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Sammanfattning 
Projektet har genomförts med syfte att påvisa vilka huvudfaktorer som styr efterfrågan av pro
dukter av trä, företrädelsevis från Sverige. Att skilja svensk träråvara från övriga Norden har 
visat sig vara svårt. Projektet har därför utgått från nordiskt trämaterial. 

Tre tillverkande träindustriföretag, en trägolvtillverkare och två träfönstertillverkare, och 
deras leverantörer och kunder har studerats med utgångspunkt från hur man kommunicerar 
med sina leverantörer respektive sin marknad. 

Det har visat sig att de tillverkande företagens kunder, som är mellanled till slutkunderna, inte 
är glada åt att slutkunderna och de tillverkande företagen har kontakt med varandra. Sannolikt 
känner återförsäljarna en rädsla för att kunderna skall handla av tillverkarna direkt och att 
man därmed skulle gå miste om framtida affärer. 

Studien visar att de tillverkande företagen har relativt liten eller ingen kontakt alls med slut
kunderna. Det är relativt sällsynt med fysiska möten mellan trävaruleverantörer och tillverka
re. Det finns exempel på 20-åriga affärskontakter utan att säljare och köpare någonsin träffats. 

I projektet har ett antal "filter" identifierats som bromsar eller förhindrar att information kan 
överföras från marknad t i l l råvaruleverantörer. Dessa filter finns både intemt och extemt i de 
tillverkande företagen. 

Marknadsinformationen far man i första hand från sina egna marknadsavdelningar och säljare 
som i huvudsak inte gör affärer med slutkundema. Marknadsinformation ligger sedan till 
grund för den produkmtveckling och marknadsplanering som företagen gör. 

Det finns ett stort behov av att utveckla ett IT-baserat system för att överföra marknadsinfor
mation från slutkundema till produktutvecklama. Detta kan innebära att industrin skulle 
kunna tillgodogöra sig trendväxlingama på ett effektivare sätt. Marknadsinformationen skulle 
också vara av stort värde för leverantörerna av insatsmaterial. 

Företagen har en stark vilja att delta i ett informationssystem i hela träkedjan från kund till 
trävaruleverantör men man vet inte hur detta skall gå t i l l . 

De återförsäljare som möter slutkundema efterlyser ett handfast sälj stöd från de dllverkande 
företagen. Det finns en tröghet i att göra effektiva sälj argument av de nya produktegenskaper
na som arbetats fram vid produktutvecklingen. Risken är att man konkurrerar enbart med 
priset när sälj argumenten är otydliga med sämre lönsamhet som följd. 

Flera av de studerade företagen har i sina policys "att kunden skall vara i centrum", "nöjda 
kunder" etc, utan att man följer upp om kundema verkligen är nöjda med företaget eller dess 
produkter. 

Det föreligger ett stort behov av att ge marknaden rätt information om trämaterialet för att 
förebygga mytbildning och bemöta felaktigheter. 

Aktörerna i träkedjan utnyttjar inte möjligheten till kundkontakt vid reklamationema. Det 
finns en tendens att "stöka undan" reklamationen så billigt som möjligt. Rätt utnyttjad kan 
den vara ett tillfälle att skapa goodwill åt både företaget och produkten. 



Inledning 
Projektet har finansierats av Träforsk/Nutek och ingått i Träteks FoU-program, Träförädling 
och logistik. Projektet har genomförts under större delen av år 2000 och slutförts sommaren 
2001. 

Avsnittet "Den svenska och europeiska golv- och fönstermarknaden" har skrivits av Sanna 
Myrttinen, STEF (Svensk Trävaruexportförening), sedermera Föreningen Svenskt Trä. Av
snittet som behandlar 'Terminologi vid handel med trä" har skrivits av Barbro Svensson, 
Trätek, som också tillsammans med Henrik Smedmark, SNIRI, utfört större delen av inter
vjuerna. Henrik har även skrivit sammanfattningen av de upplevelser man fatt vid inter
vjuerna. Avsnittet "Kvalitetsledning i byggprocessen" har skrivits av Leif Rudolfsson, Trätek. 

Bakgrundsmaterialet till rapporten finns sammanställt i Trätek Rapport L 0203009. 

Begreppet "träkedjan" används vid ett flertal tillfällen i rapporten. I denna rapport avses den 
kedja av aktiviteter som erfordras från slutawerkning till att slutkonsumenten nyttjat trä
produkten. 
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Figur 1. Träkedjan. 

Bakgrund 
Trämaterialet tycks fa allt svårare att hävda sin position på marknaden. Andra material vinner 
terräng på allt fler traditionellt trädominerade produktområden. Detta kan ha sina orsaker i ett 
antal "tekniska" faktorer såsom trämaterialets begränsningar för produktdesignen, industrins 
oförmåga att vidareutveckla trämaterialet för att säkerställa och förbättra materialets goda 
egenskaper och eliminera de oönskade i takt med att andra material utvecklas etc. Nya pro
dukter utvecklas oftast med utgångspunkt från att man använder andra material än trä. Trä 
uppfattas inte som ett material med teknikhöjd av våra designers och lyfts kanske in i pro
dukten endast för att ge produkten estetiska kvaliteter. Branschens och träindustrins förmåga 
att strategiskt utveckla och marknadsföra träproduktema på såväl befintliga som nya mark
nader är begränsade. Detta tillsammans med dåligt utnyttjad potential för tillväxt och utveck-



ling i samverkan mellan marknad, träindustrin och sågverken, osäkerhet om omvärlds- och 
marknadsförutsättningarna etc, bidrar t i l l att trämaterialet förlorar sin rättmätiga tätposition på 
marknaden. 

