersom 
grupperingen och rubriceringen genomfördes gemensamt av deltagarna finns ingen 
distinktion av skillnaderna mellan träindustrin och byggföretaget vad gäller dessa. 
Rubrikerna som deltagarna kom överens om var, tabell  5:  

• systemutveckling, 

• arbetsformer, 

• kundfokus, 

• byggekonomi, 

• produktutveckling, 

• träimage, och 

• miljöaspekter. 

Varje deltagare fick  sedan  ge tre av rubrikerna poäng.  Den  viktigaste fick tre  den  näst 
viktigaste två och  den  tredje viktigaste ett. Syftet med QFD-studien var att identifiera och 
rubricera, träindustrins och byggföretagets gemensamma förväntningar på samverkan. 
Därför  har  inte skillnaderna i poängsättningen mellan parterna studerats vid detta tillfälle. 

Systemutveckling fick allra högst poäng  sedan  kommer arbetsformer, kundfokus, 
byggekonomi, produktutveckling och träimage i  en  tät följd, sist kom miljöaspekter som 
inte fick några poäng alls, tabell  5  Det är viktigt att komma ihåg att miljöaspekter, trots att  
den  inte fick några poäng, faktiskt enligt denna studie är  den  sjunde viktigaste drivkraften 
för samverkan mellan byggföretaget och träkomponenttillyerkarna. För grupperingen av 
svar  se  bilaga D. 

Tabell 5:Rubriker för drivkrafter och deras poäng  

Rubrik  Poäng 

Systemutveckling  1()  

Arbetsformer  6  

Kundfokus  6  

Byggekonomi  5  

Produktutveckling  5  

Träimage  4  

Miljöaspekter H  
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Kapitel 7  Analys 
Inom  den  mekaniska träindustrin (t.ex. möbeltillverkare) finns kunder vilka agerar som  en  
drivkraft för kunskap om olika lösningar, färre och större leverantörer som kan tillgodose 
deras volymbehov lika väl som ett ökande behov av  service,  elektronisk,  distribution,  
produktutveckling osv. För träindustrins byggkedja existerar inga såna pådrivande kunder. 

Orsaken till att söka  de  drivkrafter som var styrande för viljan att skapa samverkan var att 
hitta vilka styrande faktorer för samverkansområden och vad samverkansarbetet  skulle  
fokusera på. 

Genom att identifiera vilka hindren för samverkan var hoppades  jag  kunna hitta lösningar  
for  hur samverkan kan skapas. Det samma gällde för nyckelfaktorerna. Att hitta  en  rad 
nyckelfaktorer som industrirepresentanterna trodde  skulle  vara viktiga för  en  lyckad 
samverkan hjälpte mig att skapa  en  trovärdig modell.  

7.1  Nivån  av  samverkan  
Ur  genomgången  av teoretisk litteratur se  att kännetecknen för partneringliknande  
relationer  är väldigt lika från ett marknadsperspektiv och från ett byggledningsperspektiv.  
De  typiska nivåerna/typerna  av  sådana  relationer visas  i  figur 17  vilken är  en  
sammanställning  av de  två kontinuummodellerna  som  Fontenot  och Wilson  (1997)  och  
Thompson  och  Sanders (1998)  föreslår. 

Trianglarna i  figur 17  representerar partneringnivåerna och  de  inkluderade 
marknadsföringsrelationerna är  den  tolkade  korrelationen  mellan Fontenot's och  Wilson's,  
samt  Thompson's och Sanders's,  definitioner. 
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Figur 17:  Partnering/marknadsförings  kontinuum. Tolkning av  (Fontenot  och Wilson,  1997) samt  
(Thompson  och  Sanders, 1998) 

Man skulle  kunna tänka  sig  att beskriva  de  olika typerna  av relationer  i  termer som  
kvantitativa och kvalitativa,  figur 18.  I  en  konkurrenssituation där  relationen  mellan  
foretag  karakteriseras  av  enkla, enstaka  transaktioner,  vilka  styrs av  prisnivån  på den  vara  
eller  tjänst  som  erbjuds,  kan relationen  sägas vara  av kvantitativ art.  Ju  mer relationen  
utvecklas mot sammansmältning  eller vertikal integration desto mer  kvalitativa inslag  
kommer den  att  ha. Pris  är inte längre  den  avgörande faktorn för  om en  affar ska bli  av 
eller  inte,  det kan  istället vara t.ex. varans/tjänstens  kvalitet. 

Figur 18: Relationskarakteristika  i  termer  av kvantitativa och kvalitativa inslag.  

54 



Kapitel 7  Analys  

Partnering  är ett brett begrepp  som kan  användas för många olika  typer av relationer.  
Partneringkontinuumet är ett sätt att dela upp begreppet i  mindre  enheter  men  jämfört  
med  marknadslitteraturens uppdelning  av  olika  typer av relationer  är dessa enheter 
fortfarande väldigt breda och onyanserade. Därför  har jag valt  att använda  mig av  
definierade relationerna mellan företag,  enligt  Fontenot  och Wilson  (1997),  i  min  vidare 
analys. 

För att  få en bild av  vilken  grad man talar om  inom företagen  vad  gäller samverkan mellan 
byggföretag och träkomponenttillverkare, och  vad  deltagarna i  studien  menar  med  
begreppet samverkan,  bad jag  respondenterna att beskriva  vad  samverkan innebär för  dem. 

En  intressant  kommentar  i detta  samanhang kan  vara att  jag vid  ett möte  med  några 
industrirepresentanter frågade deltagarna  rent  ut  om  deras  svar på  frågan:  "Vad  innebär 
begreppet samverkan för  dig?", kunde  tolkas  som svaret på  vilken typ  av  samverkan  de var  
intresserade  av  att ingå i.  Svaret jag  fick  var: "Vad skulle det  annars vara ett  svar på?".  Vilket  
kan  tolkas  som om den  typ  av  samverkan  vi  talade  om under  våra vidare samtal och  under  
intervjuerna  kan  sägas representera  den relation som  eftersträvas  av  respondenterna, och 
därigenom  av  företagen.  

7.1.1  Byggföretaget  
Man  kan säga att det finns inslag av allt ifrån upprepade transaktioner, 

"Samverkan innebär nära samarbete för att uppnå  en given  funktion." 

(R) 

vilket i sammanhanget handlade om  en given  funktion för ett visst produktionstillfälle, till 
strategiska allianser,  

"Man  samverkar för att effektivisera processer."  (F)  

där kommentaren handlade att effektivisera processer så som logistik, montering och 
installationer, i studien av byggföretaget.  

Jag har  tolkat informationen i fallstudien som att  man  inom byggföretaget ser samverkan 
som ett sätt att arbeta tillsammans för att uppnå  respektive  företags målsättning inom ett 
specifikt område.  Man  vill inte involvera träkomponenttillverkaren i hela  sin  produktion 
utan bara i  de  projekt där  en massiv  trästomme kan vara mer lönsam, helst  rent  
ekonomiskt, än andra  alternativ.  

Jämförelse mellan  de  olika enheterna inom byggföretaget 
Fastighetsutvecklings- och teknikenheterna  kan, om man  använder  sig av  Fontenot  's  och  
Wilson's  (1997)  modell för  klassificering av relationer,  sägas tala  om en  något djupare  grad 
av  samverkan än inköps- och utvecklingsenheterna.  Vid den  regionala enheten är  det  
tydligt att  man talar om  ett ytligare samarbete än för  de  andra. För att fastställa orsakerna 
till  det  krävs ytterligare undersökningar,  men en  orsak  kan  vara att fastighetsutveckling och  
teknik  är  de  enheter  som  tydligast  skulle  känna  av  effekterna  av  samverkan  eftersom de  
arbetar närmast leverantören. Teknikenheten i och  med  sitt  konstruktions-  och  
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produktutvecklingsarbete  samt  fastighetsutvecklingsenheten eftersom  de har den  bästa 
överblicken över ett projekt.  

7.1.2  Träkomponenttillverkarna 
Även här är spännvidden stor vad gäller svaren på vad samverkan innebär. Någon säger att 
det betyder att  man  arbetar tillsammans i projekt, 

"...det är alltid projektsamverkan."  (A)  

vilket kan tolkas som om  man  är intresserad av att arbeta nära tillsammans med  den  andra 
parten vid enstaka tillfällen.  En  annan säger att, 

"Det handlar om att skapa ett mervärde genom att jobba ihop, 
sammanföra 	kompetens 	för 	ett 	ökat 	mervärde." 
(Träkomponenttillverkare  3)  

vilket  jag  tolkar som att det handlar om att skapa ett mervärde i det massiva stomsystemet i 
trä vilket  skulle  innebära ett större värde för byggföretagets slutkund och därmed för 
byggföretaget, samtidigt som det  skulle  öka efterfrågan på träprodukter.  

Man  kan  se en  viss skillnad i graden av samverkan  man  talar om när  man  jämför 
Träkomponenttillverkare  1  med  de  andra två.  De  två senare  har en  tendens att lägga mer 
vikt vid att effektivisera processer och att skapa  en  marknad för produkterna än vad det 
första gör. 

Detta kan bero på företagens storlek, produktsortiment eller helt enkelt på att 
Träkomponenttillverkare  1 har en  etablerad produktion och marknad för sina andra 
produkter medan  de  andra är nystartade med massiva träelement som  sin  huvudprodukt. 

Vid  en  gemensam bedömning av  de  tre fallstudierna  har jag  tyckt mig  se en  tendens till att 
träkomponentleverantörema i  en  högre utsträckning än byggföretaget eftersträvar  en  
samverkan med syfte att uppnå gemensamt uppsatta mål för samverkansrelationen snarare 
än företagens  respektive  mål. 

Jämförelse mellan  de  olika enheterna inom Träkomponenttillverkare  
Den  stora skillnaden här tycks vara att  den  operationella enheten eftersträvar  en  djupare 
samverkan än  den  administrativa. Detta kan vara ett  problem  och ett tecken på att  man  bör 
vara tydlig med  de  mål och regler som styr samverkan.  

7.1.3  Sammanfattning  
Jag har  tolkat  informationen  från fallstudien  som om man  inom byggföretaget  ser  
samverkan  som  ett sätt att arbeta tillsammans för att uppnå  respektive  företags målsättning 
inom ett  specifikt område.  Detta  kan  jämföras  med  Fontenot's och  Wilson's,  (1997)  
beskrivning  av  ett Köpar-/Sälja partnerskap och  av en Strategisk  allians: 

• Köpar-/Säljarpartnerskap representeras  av beroende,  tillit till varandra och 
gemensamma vinster (kostnadsbesparingar, produktionseffektiviseringar, osv.) 
mellan företag.  Priser kan  förhandlas  med minimalt  tryck från marknaden.  
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• När  foretag  bildar  en  strategisk allians, aysätter var och  en  resurser för ett strategiskt 
syfte vilket kommer att vara lönsamt för båda parter.  

Jag  tycker inte att byggföretagets syn på samverkan kan sägas karakteriseras av  en  vilja att 
aysätta resurser för ett strategiskt syfte vilket på  en  längre sikt kommer att vara lönsamt 
utan snarare av  en  önskan att arbeta för att uppnå gemensamma vinster. Det  skulle  i sådana  
fall  tala för att det är  en  Köpar-/Säljarrelation med  en  vinna-/vinna-känsla som individer 
inom byggföretaget menar när  de  talar om samverkan. 

Vid  en  gemensam bedömning av  de  tre träkomponenttillverkarna  har jag  tyckt mig  se en  
tendens till att träkomponenttillverkarna i  en  högre utsträckning än byggföretaget 
eftersträvar  en  samverkan med syfte att uppnå gemensamt uppsatta mål för 
samverkansrelationen snarare än företagens  respektive  mål, dvs, det är  en  strategisk allians  
man  talar om. Detta kan bero på att träkomponenttillverkarna  har en  högre  grad  av 
beroende gentemot byggföretaget än tvärt om. Enligt  Heide  och  John (1988)  är  en  
köpares beroende av  en  leverantör förhöjt när: resultatet av relationen är viktigt för 
köparen och/eller när frekvensen av utbytet är stort; relationen ger vinster som är större än 
vad som  skulle  fås genom  en  annan  relation;  det finns få  alternativ  källor till leverans och; 
det anses antingen svårt eller dyrt att byta leverantör.  Om man  väljer att tro att det samma 
gäller omvänt, dvs, att  en  leverantörs beroende av  en  köpare är förhöjt i samma situationer, 
kan  man  konstatera att  de  två  mindre  träkomponenttillverkarna, vilkas enda produkt är 
massiva träelement till byggindustrin, uppfyller alla dessa situationer.  Den  större 
träkomponenttillverkaren är inte beroende av byggföretaget i lika stor  grad men  eftersom  
de  gjort  en del  investeringar för produktionen kan  man  säga att det blir dyrt att hitta  en  
annan kund för produkten.  

7.2  Drivkrafter för samverkan 
Orsaken till att fråga  om  drivkrafterna för samverkan  var  ett intresse  av  att  få  reda  på  vilket  
det  förväntade  resultatet av  samverkan  var.  Svaren är tänkta att, tillsammans  med de hinder  
för samverkan  som  definierats, leda fram till  en bild av  vilka områden/faktorer  som  är 
viktiga att arbeta  med  för att skapa möjligheter för samverkan.  Resultaten  relateras till  de 
faktorer som  nämns i  litteraturen  och analyseras mot  graden av  samverkan  som  definierats 
tidigare.  

Ur  intervjuerna  har jag  fått olika exempel  på  drivkrafter för samverkan. För att strukturera 
dessa valde  jag  att genomföra  en studie med  QED-metodik.  Syftet  med studien var  ätt i 
samarbete  med  representanter för  de  båda  industrisegmenten  ta fram ett  antal  
exemplifierade huvudrubriker för drivkrafter, vilka  sedan kunde  användas för att gruppera 
resultaten från fallstudierna. 

Rubrikerna användes för att gruppera  de  drivkrafter som framkom i fallstudierna. Exempel 
på vilken typ av svar som klassats  in under  huvudrubrikerna ges i tabell  6. Under  
fallstudierna  har  inga drivkrafter nämnts som inte gått att sortera  in under  någon 
huvudrubrik. Grupperingen  har  genomförts av mig och kollegor enskilt,  sedan har  våra  
respektive  tolkningar jämförts och diskuterats innan  den  slutgiltiga grupperingen 
genomfördes. Genom intervjuerna  har jag  fått  en  uppfattning av att respondenterna som  
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grupp kan sägas värdera arbetsformer, byggekonomi och systemutveckling som ungefär 
lika viktiga drivkrafter. 

Tabell  6:  Drivkrafternas rubricering, sammanfattning av Bilaga D  

Rubrik  Drivkraft 

Arbetsformer Utnyttja leverantörens kunskap. 

Förändra byggprocessen. 

Byggekonomi Minskade totalkostnader. 

Lönsamhet. 

Produktutveckling Materialkunskap. 

Metodval. 

Kvalitetssäkring. 

Systemutveckling Byggsystem. 

Industriellt tänkande. 

Tidsvinster. 

Träimage Basindustrier. 

Överlevnad. 

Kundfokus Mervärde för slutkund. 

Kundkännedom. 

Miljöaspekter Miljövänligare. 

Miljömedvetande.  

7.2.1  Byggföretaget 
Vid studien av byggföretaget  har  respondenterna nämnt drivkrafter som alla kan sorteras i  
de  olika huvudrubrikerna utom träimage.  Man  kan också tydligt  se  att resultaten från 
fallstudien avviker från QFD-studien, byggekonomi är nämligen  den klart  vanligast 
nämnda drivkraften för samverkan, både vid intervjutillfällena och vid  de  informella 
samtalen. Svaren handlar om  den  direkta ekonomiska vinsten  man  förväntar sig av 
samverkan, 

"Drivkraften  för samverkan är att tjäna pengar. "(I) 

och  om  ekonomiska vinster genom kortare  produktionstider,  effektivare byggande och 
kvalitetsforbättringar m.m. 

"Drivkrafterna för att samverka är att tjäna pengar genom effektivare  
processer,  att  fa en  lönsammare  produktion  och snabbare avtal, att ta 
vara  pa  varandras kompetens.".(F)  

Som  näst  mest  berörda  drivkraft kommer  systemutveckling, 

"...önskad  effekt av  samverkan är effektivare byggsystem.  "(U) 
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"... öka industrialiseringsgraden. "(R) 

tätt följt av produktutveckling 

"... att ta fram smarta lösningar. "(I) 

"...att uppnå bättre kvalitet." (I) 

och kundfokus 

"Samverkan förbättrar  image,  det handlar om etik och trovärdighet.".  

(U)  

Väldigt få kommentarer eller intervjusvar tyder på att  man  från byggföretagets sida ser vare 
sig förändrade arbetsformer eller miljöaspekter som starka drivkrafter för samverkan. Att 
träimage får så litet intresse hos byggföretaget är inte förvånande, inte  heller  att 
byggföretaget inte tycks  se  förändrade arbetsformer som ett önskat resultat av samverkan. 
Byggföretagens huvudsyfte med att skapa samverkan med träkomponenttillverkare ligger i 
att få ett större antal konkurrerande material vad gäller stomsystem, 

"Många substitut (Betong/Stål/Trä) ger  en  bra konkurrens.  "(U)  

inte att skapa särskilda arbetsformer för ett visst  system.  Att miljöaspekter fatt så lite 
uppmärksamhet  bland  drivkrafterna för samverkan förvånar mig med  tanke  på  de  senaste 
årens starka miljöfokus. 

Många av kommentarerna vid studiet av byggföretaget visar att  de  sju huvudrubrikerna för 
drivkrafter är relaterade till varandra 

"Kundtillfredställelse och miljöaspekter är exempel som leder till 
förbättrad ekonomi."  (U)  

"Drivkrafterna för att samverka är att tjäna pengar genom effektivare 
processer..."  (F).  

För att skapa  en  bild av hur drivkrafterna kan relateras till möjligheterna för samverkan är 
det viktigt att förstå hur dessa är relaterade till varandra.  

7.2.2  Träkomponenttillverkarna 
Vid grupperingen av informationen från träkomponenttillverkarna  har  det visat sig att 
deras intervjusvar i högre  grad  stämmer överens med resultaten från QFD-studien än vad 
byggföretagens gör. Detta är lite förvånande då det fanns lika många representanter för 
båda industrisegmenten närvarande vid QFD-studien. Det  har  dock ingen betydelse för  
min  analys eftersom huvudsyftet med QFD-studien var att ta fram ett antal huvudrubriker 
för grupperingen av resultaten från fallstudierna, inte för att få ett jämförelsematerial för  
den  slutgiltiga fördelningen. 

Träkomponenttillverkarnas svar tyder på att  de  anser att systemutveckling, 

"... tidsvinster och effektivare processer."  (A) 

"...en  ökad industrialisering,..." (Träkomponenttillverkare  3) 
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och förändrade arbetsformer, 

"...att förändra förhållandena i byggbranschen."  (A)  

"...kunskap om varandras företag och verksamhet." 
(Träkomponenttillverkare  2)  

"...kunskap om material och metoder." (Träkomponenttillverkare  2)  

är  de  starkaste drivkrafterna för samverkan. Systemutveckling är ett tydligt krav från 
byggföretaget för att produkterna ska kunna konkurrera med, och utgöra ett fullvärdigt  
alternativ  till, andra stomsystem. Förväntningarna på förändrade arbetsformer härrör 
troligen ur  en  känsla av att byggföretagens kompetens vad gäller byggande med trä är 
mycket låg och att deras egen kännedom om vad byggföretaget efterfrågar, inte är 
tillräcklig. Som  den  tredje mest diskuterade drivkraften kommer byggekonomi, 

"Drivkrafterna för samverkan är att tjäna pengar genom att öka 
effektiviteten..."  (0)  

vilket troligen också bottnar i  en  känsla för att det är nödvändigt att byggföretaget ser  en 
god  ekonomi i att bygga med massiva stomsystem i trä för att  de  ska vara intresserade av att 
köpas dessa produkter.  

7.2.3  Sammanfattning  
De  sju identifierade rubrikerna på drivkrafter för samverkan tycks  ha en  inbördes  relation  
till varandra. Relationskopplingen blev uppenbar  under  kodningen av informationen från 
fallstudien. Det faktiska förhållandet mellan rubrikerna  har  diskuterats med kollegor och 
omstrukturerats ett antal gånger innan  de  slutliga relationerna fastställdes.  Figur 19  gör 
inga anspråk på att vara  en  komplett bild av hur innehållet i rubrikerna  skulle  kunna 
interagera,  men den  ger  en  bild av hur  jag har  tolkat respondenternas svar i förhållande till 
rubrikerna. 

Byggekonomi  har  redan i introduktionen identifierats som  en  förutsättning för att det ska 
finnas  en  marknad för massiva träbyggsystem, oaysett om  den  förbättrade ekonomin beror 
av snabbare byggtid, större försäljning, ökad kundfokus eller ökad konkurrens på 
stommarkanden.  Den har  också visat sig vara  en  stark  drivkraft vid analysen av fallstudien. 
Förbättrad ekonomi kopplas ofta till t.ex. effektivare produktion och ökad kundfokus, 
därför tror  jag  att  de  andra drivkrafterna för samverkan som nämns är sätt att uppnå  en  
förbättrad byggekonomi, snarare än mål i sig själva. Utifrån detta resonemang väljer  jag  att 
tro att  den  starkaste drivkraften för samverkan är  en  förbättrad byggekonomi.  De  andra 
drivkrafterna är relaterade till byggekonomi och till varandra på olika sätt,  se  figur  19. 
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Byggekonomi  

Figur 19:  Exempel på kopplingar mellan drivkrafterna för samverkan 

Systemutveckling relaterar till byggekonomi genom att  en  utveckling av byggsystemet  
skulle  kunna leda till  en  ökad användning och därmed  en  ökad försäljning för tillverkaren.  
En  väl genomförd systemutveckling  skulle  också kunna leda till  en  ökad 
industrialiseringsgrad och  en  ökad prefabricering. Detta påverkar troligtvis byggtider och 
kvalitet vilket leder till  en  förbättrad ekonomi  for  byggprojektet och därmed för 
byggföretaget. 

Systemutveckling kan också relateras till miljöaspekter genom  den  ökade graden av 
prefabricering vilken kan förbättra inomhusmiljön i  den  färdiga byggnaden och samtidigt 
effektivisera logistiken vid  transporter  och minska riskerna för väderpåverkan vid 
byggandet. 

Produktutveckling är relaterat till systemutveckling, i och med att det för  en effektiv  
systemutveckling krävs att produkter vilka ingår i systemet utvecklas och förbättras 
kontinuerligt. Med  system-  och produktutveckling kommer  de  nödvändiga arbetsformerna 
att påverkas i och med att  man  måste ta vara på varandras kunskap och kommunicera  den  
på ett bra sätt. Alla dessa aspekter leder,  via en  systemutveckling, till  en  förbättrad 
byggekonomi.  

System-  och produktutveckling är också relaterade till kundfokus,  man  utvecklar det 
kunden efterfrågar (kunden innebär här slutkunden för byggföretaget och byggföretaget för 
tillverkaren) vilket i  sin  tur kan leda till  en  förbättrad träimage genom att kunden  far  det 
han frågar efter.  

De  andra aspekterna är också relaterade till varandra på andra sätt än  via  systemutveckling 
och produktutveckling.  
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Arbetsformer är t.ex. relaterat till kundfokus  via  förbättrade kommunikationer, främst för 
träkomponenttillverkaren  men  också för byggföretaget i och med att  man via de  ändrade 
arbetsformerna kan erbjuda sina kunder  en  mer anpassad produkt. 