Projektet har inriktats på att i första hand studera i vad mån olika aktörer i träkedjan, från slut
kund till produkttillverkare, har kontakt med varandra för att utbyta information om produkt
behov och materialegenskaper med utgångspunkt från trämaterialet. 

Tillväxten i de svenska skogarna är årligen ca 95 miljoner m^ sk (skogskubikmeter) varav 
17 miljoner m^ sk är lövträ. Totalt avverkas ca 72,5 miljoner m^ varav ca 11 miljoner m^ sk är 
lövträ. Av detta levereras ca 35 miljoner m^ till sågverken varav 0,6 miljoner m är lövträ. 
Resten går t i l l massa varav ca 7 miljoner m^ är lövträ. 20 miljoner m"' blir flis och 15 miljoner 
m^ producerar man träprodukter av. Av dessa 15 miljoner m är ca 0,25 miljoner m lövträ. 
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Figur 2. Trämaterialets fördelning. 

Ca 11 miljoner m^ går direkt på export varav 0,15 miljoner m^ är lövträ. Ca 4 miljoner m^ 
konsumerar vi i Sverige varav endast 0,2 miljoner m'' är lövträ. Samtidigt importerar vi ca 
3 miljoner m"' lövträ till Sverige för bearbetning. Importen av lövträprodukter producerade i 
annat land är svårt att fa någon tillförlitlig statistik på. 

Orsaken till att förbrukningen av svensk träråvara, både barr och löv, är så låg har sannolikt 
många orsaker. Några av dem kan vara relaterade till kunskapen om trämaterialet, vårt sätt att 
utnyttja denna kunskap i produktutvecklingen samt hur vi marknadsför träproduktema. Det är 
dessa frågor som belyses i denna rapport. 



Projektets mål 
Arbetshypotesen i projektet är: 

Om företagen i träkedjan utvecklar bättre och kontinuerlig marknadskontakt och får kunskap 
och underlag för att utveckla träprodukter som i högre grad än tidigare tillfredsställer mark
nadens behov, ökar försäljningen av träråvaran. 

Förhoppningen är att projektresultaten skall visa på utvecklingsvägar och förbättringsförlag så 
att trämaterialet används på rätt sätt i rätt produkter. Där andra material uppvisar bättre egen
skaper och kanske dessutom är billigare, bör dessa ha företräde. Samtidigt måste utvecklingen 
av trämaterialets oönskade egenskaper (t ex rötbenägenhet och brand) motverkas och de 
önskade egenskaperna förstärkas (t ex estetiska och taktila egenskaper). 

Projektets avgränsningar 
Projektet har inte omfattat foretag och aktörer som ligger utanför träkedjan, t ex glas- eller 
beslagstillverkare, även om dessa har en mycket stor betydelse vid t ex produktutvecklingen. 

Studien omfattar foretag "business to business" och inte slutkunderna. 

Vid projektstarten var intensionen att följa några produkter i materialflödet/träkedjan och 
därpå undersöka informationsvägarna och informationsbehoven i de olika forädlingsstegen 
från kunderna till materialleverantörema for att sedan studera hur marknadsplanerna och 
marknadsföringen genomfördes. Detta visade sig vara svårare än vad vi kunnat förutse då vi 
inte farm några tydliga sådana flöden. Därför har studien genomforts på en allmännare nivå än 
vad som var vår avsikt. 

De två typer av produkter, träfÖnster och trägolv, som de studerade tillverkande företagen 
marknadsför, har det gemensamt att de är byggkomponenter. De byggs in i olika skeden i 
byggprocessen, fönster tidigt for att göra byggnaden tät så att uttorkningen kan påbörjas och 
trägolv sent då byggfukten är reducerad. 

Projektet har initialt varit inriktat mot att studera svenskt trä och trämaterial. Handeln med 
timmer är gränslös och det har därför varit omöjligt att avgränsa till enbart svensk träråvara. 
Svenskvuxen träråvara av barr- eller lövträ säljs både i Sverige och på export. Prisnivåema på 
de olika marknaderna avgör oftast vilket som blir aktuellt. Några av fallföretagen klagar på att 
sågverken hellre säljer de fma kvaliteterna på export än att i första hand försörja den inhemska 
träindustrin. Det är inte ovanligt att den svenska träråvaran först exporteras och sedan åter
köps i förädlad form, ofta till ett billigare pris än vad vi kunnat förädla den for inom landet. 

Att i detta internationella flöde av trämaterial kurma urskilja det svenskvuxna, utan att tillsätta 
speciella resurser, har inte bedömts meningsfullt för denna studie. I huvudsak har nordiskt 
trämaterial studerats i projektet. 