Kundfokus i  sin  tur är relaterat till  en  förbättrad träimage, om kunden kan erbjudas  en  
flexibel lösning vilken uppfyller samma funktion som  en  motsvarande i stål eller betong 
kan andra aspekter av trä så som estetik och miljömedvetenhet relateras till produkten. 

Miljöaspekter är främst kopplat till träimage eftersom det tycks som om träbranschen 
försöker förbättra  sin image  genom att  visa  på hur bra trä är ur  en  miljösynpunkt  men den  
är också som  jag  tidigare visat relaterad till  system-  och produktutveckling. Dessa 
drivkrafter strävar på olika sätt mot att förbättra byggekonomin.  

7.2.4  Organisationsförändring 
Eftersom det i dagsläget inte finns någon djupare samverkan mellan byggföretaget i studien 
och någon av träkomponenttillverkama kan  man  säga att det kommer att krävas någon typ 
av organisationsförändring hos båda företagen för att skapa samverkan. I det här  faller  drivs 
behovet av förändring av externa omständigheter både för tillverkarna och för 
byggföretagen. Hus med  massiv  trästomme  har en  väldigt liten  del  av marknaden för  
flervåningshus  i  Sverige.  För att överleva måste tillverkarna antingen öka dessa 
marknadsandelar eller hitta nya marknader. Konkurrensen i byggindustrin  har  tvingat 
företag att svara bättre mot kundkrav och  de  största Svenska företagen  har  skiftat fokus från 
produktion till  de  tidiga stadierna i byggprocessen. 

Både träkomponenttillverkama och byggföretaget är tvingade att genomföra förändringar 
för att säkra  sin  överlevnad. Hur stora förändringar som krävs kan diskuteras och  jag har  
valt att undersöka om, och i så  fall  vilken, strategisk påverkan införandet av  en  direkt 
samverkan, av typen köpar-/säljarpartnerskap eller  en  strategisk allians,  skulle ha  på 
organisationerna. Genom att bestämma vilken relevans  en  föreslagen process  har  för ett 
företagets strategiska inriktning och  sedan  identifiera företagets organisationskultur kan  de  
ansträngningar och handlingar som behövs, för att införandet ska bli framgångsrikt, 
analyseras, Revenaugh,  (1994). 

Den  strategiska relevansen av införandet av samverkan för företagen 
Användandet av  en  matris, likt  den  strategiska matrisen, är ett accepterat planeringsverktyg 
för att utvärdera nyttan av  en  process för  den  strategiska inriktningen hos  foretaget,  
Revenaugh  (1994). Jag har  använt mig av  den  strategiska matrisen för att bestämma om 
utvecklandet av  en  ny och djupare samverkan mellan tillverkare av massiva träelement och 
byggföretag kan ses som  en  strategisk förändring. Detta ger  en  indikation om metoder från 
ämnesområdet kan användas i mitt  fall.  
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Figur 20: A.  Samverkans strategiska relevans för träkomponenttillverkarna och byggföretaget. B. 
Företagens organisationskultur.  

Om man  använder  den  "strategiska matrisen", som ges av R,evenaugh  (1994)  kan  man se  
att tillverkarna kvalificerar sig för  en  hög strategisk relevans både för  den  nuvarande och 
för  den  föreslagna framtida processen. 

Byggindustrin är träkomponenttillverkarnas största, om inte enda, kund. Transaktionerna 
med kunden är mycket viktiga för deras överlevnad och drivkrafterna för att utveckla  en  
djupare samverkan är att kunna utveckla nya  system  och arbetsmetoder  samt  att förbättra  
de  befintliga. Eftersom byggindustrin är  en  så viktig kund är träkomponenttillverkarna 
beroende av framtida transaktioner med byggindustrin för att säkerställa att dessa 
transaktioner kommer att fortgå måste  de  hålla sig intressanta och ett sätt att göra det i  en  
konkurrensutsatt miljö är att utveckla  system  och/eller produkter vilka är intressanta för 
kunden. Ett sätt att få systemen./produkterna intressanta för kunden är att låta kunden få 
inflytande i produktutvecklingsprocessen, vilket kan åstadkommas med  en  "strategisk 
allians". Detta betyder att träkomponenttillverkarna kan klassificeras som företag, eller i 
detta  fall  en  hel industri, i  den  strategiska  kvadranten,  figur  20 A,  Fredriksson och Stehn  
(2003b).  Processer i denna zon kräver maximalt engagemang och ansträngningarna för att 
implementera förändringen är omfattande, dvs,  de  bör vara omfattande i mängd, djup och  
grad,  Revenaugh  (1994).  

För byggindustrin är  den  strategiska relevansen för  den  nuvarande processen är ganska låg 
medan  den  strategiska relevansen för  den  föreslagna processen är hög. Idag  har  
byggindustrin möjlighet att köpa välkända byggsystem i antingen stål, betong eller trä. 
Antalet transaktioner mellan träkomponenttillverkarna och byggföretagen är få och inte av 
någon större vikt för byggföretagen.  Men  om  en  "strategisk allians" eller ett "köpar- 
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/säljarpartnerskap"  skulle  etableras mellan parterna så att byggföretagen fick möjlighet att 
påverka utvecklandet av nya byggsystem och arbetsmetoder, både hos sig själva och hos 
komponenttillverkarna, kunde antalet transaktioner öka. Massivträ  skulle  kunna bli lika 
etablerat som alternativen och konkurrensen mellan olika byggmaterial  skulle  då öka. 
Priserna/kostnaderna för byggföretagen kunde därigenom minskas och  en  av  de  viktigaste 
drivkrafterna, enligt byggföretagen, för att samverka, d.v.s. förbättrad byggekonomi,  skulle  
uppfyllas. Detta betyder att byggföretagen kan placeras i omvälvningskvadranten, figur  20 
A,  Fredriksson och Stehn  (2003b).  Processer i omvälvningscellen är kritiska för att förbättra 
ett företags prestationer,  den  nuvarande processen är acceptabel  men  anses inte som 
strategiskt  relevant, den  föreslagna processen är strategiskt  relevant  och förväntas ge bättre 
prestationer och konkurrensfördelar.  Implementeringen  av  den  nya processen är svår dvs. 
svår att genomföra och svår att handha, Revenaugh  (1994).  

Utifrån denna analys anser  jag  att  man  kan säga att  den  föreslagna förändringen  har en  
påverkan på  den  strategiska inriktningen hos  de  inblandade företagen och att det därför är  
korrekt  att  se  det som  en  strategisk förändring. 

Företagskulturer  
Analysen  av företagskulturen, tillsammans med  den  kvalitativa analysen av intervjuerna, ger  
en  ide om några av  de hinder  och svårigheter implementeringsstrategin måste hantera. 

Utifrån  den  kännedom om företagen som  jag  fatt genom fallstudien, och analysen  har jag  
identifierat byggföretagens kultur som  en  "Tuffa pojkarna,  de  hänsynslösa kultur" och 
träkomponenttillverkarnas kultur som i huvudsak  en  "Satsa hårt och fira kultur",  se  figur  20  
B. 

"Tuffa pojkarna,  de  hänsynslösa" är  en  kultur med omedelbar återkoppling vilket fostrar ett 
kostsiktigt perspektiv. Ungdomen inom kulturen (i  tanke,  inte i ålder) stödjer inte  en  stark  
planeringsorientering,  Deal  och  Kennedy (1983).  

"...avsaknad av långsikteet/kontinuitet är ett  hinder  för samverkan." 
(R) 

Dessa faktorer leder till att det är svårt att implementera  en  ny process, Revenaugh  (1994).  
Snabbhet, inte uthållighet är ofta fokus. Att inte handla är lika viktigt som att göra det. Det 
finns också  en  extremt  stark  intern  konkurrens vilken föder individualism och dålig 
kommunikation, vilket är  en  utmaning för framgångsrik implementering av  en  ny process, 
Revenaugh  (1994).  

.och mycket kan själv inställning."  (F)  

"...lokala veton..." (I) 

"Satsa-hart-och-fira": är  en  handlingsorienterad kultur.  

"Man  samverkar för att öka effektiviteten  och att rationalisera 
administrationen."  (0)  

" Att samverka eller ta billigaste offerten enda vägarna eftersom tiden 
inte räcker till för att förhandla."  (0) 
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Mängd är viktigare än kvalitet,  Deal  och  Kennedy (1983).  Att lista antalet fördelar med  en  
ny process kommer att ge mer kommunikation än att ge detaljerad  information  om några 
få fördelar, Revenaugh  (1994).  Framgång kommer genom uthållighet i denna kultur, 
Revenaugh  (1994). 

7.3 Hinder  för samverkan  
De  upplevda hindren för samverkan ska hjälpa  mig  att svara  på  forskningsfrågorna genom 
att identifiera troliga problemområden för  de foretag som  väljer  en  direkt  samverkan.  På  
samma sätt  som med  drivkrafterna för samverkan ska resultaten relateras till  de faktorer som  
nämns i  litteraturen  och analyseras mot  graden av  samverkan  som  definierats tidigare. 

Hindren är  på  samma sätt  som  drivkrafterna grupperade  under  sju huvudrubriker. Här  har 
jag  arbetat  med kodning,  vilket innebär att  man  "sätter  etiketter"  och skapar 
begreppskategorier,  Svenning (1997).  Orsaken till att  jag  inte använt  mig av en  QFD-
studie för att skapa rubriker,  som  för drivkrafterna, är att  jag  när  jag  började analysera 
hindren  hade  kommit längre i  min  intervjustudie och i  forskningsprocessen  och därigenom 
ansåg att  jag hade  Pau   en  tillräcklig kännedom  om området  för att kunna gruppera svaren 
själv. Först  har  resultaten från fallstudierna grupperats  sedan har  grupperna rubricerats  efter  
sitt innehåll.  Resultaten  visar att respondenterna upplever  kulturen som det absolut  
vanligaste  hindret  mot samverkan,  efter det kommer tradition, brist på  kunskap och  brist 
på  tillit.  Kultur  och  tradition  är nära besläktade begrepp.  Jag har valt  att använda båda för 
att fånga skillnaden i  de hinder som  ligger/odlas inom verksamheten, dvs.  kulturen,  och  de 
som beror av  vanan att göra  som man  alltid  gjort,  dvs.  traditionen. De tre  andra rubrikerna  
jag valt  är:  fragmentation,  lag/avtal  samt  marknad. Begreppen exemplifieras i tabell  7  

Tabell  7:  Hindrens  rubricering 

Rubrik Hinder 

Kultur  Alla  kan  själv. 

Konservativa branscher.  

Tradition  Cementerade beteenden.  

Strukturhinder. 

Brist på  kunskap Rädsla för förändring inför nya  projekt.  

Nya samarbetsformer är oprövade.  

Brist på  tillit Misstroende mot varandra.  

Fragmentation  Lokala veton. 

Fragrnenterad byggprocess. 

Splittrad skogsindustri.  

Lag  & Avtal Sekretess. 

Entreprenadformer. 

Marknad För  få projekt  tillsammans.  
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7.3.1  Byggföretaget 
När  jag  talat  med personer vid  byggföretaget  har det  varit ganska tydligt att  man anser  
branschernas  kulturer som det  största  hindret  mot samverkan,  se  även Fredriksson och 
Stehn  (2003a).  Antingen  har ordet kultur  nämnts  direkt,  

"Det kan  vara svårt att ändra  en  företagskultur."  (T) 

eller så har man  nämnt olika kulturella  faktorer som hinder  för samverkan,  

"Hinder  är att alla ska sköta  sig  själv, alla  kan  själv..." (I). 

"...  det  firms  en  ovilja att erkänna när  man  gör fel,..." (I) 

Att alla ska sköta  sig  själv  kan  tyckas vara  en  traditionsfråga  men jag har valt  att koppla  den  
till  kulturen  och  tror  att  det  är ett  av de  beteenden  man  odlar i byggföretagens  kultur  
snarare än att  man  gör  det av  vana.  Jag bygger  antagandet  på observationer  och  
kommentarer jag  fått  vid de  informella samtal  jag haft med  medarbetare  vid  företaget. 
Kommentarerna  har  rört  dels  att även  de yngre  medarbetarna i byggföretaget, vilka inte  
har  arbetat  så  länge att  de  bör  ha  hunnit skapat  sig  egna  traditioner,  ofta nämner att alla 
förväntas klara  sig  själv och  dels på  att människor inom  organisationen  inte är speciellt 
benägna att begära hjälp  av  varandra  ens  inom samma avdelningar. 

Andra  faktorer som  också framkommer  relativt  tydligt är  bristen på  tillit till  den  andra  
parten, 

"...hinder  är misstroendet mot varandra,..."  (U)  

och  jag har  tolkat det som att  man  inte bara talar om träkomponenttillverkarna som 
motpart utan att kommentarerna mer allmän handlar om  brist  på tillit till  en  motpart i  en 
situation  där  man  i något läge är beroende av denna; traditionen, 

,,...cementerade beteenden..."  (F)  

,'...att  EN  leverantör utgör ett mentalt  problem  för  de  som är vana att 
upphandla i konkurrens." (I)  

man  börjar i befintliga strukturer med dålig kundfokusering..."  (U)  

vilken är starkt kopplad till  kulturen  i och  med  att  den  starka  organisationskulturen  skapar 
vissa traditioner/vanor  som  understöder  den  befintliga  kulturen  där även  bristen på  tillit  
skulle  kunna sägas höra; och  bristen på  kunskap, vilken  då  främst handlar  om  kunskap  om 
de  nya villkor samverkan  skulle  ställa  på  enskilda  individer  i  organisationen,  

"...att nya samarbetsformer är oprövade..."  (U)  

"Ett  hinder  för samverkan är att  strategisk  samverkan  med  leverantörer 
ställer  krav på  företagen."  (T).  

När  man  inom byggföretaget  talar om  fragmentation  tycks  det  främst vara byggprocessens 
uppdelning  man  upplever  som  ett  problem,  dvs, att  det  inte finns  en  "ägare" för  processen,  
vilket innebär att  man  måste samverka i flera  av  byggprocessens delar och därmed också  
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med  flera enheter inom byggföretaget  om  byggsystemet ska bli  effektivt  för hela 
byggprocessen. 

"... byggprocessen är fragmenterad och  det  är oftast inte  EN som  äger  
processen..." (U)  

Kommentarerna kring Lag/Avtal handlar  om  svårigheter  med  att säkerställa  den  fria 
konkurrensen och sekretessfrågor rörande nya  produkter  och lösningar  som  tas fram. 
Markandsfrågorna handlar i huvudsak  om bristen på  byggda  projekt med  massivträ  som  
stommaterial och  om bristen på kontinuitet  i samarbetet  då  nyproduktionen inom 
byggandet i  Sverige ligger  pä  en så låg  nivå  som  idag. 

Jämförelse mellan  de  olika enheterna inom byggföretaget  
Hinder  för samverkan, som nämns hos nästan alla enheter, är  stark  individualism i någon  
form  och  den  existerande kulturen. Fastighetsutveckling som redan  har  samverkan med 
Utförandeenheten säger att  bristen  på ömsesidigt förtroende och dåliga förberedelser är 
stora  hinder.  Detta är intressant eftersom ingen av  de  andra enheterna, vilka alla tillhör 
Utförandeenheten, nämner detta som  problem.  Inköpsenheten talar om  problem  med 
immaterialrättsliga frågor som  patent  och sekretess och om konkurrensproblem hos 
leverantörer. Konkurrens nämns också som ett  problem  av  den  regionala enheten. Detta är 
inte så konstigt eftersom både  den  regionala enheten och inköpsenheten, idag, är beroende 
av konkurrens hos leverantörer för att kunna tjäna pengar. Projektutveckling är bekymrade 
över  den  höga medelåldern och fragmentationen i byggbranschen vilket  man  tror kan leda 
till förändringsmotstånd.  Bristen  på kompetens, om  de  föreslagna arbetsmetoderna och 
kontinuitet är frågor som  den  regionala enheten ser som  problem. 

7.3.2  Träkomponenttillverkarna 

Träkomponenttillverkarna tycks också anse att kulturfrågorna är det största hindret mot 
samverkan med byggföretagen,  man  talar om byggbranschen som  konservativ  och att det 
är svårt att komma  in  i stora byggföretags struktur. Andra exempel på kulturella  hinder  är, 
som  en  av respondenterna sa: 

"...att det finns  en  stark  vinna-/förlora-känsla mellan parterna.  "(0) 

Bristen  på kunskap både inom  den  egna organisationen vad gäller  de  krav byggprocessen 
ställer på ett nytt byggsystem och inom byggföretaget när det handlar om trä som 
byggmaterial är något som oroar träkomponenttillverkama, 

"...läg kompetens i byggföretagen..." (Träkomponenttillverkare  2)  

"...avsaknad av kompetens (kunskap om material och lösningar) i alla  
led  i byggprocessen... "(Träkomponenttillverkare  3)  

"...byggindustrin är  en  stor marknad  men  trä- och skogsindustrin  har  få 
byggare anställda." (Träkomponenttillverkare  3)  

"Det finns ingen generell insikt om behovet av att förändra i 
träindustrin." (Träkomponenttillverkare  3). 
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Man  tror också att byggandet av kompetens utanför  den  egna organisationen kan vara ett  
hinder,  

))... att  man  bygger upp kompetensen utanför  den  egna 
organisationen..."  (A)  

i det fallet är det svårt att säga om oron beror på att  man  kan för lite om samverkan som 
fenomen eller om det är  en  fråga om vanan att hälla  sin  kunskap för sig själv, och därmed  
en  traditionsfråga.  Just tradition  tycks också vara ett ganska starkt  hinder  mot samverkan, 
vilket inte är så konstigt med  tanke  på  den  starka kopplingen till kulturen, här nämns bl.a., 

"...inköpare är inte vana att göra totalkostnadskalkyler." (I) 

"...att  vade  projekt är unikt." (Träkomponenttillverkare  3)  

Träkomponenttillverkarna är betydligt mer bekymrade för att Lag/Avtalsfrågorna kan 
utgöra  hinder  för samverkan än respondenterna på byggföretaget, vilket inte är konstigt 
eftersom det är  de  som ska tjäna sitt uppehälle på smarta produkter och lösningar.  De  
uttrycker  en  rädsla för att det kan vara svårt att reglera sekretess och patentfrågor i  en  
samverkansrelation. Fragmentationen i  den  egna branschen nämns som ett  hinder  för 
samverkan  men man  är mer bekymrad över byggbranschens och byggprocessens 
uppdelning. Marknadsfrågor som kommer upp som potentiella  hinder  mot samverkan 
handlar i huvudsak  bristen  på byggprojekt där massivträ kan användas som stommaterial 
och  bristen  på långsiktighet i dagens  relation  till byggföretagen.  Brist  på tillit nämns inte så 
ofta av respondentema hos träkomponenttillverkarna, det kan bero på att det inte anses 
som något  hinder men  det kan också bero på att det anses som ett så självklart  hinder  att 
det inte är värt att nämna eller på att träkomponenttillverkarna är i  en  så  stark  
beroendeställning i förhållande till byggföretaget att tillit inte är  en  faktor  man  kan 
diskutera. 

Jämförelse mellan  de  olika enheterna inom Träkomponenttillverkare  1  
Det är väldigt intressant att  se  att  man  på  administrativ  nivå ser byggandet av kompetens 
utanför  den  egna organisationen som ett  problem  medan  den  operationella nivån ser vinna 
förlora andan som det stora problemet. På operationell nivå ser  man den  existerande 
kulturen som ett  problem  vilket  respondenten  på administrativnivå inte nämner.  Han  talar 
istället om immaterialrätt och  problem  med  de  stora skillnaderna i storlek på företagen.  

7.3.3  Sammanfattning 
Hindren är precis som drivkrafterna relaterade till varandra.  

Kultur  och  tradition  är nära besläktade begrepp och  den  kultur människor  lever  i är  den  
bas som traditionerna bygger på.  De  största kulturella hindren mot samverkan är  den  starka 
individualism och kortsiktighet som karakteriserar Byggföretaget. Inom  bade  Byggföretaget 
och Träkomponenttillverkarna finns  en  rad cementerade beteenden vilka är starkt 
konkurrensinriktade och därmed traditionshinder mot samverkan.  
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Fragmentationen i byggprocessen och i träindustrin kan starkast relateras till traditionen. 
Byggprocessen  har under  mycket lång tid karakteriserats av att olika personer, med olika 
funktioner, utfört olika delar av arbetet. Detta kan relateras till  en  byggprocess med korta 
tidsperspektiv och stora pengar inblandade, varje funktion är expert på  sin del  av processen 
och gör sitt jobb effektivare än vad  en person  som var tvungen att sköta alla delar, och 
därmed få svårt att vara expert på någon,  skulle  kunna göra. Träindustrins fragmentering 
härrör från  den  tid då varje  by  eller stor gård hade sitt eget sågverk.  Man  kan också relatera 
fragmentationen till att branscherna  har  svaga kunder vilka inte ställer krav på  en  enhetlig 
byggprocess och större sågverk vilka kan leverera  en  högre  grad  av vidareförädlade 
produkter,  den  kan därmed också relateras till marknaden. 

Orsakerna till att fragmentationen kan sägas utgöra ett  hinder  mot samverkan är för: 

• Träkomponenttillverkama: att det inte finns  en person  eller enhet hos byggföretaget 
som kan sägas vara ansvarig för hela byggprocessen och därmed vet  man  inte vem  
men  ska samverka med. 

• Byggföretaget: att det finns så få träkomponenttillverkare som kan leverera massiva 
träelement till ett stort byggprojekt.  

Bristen  på tillit är direkt relaterad till kultur och  tradition,  byggföretaget litar inte på 
tillverkarna eftersom  de  av  tradition  är  en  motpart i  en  förhandlingssituation och därför att 
kulturen inom företaget är sådan att var och  en  klarar sig själv,  man  upplever det som 
konstigt, och kanske  rent  av hotfullt, att dela med sig av sina kunskaper och ta  del  av 
andras. 

Marknadens struktur är också  en  faktor som påverkar tilliten mellan parterna det byggs 
mycket få projekt med massiva trästommar idag, vilket betyder att  man har  små 
möjligheter att lära känna varandra och skapa  en  atmosfär som främjar tilliten.  

Bristen  på kunskap är på många sätt relaterad till  bristen  på tillit och oviljan att utnyttja 
varandras kompetens.  Den  är därigenom också kopplad till kultur och  tradition.  

Lag/avtal är kopplade både till  bristen  på tillit och till  bristen  på kunskap. Eftersom  man  
inte riktigt vet vad samverkan innebär och inte  heller  vågar lita på att  den  andra parten inte 
försöker utnyttja situationen anser  man  att det krävs avtal vilka reglerar relationen.  

7.4  Viktiga framgångsfaktorer för direkt samverkan 
Vid analysen av  de  faktorer som anses vara viktiga för  en  lyckad samverkan är det 
nödvändigt att komma ihåg att byggföretaget redan idag  har  samverkan med andra typer av 
företag än träkomponenttillverkare och att  de  även  har en  viss samverkan mellan enheter 
inom företaget. Träkomponenttillverkare  3 har  samverkan med ett stort byggföretag, vilket 
bör ses som  en  likvärdig samarbetspart till byggföretaget i denna studie, 
Träkomponenttillverkare  1  säger sig samverka med  mindre  byggföretag och byggherrar 
och Träkomponenttillverkare  2 har  samarbete med ett stort forskningsinstitut. 
Respondenterna måste i därför sägas  ha en  viss erfarenhet av vad som är viktigt i  en  
samverkan.  
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De  framgångsfaktorer som respondenterna identifierar som viktigast för  en  lyckad 
samverkan ska jämföras med  de  faktorer som ges av litteraturen, kapitel  5.  Dels för att 
tillsammans med analysen av hindren mot och drivkrafterna för samverkan svara på 
forskningsfråga ett, dels för att utgöra  en del  av svaret på forskningsfråga två.  En  sådan 
analys kan också  visa  om  de  tidigare kända framgångsfaktorerna kan tillämpas på samverkan 
mellan byggföretag och träkomponenttillverkare eller om  de  måste anpassas för denna  
situation.  

Vid kodningen av kommentarer vilka gäller framgångsfaktorer för samverkan  har jag  gått 
tillväga på samma sätt som när  jag  arbetade med hindren, dvs,  jag har  utifrån 
samhörigheten mellan kommentarerna bildat grupper vilka  jag sedan  rubricerat, rubrikerna 
exemplifieras i tabell  8.  

Tabell  8:  Rubricering av framgångsfaktorer för samverkan  

Rubrik  Framgångsfaktor 

Vilja Viljan att bägge parter ska få ut något av relationen och att  man  visar att  man  vill hålla 
ingångna avtal och överenskommelser. 

Avtal Tydligt definierade  roller  och gemensamma mål. Skrivna avtal för att lösa eventuella 
konflikter. 

Tillit Parterna måste känna förtroende för varandra för att samverkan ska fungera. 

Kunskap Kunskap om material och metoder, liksom om varandras verksamhet. 

Uppföljning Mätning av  de  uppsatta målen, för att skapa vilja och tillit. 

Långsiktighet Tålamod och tid att uppnå  de  satta målen. 

Personkemi  Man  måste  ha  förtroende för och kunna fungera tillsammans med  de  personer  man  ska 
samverka med.  

7.4.1  Byggföretaget  
Studien  visar att  den  framgångsfaktor som anses viktigast är viljan att arbeta tillsammans, att  
man  vill att bägge parter ska få ut något av relationen och att  man  därigenom visar  en  vilja 
att hålla ingångna avtal och överenskommelser. 

"...är att  man  lyckas skapa  en  vinna-/vinna-anda.., att  de  inblandade 
vill ingå i  en  samverkan."  (F)  

"...vinna- /vinna-inställning."  (T)  

".. förändring av attityder... förståelse för varandras  situation samt  
vinna-/vinna-känsla." (R)  
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En  annan framgångsfaktor  som  tycks vara viktig för respondenterna är skrivna avtal, 

"...tydliga  mål..,  att  de som  ska tillämpa avtalen  mäste  vara  med  och 
utforma  dem." (F)  

"... att  det  är tydligt vilka  mandat  olika  personer har...  "(I)  

speciellt när  det  gäller utvecklingssamverkan. Även kunskap och långsiktighet är viktiga  
faktorer  och  dä  talar vi  främst  om  kunskap och  metoder  och arbetssätt  hos  motparten,  

"...egen kompetens..."  (I)  

"...god  kännedom  om  motparten..."  (T) 

samt  långsiktighet  som  ett  krav  för att vinsterna  av  samverkan ska kunna mätas  på  ett 
riktigt sätt  men  också  om  tålamod  med  varandra,  på  individnivå, i  relationen.  Tillit och  
personkemi  nämns också  som  viktiga  faktorer. 

7.4.2  Träkomponenttillverkarna 
Också träkomponenttillverkarna tycks anse att viljan att samverka är  den absolut  viktigaste 
framgångsfaktorn.  

Den absolut  vanligaste kommentaren är att  man  måste skapa  en  känsla av att båda parterna 
får vinna på relationen. 

"...vinna-/vinn- känsla.""  (0) 

De  tror också att det är nödvändigt att sätta upp tydliga mål för relationen 

"...tydliga mål är  en  viktig framgångsfaktor" (Träkomponenttillverkare  
2)  

"...tydligt definierade relationer och mål före  start..."  
(Träkomponenttillverkare  2)  

och några säger  rent  ut att  man  behöver avtal för att reglera villkoren för relationen 

"...affärsmässighet  och skrivna avtal..." (Träkomponenttillverkare  2).  

Kompetens om material och metoder nämns som viktiga, 

"...kunskap om material och metoder..."  (0)  

"...tid till projektering."  (0)  

tillsammans med tillit vilket träkomponenttillverkarna, trots att  de  inte talat speciellt 
mycket om  bristen  på  den  som ett  hinder  mot samverkan, oftare nämner än 
respondenterna hos byggföretaget. Personkemi, långsiktighet och uppföljning nämns i  
mindre  omfattning.  
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7.5  Jämförelse  av  framgångsfaktorer för samverkan mellan  
litteratur  och fallstudien  

Resultaten  av grupperingen  visar att  de absolut  viktigaste framgångsfaktorerna  enligt  
respondenterna är viljan att  delta  i  en  samverkan, främst  på  individnivå, och formulerandet  
av  avtal  som  reglerar ekonomi, patent/sekretessfrågor, marknad och arbetssätt.  Det kan  
tyckas  relativt  självklart att individens vilja att samverka är  den absolut  viktigaste 
framgångsfaktorn  men  i stora företag händer  det  ibland att  ledningen  tar  beslut  vilka 
medarbetarna väntas följa  vare sig de  vill  eller  inte, att denna  princip  inte fungerar  kan  
illustreras  med  ett  citat  från  en  intervju  med en  representant från  en av  
träkomponenttillverkarna  som  när detta  kom på tal  sa att, 

"Regionkontoren  pa  de  stora företagen skiter i  vad som  avtalats  pa  
ledningsnivå."  (0). 

Organisationskulturen  är  en  viktig fråga när  man  diskuterar  strategier  för inom  en 
organisation.  Därför  har jag  utifrån  litteraturen, 5.1.3  till  5.1.9,  skapat  en  modell  av de  
olika faktorerna  som  påverkar samverkan mellan företag. 

            

Tillit  

            

Konflikt  

Engagemang 

Beroende 

Förväntade resultat  

            

Byggföretag Träkomponent- 
tillverkare 

             

Figur 21:  Relationen mellan framgångsfaktorer för samverkan.  

De  två svarta ellipserna i figuren representerar  de  olika partemas  respektive  
organisationskultur,  de  färgade ringarna representerar  de  huvudfaktorer  jag,  ur  en  
litteraturgenomgång, valt att relatera mina resultat och diskussioner till och 
kommunikationen representeras av  de  kontaktpunkter som finns mellan  de  olika 
huvudfaktorerna  samt  mellan huvudfaktorerna och organisationskulturen,  se  figur  21. 

Modellen  används för att analysera  de  framgångsfaktorer som genom fallstudien 
identifierats som viktiga för samverkan (Vilja, Avtal, Tillit, Kunskap, Uppföljning, 
Långsiktighet och Personkemi) mot  de  faktorer som identifierats som viktiga ingredienser i  
en  lyckad samverkan i litteraturen.  
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7.5.1  Vilja 
"Viljan att bägge  parter  ska  få  ut något  av relationen  och att  man  visar 
att  man  vill hålla ingångna avtal och överenskommelser." 

Vilja  kan  relateras till  Moorman  et al. (1992)'s definition av  tillit  som  viljan att lita  på en 
partner som man har  förtroende  for.  Anderson och Narus  (1990)  menar att  resultatet av  
tillit är ett företags  tro på  att deras motpart i  relationen kommer  att utföra handlingar vilka 
resulterar i positiva  resultat. Det kan  också sägas vara nära relaterat till Spekman och 
Sawhney,  (1990)'s  resonemang  om  engagemang, engagemang är grundläggande och byggs  
på  förtroende;  det  är villkorslöst när  det  gäller att uppnå överenskommelser i långsiktiga 
frågor. Engagemang är viljan  hos  ett  partner  företag att erbjuda arbete och  resurser, så som  
utvecklandet  av  nya  produkter eller serviceprogram,  för fortskridandet  av relationen.  
Dwyer  et al. (1987)  menar att  en  köpares förväntning  av en  hög utbyteskostnad gör att 
köparen  far  ett ökat intresse  av  att upprätthålla  en kvalitativ relation,  vilket kopplar Vilja till  
beroende.  Vilja  kan  också sägas vara kopplat till  kulturen  i och  med  att Byggföretaget 
identifierats tillhöra  en kultur  vilken karakteriseras  av individualister  och där  det  inte  ges  
någon belöning i att vara  en del av gruppen  (Revenaugh,  1994). 

7.5.2  Avtal 
"Tydligt definierade  roller  och gemensamma mål. Skrivna avtal för att 
lösa eventuella konflikter." 

Behovet av avtal som  en  framgångsfaktor  for  samverkan är  en  konsekvens av  bristen  på 
tillit.  Om  det fanns tillit mellan parterna  skulle  företagen tro på att deras motpart i 
relationen kommer att utföra handlingar vilka resulterar i positiva resultat, Anderson och 
Narus  (1990).  Behovet av att formalisera relationen mellan företagen kan också härröra ur 
beroendet mellan parterna.  En part  som är i  en  stark  beroendeställning i relationen är 
troligen mer benägen att kräva skrivna avtal för att skydda  sin position  än  en  som inte är 
det. Avtal är också ett sätt att formalisera förväntade resultat, genom att inkludera 
gemensamma måldokument, och att underlätta konfliktlösning i relationen. Avtal att gå 
tillbaka till när konflikter uppstår är, trots att det visat sig att det oftast är mer konstruktivt 
att låta relationen reglera sig själv, Spekman och Sawhney  (1990), en  viktig källa till 
trygghet i relationen.  

7.5.3 Tillit  
"Parterna måste känna förtroende för varandra för att samverkan ska 
fungera." 

Vilja är  en  viktig  komponent av  tillit.  Man  måste vilja lita  på  någon för att tillit ska uppstå.  
Kommunikation  är  en  viktig  faktor  för skapandet  av en  tillitsfull  relation.  Genom att dela  
information  och  visa en  vilja att göra  det som  är bra för  relationen kan man  öka tilliten,  en  
ökad tillit medför också  en  ökad  kommunikation,  Lewin och  Johnston  (1997).  Tillit 
relaterar till makt och makt till  beroende. Om en part  upplever  en  högre  grad av beroende  
i  en relation  än  den  andra är  det troligt  att tilliten i  relationen  minskar. Förekomsten  av  
tillit och engagemang i  en  marknadsföringsrelation uppmuntrar marknadsförare att arbeta  
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med  att upprätthålla relationsinvesteringar genom att samarbeta  med partners,  Fontenot  
och Wilson  (1997). 

7.5.4  Kunskap 
"Kunskap om material och metoder, liksom om varandras verksamhet." 

Kunskapen om varandras verksamhet, metoder och material handlar till stor  del  om 
kommunikation mellan parterna. Som vi tidigare visat är kommunikation relaterat till tillit, 
vilket betyder att det är troligare att företag i  en relation  som karakteriseras av tillit  har  
kunskap om varandra än i  en  där parterna misstror varandra.  

7.5.5  Uppföljning 
"Mätning  av de  uppsatta  malen,  för att skapa vilja och tillit." 

Redan i  definitionen av  rubriken  ges en  koppling till tillit.  Man kan  också säga att 
uppföljning  av de  satta målen  kan  vara ett sätt att lösa  konflikter  i  relationen. Enligt  
Fontenot  och Wilson,  (1997)  är ett sätt att förbättra utförandet och öppet diskutera 
problemområden att  ha  gemensamma årliga prestationsuppföljningar vilka  kan  fungera  som  
ett  forum  för att utveckla meningsfulla  planer  för  hur  man  ska lösa  problem.  Ett annat  
resultat  från  en positiv  utvärdering  av  ett företags  relation  till deras  partner  är tillfredställelse  
Fontenot  och Wilson,  (1997).  Tillfredställelse  leder  till långsiktighet i  relationen,  vilket  kan  
vara  en indikator  för engagemang, Anderson och Narus  (1990). 

7.5.6  Långsiktighet 
"Tålamod och tid att för uppnå  de  satta målen." 

Tillfredställelse i relationen är  en  förutsättning för långsiktighet, om någon av parterna 
upplever att  de  förväntade resultaten inte uppnås kommer benägenheten att aysluta 
relationen att öka. Långsiktighet kan också vara  en  indikator för engagemang, engagerade 
medarbetare är mer benägna att försöka lösa  problem  inom relationen och därmed att  se 
den  som långsiktig. Här kopplas också konflikt till långsiktighet.  Partners  som försöker lösa 
sina konflikter på ett "vänskapligt" sätt kan använda konflikten till att stimulera 
kreativiteten vilket kan leda till högre produktivitet och effektivitet, Anderson och Narus  
(1990),  och därmed uppnå  de  förväntade resultaten.  

7.5.7 Personkemi 
"Man  mäste  ha  förtroende för och kunna fungera tillsammans  med de 
personer man  ska samverka  med." 

Personkemi har en  stark  koppling  till  tillit.  Det  handlar  om  tillit mellan  individer  snarare 
än  om  tillit mellan företag vilket är ett  stort problem. Om  tillit  till  enskilda  individer hos 
det  företag  man  ska samverka  med  är  en  förutsättning för  en  lyckad samverkan krävs att 
stora  resurser på så  kallad "teambuilding" sätts  in  för att skapa samverkan.  
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7.6  Sammanfattning 
Träkomponenttillverkare  2  och  3  som studerats tycks vara överens i  de  flesta frågor. 
Skillnaderna som finns är att  respondenten  hos träkomponenttillverkare  3  nämner 
skapandet av ett behov av trävaror som  en  drivkraft för samverkan, vilket  man  inte gör hos 
träkomponenttillverkare  2, samt  att företagen ser industriella  hinder  för samverkan på olika 

sätt.  Respondenten  hos träkomponenttillverkare  2  diskuteras  den  industriella strukturen för 
olika råmaterialleverantörer medan  respondenten  hos träkomponenttillverkare  3  talar om 
byggprocessens struktur som ett  hinder.  

Större skillnader ser  man  när  man  försöker jämföra dessa med träkomponenttillverkare  1.  
Ett skäl till detta kan vara att det är stor storleksskillnad mellan träkomponenttillverkare  2  

och  3,  som är ganska lika i storlek, och träkomponenttillverkare  1  som är mycket större. 
Skillnaderna finns både i vilket djup  en  samverkansrelation bör  ha  och i drivkrafterna för 
samverkan. Träkomponenttillverkare  1's  storlek ger också andra förutsättningar än vad som 
gäller för  de  andra träkomponenttillverkarna, både positiva och negativa. Fördelarna kan 
ligga i  en stabil  ekonomi, ett bredare produktsortiment och  en  lång historia att falla tillbaka 
på om satsningen misslyckas. Några nackdelar är att det kan vara svårare att få  en  stor  
organisation  att ända sitt beteende än  en  liten där alla träffas runt fikabordet. 
Träkomponenttillverkare  1  talar också om  en mindre  djup samverkan än  de  andra och  de  
talar om ekonomi som  den  starkaste drivkraften för samverkan medan  de  andra knappast 
nämner ekonomi alls.  

Om  byggföretaget studeras  som en  enhet tycks  det  finnas  en  skillnad i djupet  av den  
samverkan  som  diskuteras inom byggföretaget och  hos  träkomponenttillverkaren.  En  
noggrannare analys visar att  det  finns enheter  som  i många  fall  är väldigt lika 
träkomponenttillverkarna. 

• Generellt tycks  det  vara  så  att byggföretaget  anser  att  de  ekonomiska frågorna är 
starkare drivkrafter än  vad  träkomponenttillverkarna gör.  

Men det kan bero på  andra  faktorer  än  distinktionen  trä  eller  bygg, t.ex. företagens storlek  
eller  ekonomiska  situation.  Tydligt är ändå att träkomponenttillverkarna  ser system-  och 
produktutveckling  som  starka drivkrafter för samverkan, Fredriksson och Stehn  (2003a).  

• Det  största  hindret  för samverkan tycks vara  den  existerande  kulturer  i  de  båda  
industrisegmenten. 

Man kan  säga att  studien av  framgångsfaktorer för samverkan kompletterar tidigare  studier  
och att  den  genom  sin  överensstämmelse  med  dessa bidrar till att öka generaliserbarheten 
för  de teorier som  existerar,  Fontenot  och Wilson  (1997),  Anderson och Narus  (1990).  

• De  viktigaste framgångsfaktorerna är  enligt  båda  parter,  träkomponenttillverkarna 
och byggföretaget, viljan att ingå i  en  samverkansrelation och att  man har  tydliga  
mål,  vilka regleras i avtal,  med relationen.  

I denna fråga verkar  de  olika enheterna inom företagen vara överens.  
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7.7  Enkät  
De  personer som ingått i intervjuundersökningen ingick också i  den  grupp som ombads 
svara på  den  enkät som skickades ut i oktober  2002,  enkäten skickades dessutom till  en  
relativt stor grupp av industrirepresentanter vilka inte tidigare informerats om eller deltagit 
i studien. Lika många  respondenter  från träkomponenttillverkare som från byggföretag 
valdes ut. Respondenterna hos komponenttillverkarna valdes främst efter vilket företag  de  
arbetar på  men  också efter vilken funktion  de har  inom företaget. Från byggföretaget 
valdes respondenterna för att representera olika funktioner. Svarsfrekvensen på enkäten 
var  54  %. Av  26  mottagare svarade  14  stycken (åtta från träkomponenttillverkare och  sex  
från byggföretaget), två påminnelser skickades ut till enkätens  respondenter.  Resultaten 
från enkäten, bilaga C,  har  analyserats mot fallstudien. Påståendena i enkäten utformades 
med fallstudieanalysen som bas, typiska kommentarer från intervjuerna  har  använts som 
påståenden i enkäten. Enkätresultaten  har  tolkats med hjälp av ordinalskalan,  3.2.4,  och  
den  rubricering som utarbetats för drivkrafter, tabell  6,  och  hinder,  tabell  7.  För typen av 
samverkan valdes påståendena utifrån det djup av samverkan  de  representerade för 
forskaren, enligt figur  17. Man  inte kan förutsätta att respondenterna uppfattar påståenden 
på samma sätt som forskaren och därför kan resultaten från  en  sådan studie inte sägas vara 
"sanna". I efterhand kan  man  säga att det dessa påståenden borde  ha  utformats på annat sätt 
för att få ett säkrare resultat. Vid  en  analys av resultaten och forskarens skala för samverkan 
tycks dock resultaten stödja resultaten från fallstudien varför enkäten kan sägas utgöra ett 
komplement till fallstudien. 

Tabell  9:  Fördelning av påståenden för typ av samverkan. 

Djup/nivå av samverkan Påstående 

Transaktioner  1, 4  

Upprepade transaktioner  5  

Långsiktiga relationer  2  

Köpar-/säljarpartnerskap  3, 7  

Strategiska allianser  6  

I tabell  9 visas  vilka påståenden i enkäten som representerar  de  olika nivåerna av 
samverkan, d.v.s. påstående  1  är  en  för forskaren typisk kommentar till  en relation  som 
bygger på transaktioner o.s.v.  
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Kapitel 8 Diskussion  och slutsatser 
Ungefär  70  procent av alla sågade träprodukter används inom byggsektorn varför dess 
framtida utveckling är av största vikt för träindustrin, Sandberg  (1998). En  stor  del  av  den  
svenska träindustrin är produktions- och råmaterialorienterad och  de  flesta företagen 
tenderar att agera med ett kortsiktigt fokus.  Bristen  på långsiktig marknadsorientering  har 
under  lång tid försämrat träets  position  som byggmaterial i  relation  till andra material som 
stål och betong, Brege och Överberg  (2001). 

Den  ökande konkurrensen inom byggindustrin  har  tvingat byggföretagen att svara upp 
mot kundkrav mer effektivt. Utvecklingen inom byggindustrin kommer att leda till  en  
större mängd inköp, av byggmaterial, och kräver  en  högre  grad  av vidareutveckling och  en  
förbättrad marknadsföring inom träindustrin. Ett troligt resultat av detta är krav på bättre 
koordinering mellan vidareförädlingsstegen inom bygg och byggrelaterade 
försörjningskedjor genom tydligare och bättre krayspecifikationer, Brege och Överberg  
(2001).  Byggindustrins strategiska utveckling  har  lett till att möjligheten och behovet av att 
utveckla konkurrenskraftiga prefabricerbara byggsystem i trä  har  aktualiserats för 
träindustrin. Behovet av att sänka byggkostnaderna och av att förkorta byggtiderna är stort, 
Byggkostnadsdelegationen  (2000).  Användandet av  en  större mängd prefabricerade 
byggsystem tros kunna hantera dessa krav genom  en  högre  grad  av industrialiserad 
tillverkning. 

För att det ska vara möjligt att öka prefabriceringsgraden, öka koordineringen och 
vidareförädlingen i byggvärdekedjan krävs att  man  kan ta vara på  de  funktionskrav som 
finns, både för produkten och för processen. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa  en  
nära direkt samverkan mellan  de  parter som ska producera och utnyttja  de  aktuella 
produkterna, i det här fallet tillverkarna av massiva träkomponenter och byggföretagen.  

Man  kan ifrågasätta varför  man  bör samverka istället för att på traditionellt vis, från 
träindustrins sida, skapa  en  produkt som  sedan  hårt marknadsförs för att på så sätt skapa ett 
behov. Svaret på  den  frågan, tror  jag,  ligger i träindustrins struktur. Eftersom strukturen  
har  identifierats som mycket fragmenterad, med ett stort antal små  foretag  och få stora, kan  
man  tänka sig att  de  resurser som krävs för framtagning och lansering av  en  ny produkt på  
en  marknad, som inte  har  något uppenbart behov av produkten, kan vara svåra att 
uppbringa. Det finns dock ett intressant undantag där ett större svenskt träföretag nyligen 
satsat på produktutveckling och marknadsetablering mot byggbranschen.  
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Studien  som ligger till grund för uppsatsen  har  varit undersökande (explorativ)  Den har  
syftat till att ge grundläggande kunskaper om träkomponenttillverkarnas och byggföretagets 
önskemål och föreställningar om hur samverkan ska utformas, vilka faktorer som är viktiga 
för  en  lyckad samverkan och vilka eventuella  problem  som måste lösas för att samverkan 
ska kunna skapas. Eftersom studien varit undersökande  har den  lett fram till ett antal 
tänkbara framtida forskningsområden som är av intresse att studera djupare. 

Ett annat syfte med studien  har  varit att skapa förutsättningar för att möjliggöra  en  
produkt- och processutveclding i samverkan mellan träkomponenttillverkare och 
byggföretag. Genom denna studie  har jag  försökt att skapa  en  bild av vilka faktorer som ska 
ingå i samverkan med syfte att möjliggöra  en  kundfokuserad produkt- och 
processutveckling.  Jag har  också undersökt vilka processer industrisegmenten önskar 
utveckla inom  en  sådan samverkan och vilka  hinder  som måste överbyggas innan det kan 
bli verklighet. 

Med utgångspunkt från bakgrundsbeskrivningen och formuleringen av syftet kan flera 
industriellt och vetenskapligt motiverade problemområden identifieras. I denna uppsats  har 
jag  valt att arbeta med två forskningsfrågor: 

• Hur och varför bör direkt samverkan mellan ett stort byggföretag och  en  
träkomponenttillverkare skapas? 

• Vilka faktorer är viktiga för  en  framgångsrik direkt samverkan mellan 
träkomponenttillverkare och stora byggföretag? 

För att svara på frågorna genomfördes  en  fallstudie,  6.1  till  6.4.  Parallellt med fallstudien 
genomfördes också  en  litteraturstudie, vilken ligger till grund  for  kapitel  5.  

Frågorna besvaras genom att: 

• undersöka vad samverkan innebär (vad?), för parterna gemensamt och för 
träkomponenttillverkarna och byggföretaget individuellt och vad som menas med 
samverkan inom andra industrier,  se 7.1.  

• skapa  en  bild av  de  drivkrafter (varför?) parterna ser för samverkan,  se 7.2.  

• diskutera  de hinder  och  problem  (hur?) som finns med införandet av samverkan i  en 
relation, se 7.3.  

• diskutera  de  faktorer industrirepresentanterna upplever som viktiga för  en  lyckad 
samverkan (hur?),  se 7.4.  

Detta  har  skett genom intervjuer och samtal med industrirepresentanter,  samt  genom att 
studera viktiga faktorer  for  framgångsrik samverkan i litteraturen.  En  enkät  har  använts för 
att komplettera analysen av fallstudien. För att framgångsfaktorerna ska bidra till att svara på 
forskningsfrågorna krävs att  man  tror att det finns  en relation  mellan framgångsfaktorer och 
problemområden/hinder.  Jag har  valt att tro att  man  genom att fokusera på att lösa 
problemen kan åstadkomma förbättringar i  de  faktorer som bidrar till framgång.  
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8.1  Nuläge 
Trä  har under en  lång tid tappat marknad till stål och betong vad gäller stommar för  
flervåningshus. Den  direkta orsaken kan härledas till att det innan  1994  inte var tillåtet att 
bygga hus med fler än två våningar med trästomme, i  Sverige.  Ett annat skäl till detta är att  
bristen  på kundfokusering lett till att  man  från träindustrins sida halkat efter vad gäller 
framtagandet av effektiva systemlösningar och kvalitetstänkande. I dagsläget förekommer  
en  begränsad samverkan mellan träkomponenttillverkare och byggföretag.  Under de  
senaste åren  har  det byggts ett antal  flervåningshus  med massiva trästommar runt om i  
landet,  oftast på grund av att beställaren krävt det. Träkomponenttillverkarna upplever att 
byggföretag fortfarande väljer att använda sig av andra material, framför allt betong, helt 
enkelt för att  de  är vana vid det även i situationer där massivträlösningar  skulle  kunna 
konkurrera. Byggföretagen menar att det är för osäkert att bygga med massivträ, eftersom  
man  inte vet vilka  problem  som kan uppstå och hur  man  kan lösa  dem.  
Träkomponenttillverkarna försöker sälja sina produkter med  argument  som estetik och 
miljö.  De  kontakter som förekommer mellan parterna består främst av enstaka beställningar 
av bulkvaror, t.ex.  plank.  I och med arbetet med Massivträhandboken, Industrikonsortiet 
massivträ  (2002), har  vissa kontakter tagits och  de  båda parterna  har  inlett  en  
kunskapsöverföring sinsemellan och ett visst informationsutbyte  har  förekommit.  Nu  är 
projektet med Massivträhandboken ayslutat och  man  får hoppas att  de  kontakter som 
knutits på något sätt upprätthålls.  

8.2  Framtid 
Vissa av företagen som deltagit i studien  har  genom sitt deltagande i Industrikonsortiet 
Massivträ visat ett intresse av att skapa någon  sorts  samverkans  relation.  Resultaten från 
fallstudierna visar på att syftet med att samverka är att förbättra ekonomin för båda parter. 
Detta ska framför allt ske genom att  man  gemensamt utvecklar det massiva stomsystemet 
och genom att  man  utvecklar nya arbetsformer vilka stödjer kundfokusering för båda 
parter. Utvecklingen inom dessa områden förväntas bidra till  en  utveckling på  en  rad andra 
områden så som produktutveckling och miljöfokusering. Parterna tror att  en  samverkan av 
denna typ måste karakteriseras av  en  vilja att arbeta tillsammans och att göra det som är bra 
för båda parter, inte bara för  den  egna organisationen. För att upprätthålla viljan att arbeta 
tillsammans krävs effektiva sätt att ta  hand  om konflikter mellan parterna. Dessutom bör  
man  tydligt definiera syftet med relationen och vilka åtaganden  respektive part har,  
eventuellt genom skrivna avtal.  

Man  måste dock komma ihåg att det inte finns  en optimal  samverkan som kan appliceras 
på alla situationer, utan att samverkansrelationen måste anpassas efter  de  specifika 
förhållanden som råder. I det här fallet är det viktigt att ta hänsyn till att företagen  har en  
liten erfarenhet av samverkan, att byggsystemet och marknaden inte är färdigutvecklade 
o.s.v. Trots detta visar sig resultaten från fallstudien stödja tidigare forskning, kapitel  5,  vad 
gäller  de  faktorer som är viktiga för  en  lyckad samverkan. Det betyder att tidigare 
erfarenheter av införandet av  en  samverkansrelation mellan företag borde kunna vara till 
nytta även i denna  situation.  Inom byggföretaget råder  en  kultur där snabbhet, inte 
uthållighet ofta är fokus. Detta leder till  en  extremt  stark  intern  konkurrens vilken föder  
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individualism och dålig kommunikation.  Kommunikation har  i litteraturen identifierats 
som det som håller ihop  en  samverkansrelation varför detta är ett viktigt  problem  att lösa. 
Inom träkomponenttillverkarnas organisationer är det viktigt att skapa  en  förståelse för att 
kvalitén är lika viktig som mängden  for  företagens fortsatta existens. Framgångsfaktorerna 
kan också relateras till  de hinder  som finns för samverkan och därigenom kan ett antal 
problemområden identifieras. Dessa problemområden ger ett svar på hur  en  direkt 
samverkan mellan parterna  skulle  kunna skapas.  

8.3  Problemområden 
I  studien har  ett  antal hinder  för samverkan identifierats. Dessa  har sedan  analyserat mot 
varandra och mot tidigare  resultat  från  litteraturen  kring  partnering  och samverkan.  Jag  
väljer att presentera slutsatserna från  analysen som  ett  antal  problemområden.  

8.3.1 Kultur  och  tradition  
Det största hindret mot samverkan enligt alla deltagarna i studien är  de  existerande 
organisationskulturerna. Företagens kultur  har,  byggföretaget ensamt och  de  tre 
träkomponenttillverkarna som  en  enhet, studerats och analyserats. 

Byggföretaget  har en  organisationskultur där  den  omedelbara ekonomiska återkopplingen 
leder till ett kostsiktigt perspektiv.  Organisationskulturen  stödjer inte  en  stark  
planeringsorientering och snabbhet är ofta i fokus, inte tålamod. Inom företaget finns 
också  en  extremt  stark  konkurrens vilken föder individualism och dåliga 
kommunikationer. Alla dessa faktorer leder till att det är svårt att införa förändringar av 
något  slag. Den  svenska träindustrin  har  identifierats som produktions- och 
råmaterialorienterad och  de  flesta tenderar att agera med ett kortsiktigt fokus. Detta är  en  
uppfattning som stärks genom studiens analys av  de  tre träkomponenttillverkarnas 
organisationskultur.  Kulturen  är mycket handlingsorienterad, mängden är ofta viktigare än 
kvalitén, eller  har  i alla  fall  varit det. Det finns  en  tendens till att kulturen inom 
träkomponenttillverkarna  har  förändrats gentemot  den  inom  den  traditionella träindustrin,  
man  kan hos komponenttillverkama  se  att omvärldens krav på kundanpassning och 
kvalitetstänkande  har  lett till  en  ökad medvetenhet inom dessa områden.  

8.3.2  Fragmentering och  brist  på tillit 
Träkomponenttillverkarna upplever  den  fragmenterade byggprocessen som ett  problem  i  
en  samverkanssituation eftersom  den  gör att det inte finns  en  som är ansvarig och att  man  
därmed måste samverka med flera enheter  for  att kunna kundanpassa sina produkter på ett 
bra sätt. Byggföretaget å  sin  sida upplever det faktum att det finns så få 
träkomponenttillverkare som kan leverera massiva träelement till ett stort byggprojekt som 
ett  hinder  eftersom det begränsar urvalet av samverkansparter.  

Bristen  på tillit i relationen mellan parterna kan i hög  grad  kopplas till osäkerheten kring 
att upphandla på andra premisser än pris.  Man  är helt enkelt inte vana att arbeta 
tillsammans för att uppnå gemensamma mål på  en  längre sikt. Helst  skulle man  vilja  se  
resultat med  en  gång. Träkomponenttillverkama upplever  en  hög  grad  beroende i 
relationen och är därmed i  en  ställning där byggföretaget  har  stor makt över vilka premisser  
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som ska gälla för samarbetet. Ett sådant maktförhållande kan bidra till  bristen  på tillit 
mellan parterna.  

8.3.3 Bristen  på kunskap och  den  svaga marknaden 
Marknadens struktur är  en  faktor som påverkar tilliten mellan parterna. Det byggs mycket 
få projekt med massiva trästommar idag, vilket betyder att  man har  små möjligheter att lära 
känna varandra och skapa  en  atmosfär som främjar tilliten. 

Ett annat  problem  för  en  samverkansrelation mellan parterna är dagens svaga beställare 
vilka inte ställer krav på  en  enhetlig byggprocess och på sågverk som kan leverera  en  högre  
grad  av vidareförädlade produkter, dvs, omvärldens krav på samverkan mellan parterna är 
inte så stort som det  skulle  kunna vara. Därmed är risken för att parterna avbryter ett 
samarbete om målen inte uppnås tillräckligt  fort  relativt stor.  

Bristen  på kunskap är på många sätt relaterad till  bristen  på tillit och oviljan att utnyttja 
varandras kompetens. Kunskapen om varandras verksamhet, metoder och material handlar 
till stor  del  om kommunikation mellan parterna.  Jag har  tidigare konstaterat att 
byggföretaget  har en  organisationskultur som på grund av  den  starka interna konkurrensen 
karakteriseras av individualism och svaga kommunikationer vilket måste sägas vara ett  
problem.  Även träindustrins kortsiktiga fokus och ovilja att bygga kompetens utanför  den  
egna organisationen är ett stort  problem  i detta sammanhang.  

8.3.4  Avtal 
Avtal kan sägas vara både  en  framgångsfaktor och ett  problem  i  en  samverkansrelation.  De  
kan reglera och hantera frågor som ansvar och mätbara mål och därmed vara  en  viktig 
faktor för att skapa  en situation  där parterna känner sig säkra på vad som gäller och kan 
ägna sig åt att uppnå  de  satta målen.  Men de  kan också försvaga tilliten mellan parterna. 
Ändringar och tilläggsarbeten  har  utvecklats till att bli ett tillfälle att skapa lönsamhet och  
de  skapar ofta mycket konfliktfyllda relationer. Detta  har  lett till  en  rädsla för att göra något 
som går utanför det skrivna avtalet. Det finns  en  känsla av att avtalen finns för att  man  inte 
litar på  den  andra parten och därmed är tilliten försvagad.  

8.4  Praktiska råd 
Utifrån slutsatserna  skulle jag  vilja sammanfatta studien i några praktiska råd för  de  
byggföretag och träkomponenttillverkare som vill skapa  en  samverkansrelation. 

• För att uppnå  den  nivå av samverkan som föreslås i studien kan  en  kulturförändring 
vara nödvändig,  se 7.2.4.  Planerad kulturförändring kräver tålamod, insikt och 
kostsamma åtgärder. I  brist  på resurser för att genomföra  en  sådan förändring kan 
samverkan skapas genom att  en permanent  samverkansgrupp  (integrator), men  
uppgift att diskutera och lösa  de  problemområden som identifierats och att skapa  
en god  överblick över  de  processer som rör relationen, skapas. 

• Gruppen  bör bestå av representanter från alla delar av byggprocessen  samt  material-
och konstruktionskunnig  personal  från träkomponenttillverkaren.  Den  kan 
antingen ingå som  en del  av något av  de  samverkande företagen eller vara  en 
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konstellation/grupp av människor från båda företagen  men de  måste få resurser 
(ekonomi, tid och  personal)  för att fokusera på att skapa och upprätthålla  en  bra  
relation. 

Den  viktigaste egenskapen hos deltagarna är  en  vilja att  delta  i och ett engagemang för 
relationen. Inom gruppen är det viktigt att  man  skapar  en  förståelse för och insikt om 
varför samverkan  skulle  kunna gynna båda parter. Det är också viktigt att  man  tydliggör 
vilka  roller  var och  en har  och vilka målen med relationen är, både  for de  enskilda 
företagen och för  de  båda gemensamt. Deltagarna i gruppen bör utbildas och få kunskaper 
om varandras verksamheter. Att gemensamt inom gruppen sätta upp delmål och följa upp 
dessa är ett sätt att lösa konflikter och förbättra kommunikationen samtidigt som det 
genererar tillit. Skrivna avtal är viktiga  men man  bör  se  upp så att avtalen utformas i 
samförstånd och att  de  reglerar "rätt" frågor.  

8.5  Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många områden för fortsatt forskning vad gäller samverkan mellan 
träkomponenttillverkare och byggföretag. 

Ett område som är nödvändigt att utreda är hur organisationskulturen  skulle se  ut för att 
samverkan ska fungera på bästa sätt. Framgången för  en  samverkansrelation är starkt 
beroende av  den  kultur  den  ska verka inom. I detta sammanhang är forskning om hur 
kulturen hos träkomponenttillverkarna och byggföretaget  skulle  kunna anpassas, för att 
stödja samverkan, nödvändig.  

En  annan fråga som behöver lösas är hur samverkansgrupper, systemintegratorer, kan 
utvecklas och vilka uppgifter  de  ska  ha.  Samverkansgrupper kan leda till  en  bättre 
koordinering av byggvärdekedjan vilket i  sin  tur  skulle  kunna leda till  en  ökad prispress 
bakåt i försörjningskedjan och därmed till lägre priser på byggmaterial och  en  ökad 
produkt- och systemutveckling med byggmaterial i trä. 

Vidare behöver områden som hur  den  generella  bristen  på kunskap om trä som 
konstruktionsmaterial inom byggindustrin och hur  en  högre industrialiseringsgrad, d.v.s.  
en  integrering av konstruktion, produktion och logistik, för  de  massiva träelementen kan 
uppnås undersökas. 

Ytterligare ett nydanande forskningsområde är hur samverkansrelationen mellan parterna  
skulle  kunna stödjas med hjälp av moderna datasystem för projektering och uppföljning. 
Idag kan IT-baserade produktmodeller som innehåller projekteringsunderlag och 
specifikationer för byggkomponenter digitalt överföra  data  direkt till komponent- och 
materialtillverkaren. Det  skulle  vara intressant att  se  hur ett sådant  system skulle  kunna 
anpassas för att också stödja samverkan.  
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Bilaga  A:  Intervjuguide 
Intervjuguide 

• Respondentens  nuvarande arbete. 

• Vad betyder samverkan för  dig?  

• Vilka drivkrafter för samverkan ser  du?  

• Vilka  hinder  för samverkan ser  du?  

• Vilka är framgångsfaktorerna för 
samverkan? 

• Övrigt  
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Bilaga B 

Bilaga B: Enkät 

Instruktioner 
Svara genom att ringa  in en  siffra för 
varje påstående.  1=  stämmer inte alls,  3=  
stämmer ganska bra och 5=stämmer 
precis. 

Var vänlig besvara följande  

First  Name:  

Last  Name: 

Title: 

Company: 

City:  

1 2 3 4 5 

2.  Arbeta nära tillsammans  med  ett 
långsiktigt  perspektiv!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

3. Arbeta tillsammans  med  ett  fatal  
strategiska leverantörer!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

4. Utbyta varor och pengar!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

5. Utbyta varor och pengar vid flera 
tillfållen'  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5  

6. Arbeta tillsammans för att uppnå ett  
givet  gemensamt  mål!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

7. Arbeta tillsammans  med  flera 
strategiska leverantörer!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

Orsaken till att samverka är att:  

8. Uppnå ett effektivare byggande!  

(Select only  one.)  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

10. Förändra byggprocessen!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

11. Minskade totalkostnaderna!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

12. Öka lönsamheten!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

13. Förbättra kunskaperna  om  trä  som  
byggmaterial!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

Samverkan innebär att:  

1. Man  arbetar tillsammans i enskilda  
projekt! 	 1 2 3 4 5  

(Select only  one.) 	 9.  Utnyttja  den  andra  partens kompetens! 
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14. Hitta nya arbetsmetoder!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

15. Förbättra kvalitén!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

16. Skapa nya byggsystem!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

17. Öka  det  industriella tänkandet!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

8.  Uppnå tidsvinster!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

19. Träkomponenttillverkarna ska 
överleva!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

20. Två  basindustrier  ska utvecklas 
tillsammans!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

21. Skapa ett större mervärde  for  
slutkunden!  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 

22. Uppnå  en  större kundkännedom!  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5  

23. Skapa ett  mer  mlljövänligt byggande!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

24. Öka miljömedvetandet!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5  

Ett  hinder  för samverkan är att:  

25. Företagsledningen i  det  egna  
foretaget  är  svag!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

26. De  berörda personerna är ovilliga att 
dela  med sig av sin kompetens!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

27. Berörda  personer  är ovilliga att ta 
emot  råd  från  den  andra  parten!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

28. Byggbranschen  är fragmenterad! 

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 

29. Träindustrin  är fragmenterad! 

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 

30. Det  finns ett misstroende  mot den  
andra  parten!  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 
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31. Sekretess och patentfrågor är svåra att 
lösa!  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 

32. Det finns för få byggprojekt med trä 
som stommaterial!  

(Select only one.) 

1 2 3 4 5 

33. Det råder brist på  kunskap  om  
byggprocessen!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

34. Det råder brist på  kunskap  om  trä  
som  byggmaterial!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5 

35. Beteendena i branscherna är statiska 
och svåra att förändra!  

(Select only  one.) 

1 2 3 4 5  

Fria  kommentarer 

36. Egna  kommentarer  och tillägg!  
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Bilaga C: Enkät resultat 
Påstående  1  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 25% 21% 

2 17% 0% 7% 

3 33% 38%  :  3:6% 

4 17% 38% 29% 

5 17% 0% 7%  

Påstående  2  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 25% 14% 

4 17% 38% 29% 

5 67% 38%  :  50%  

Påstående  3  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 13% 7% 

3 17% 38% 29% 

4 50% 25% 36% 

5 33% 25% 29%  

Påstående  4  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 38% 29% 

2 17% 25% 21% 

3 50% 13% 29% 

4 17% 13% 14% 

5 0% 13% 7%  

Påstående  5  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 13% 7% 

2 17% 25% 21% 

3 17% 25% 21% 

4 33% 13% 21% 

5 33% 25% 29%  

Påstående  6  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 17% 0% 7% 	•  

4 17% 13% 14% 

5 67% 88% 79% 
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Påstående  7  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 17% 0% 7% 

3 17% 25% 21% 

4 33% 50%  :  43% 

5 33% 25% 29%  

Påstående  8  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 13% 7% 

4 33% 38% 36% 

5 67% 50%  :  57%  

Påstående  9  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 17% 0% 7% 

4 0% 25% 14% 

5 83% 75%  :'  79%  

Påstående  10  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 25% 14% 

3 33% 0% 14% 

4 33%  .  38% 36% 

5 33% 38% 36%  

Påstående  11  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 

4 33% 25% 29% 

5 67% 75% 71%  

Påstående  12  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 

4 33% 25% 29% 

5 67% 75% 71% 
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Påstående  13  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 17% 0% 7% 

3 50%,  13% 99% 

4 33% 38% 36% 

5 0% 50% 29%  

Påstående  14  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 17% 25% 21% 

4 50% 13% 99% 

5 33% 63% 50%  

Påstående  15  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 25% 14% 

4 67% 13% 36% 

5 33% 63% 50%  

Påstående  16  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 

4 67% 38%  • 50% 

5 33% 63% 50%  

Påstående  17  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 17% 13% 14% 

4 33% 13% 21% 

5 50% 75% 64%  

Påstående  18  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 33% 0% 14% 

4 50% 38% 43%  

-  5 17% 6397  43% 
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Påstående  19  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 33% 13% 21% 

2 50% 0% 21% 

3 17% 13% 14% 

4 0% 50% 29% 

5 0% 25% 14%  

Påstående  20  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 17% 0% 7% 

3 33% 25% 29% 

4 33% 50% 43% 

5 0% 25% 14%  

Påstående  21  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 38% 21% 

4 67% 13% 36% 

5 33% 50% 43%  

Påstående  22  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 17% 0% 7% 

3 67% 50% 57% 

4 0% 13% 7% 

5 0% 38% 91%  

Påstående  23  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 33% 13% 21% 

3 33% 50% 43% 

4 33% 25% 29% 

5 0% 13% 7%  

Påstående  24  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 33% 13% 21% 

3 50% 50% 50% 

4 17% 25% 21% 

5 0% 13% 7% 
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Påstående  25  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 0% 25% 14% 

3  50% 25% 36% 

4 0% 13% 7% 

5 33% 38% 36%  

Påstående  26  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 13% 7% 

3 17% 13% 14% 

4 83% 13% 43% 

5 0% 63% 36%  

Påstående  27  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 17% 25% 21% 

3 17% 13% 14% 

4 67% 38% 50% 

5 0% 25% 14%  

Påstående  28  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 0% 13% 7% 

3 0% 25% 14% 

4 33% 38% 36% 

5 50% 25% 36%  

Påstående  29  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 0% 0% 0% 

3 67% 38% 50% 

4 0% 25% 14% 

5 17% 38% 29%  

Påstående  30  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 17% 13% 14% 

3 17% 13% 14% 

4 30% 50% 50% 

5 17% 25% 21% 
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Påstående  31  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 13% 7% 

2 50% 25% 36% 

3 17% 13% 14% 

4 33% 38% 36% 

5 0% 13% 7%  

Påstående  32  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 0% 13% 7% 

2 0% 13% 7% 

3 33% 25% 29% 

4 33% 13% 21% 

5 33% 38%  ') 

Påstående  34  

Träkomponent- 
tillverkare 

Bygg- 
företag  

Totalt 

1 17% 0% 7% 

2 0% 0% 0% 

3 17% 25% 21% 

4 67% 63% 64% 

5 0% 13% 7%  

Påstående  35  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 

4 50% 43% 43% 

5 50% 57% 50% 

Påstående  33  

Träkomponent- 
tillverkare  

Bygg- 
foretag 

Totalt 

1 0% 13% 7% 

2 33% 0% 14% 

3 50% 63%  :  57% 

4 17% 25% 21% 

5 0% 0% 0%  
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Bilaga D: QFD-studieresultat 
Systemutveckling 	 10  

Byggsystem 

Industriellt tänkande 

Rationaliserad produktion 

Öka industrialiseringsgraden 

Kortare ledtider 

Tidsvinster 

Kundfokus 	 6 

Kunden  

Mervärde  for  slutkund 

Kundkännedom 

Stärka Sveriges  image  som trädesignland 

Arbetsformer 	 6  

Utnyttja leverantörens kunskap 

Förändra byggprocessen 

Fördjupa goda traditioner 

Produktutveckling 	 5  

Materialkunskap 

Metodval 

Genomdriva nya spännande bygglösningar 

Produktutveckla tillsammans 

Kvalitetssäkring 

Produktutveckling 

Ny teknik- konkurrensmedel 

Byggekonomi 	 5  

Ekonomi- minskade totalkostnader 

Ekonomi- rätt träbit på rätt  plats  

Lönsamhet  
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Träirnage 	 4  

Stärka träindustrins  roll,  hjälpa små orter leva 
vidare 

Basindustrier 

Förbättra branschernas rykte 

Överlevnad 

Ökad träanvändning 

Miljöaspekter 	 0  

Miljövänligare 

Miljömedvetande  
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