Projektets genomförande 
Tre träindustriföretag och deras leverantörer och kunder har ingått i projektet. Varje träindu
striföretag ingår i var sin träkedja. Några av leverantörema har flera tillverkare som kunder 
och ingår således i flera träkedjor. Samma förhållande gäller för några av de intervjuade 
kundema. De köper av ett par av de studerade tillverkande företagen och ingår då i deras 
träkedjor. Två av tillverkarna producerar fönster och det tredje massiva trägolv. Två av dem 
är marknadsledande inom sina respektive produktområde. De två fönstertillverkande före
tagen har olika marknader och system för att inhämta marknadsinformation. De har också helt 
olika metoder för att produktutveckla. 

Projektet har genomförts genom att 28 företrädare för marknad/försäljning och produkt
utveckling i de 16 deltagande företagen har intervjuats. Intervjuema har sedan legat till grund 
för de slutsatser och idéer om förbättring och utveckling som föreslås. 

Företagen har på ett öppet och generöst sätt bidragit till att intervjuema varit möjliga att 
genomföra. 

Intervjuer 
Vid samtliga intervjuer var det två personer som intervjuade. En person tog huvudansvaret för 
frågorna medan den andre noterade och kompletterade med följdfrågor. Intervjuema spelades 
in på band som sedan skrevs ut. Intervjuema byggde på ett färdigt frågeunderlag (bifogas). 
Intervjuema följde inte frågorna slaviskt enligt formuläret. Intervjuaren fördjupade fritt frå-
goma då möjlighet gavs. 

Ingen av de intervjuade hade betänkligheter kring att intervjuema bandades. Endast vid ett 
tillfälle ville en intervjuad lägga till något utanför bandet. 

Val av intervjuobjekt 
Vid val av tillverkande företag var det önskvärt att få en spridning på företagen utifrån föl
jande aspekter. 
• Skillnad i företagens storlek. 
• Skillnad i att driva produktutvecklingsprocessen. 
• Skillnad i att följa marknadsutvecklingen och upprätta marknadsplaner. 
• Skillnad i att marknadsföra produkterna. 

Vid urvalet av intervjuobjekt av kunder och leverantörer utgick man från den förteckning som 
de tillverkande företagen delgav. I flera fall fanns en kontaktperson angiven. I andra fall gjor
des valet av intervjuarna. Inriktningen var då att fa spridning på olika typer av kunder och 
leverantörer till de olika tillverkarna för att bredda intervjuunderlaget. 

Frågeformulär 
Frågeformulären, bilagor 1:1 - 1:3 i Trätek Rapport L 0203009, var ett bra stöd i intervju
arbetet. De intervjuade upplevde vissa frågeställningar som irrelevanta. Frågor som berörde 



fel i leveransema eller reklamationer var så formulerade att de inte gav några entydiga svar. 
De kompletterande frågoma gav däremot den information som redovisas i rapporten. 

Frågorna till virkesleverantörema uppfattades som något för tekniskt orienterade. 

Uttalanden "mellan raderna" 
Vid intervjuerna framgick att kunder och tillverkare hade relativt dålig kontakt med varandra. 
Sällan eller aldrig hade de träffats fysiskt. En viss skillnad fanns dock mellan fönster- respek
tive golvtillverkare och deras kunder. Golvtillverkarens kunder förväntade sig en större när
varo av säljare och aktivt säljstöd än fönstertillverkarens kunder. De flesta av fönstertill-
verkamas kunder såg fönster som en bulkvara. Deras önskemål var mer kopplade till lagring 
och transport. Några kunder efterlyste bättre prov- och visningsprodukter för att bättre kunna 
åskådliggöra vilka tillval man kunde erbjuda, t ex annat glas, andra beslag, olika ytbehand
ling, udda format etc. 

Få kunder upplevde att de skulle vara behjälpta av ett mer avancerat system för informa
tionsöverföring. I flera fall berodde detta på en allmän dataomognad och i andra fall ställdes 
frågan till fel person. För de stora kedjorna är det de centrala inköpshandläggama som man i 
första hand bör tillfråga. 

Sanningshalten i informationen vid intervjuerna 
Vid samtliga intervjuer uppstod en öppen och uppriktig diskussion. Vissa saker förbisågs 
säkert. I några fall kan frågeformuleringarna ha varit ledande eller styrande. Intervjuarna 
upplevde inte att någon dolde eller gav felaktig information. Det fanns inte någon känsla av 
att de intervjuade upplevde intervjuema som hotande eller obehagliga. 

Konkurrerande material 
De studerade produkterna har under de senaste 3 - 4 decenniema varit utsatta för hårda på
tryckningar och kampanjer. Tillverkare och materialleverantörer som förespråkar produkter 
av andra material än trä har kraftfullt fört ut sina budskap på marknaden. Trämaterialet har 
inte alltid kunnat försvara sina positioner utan fått ge vika för t ex plast och aluminium. 

I grunden är det nyttigt ur ett kundperspektiv att utsätta "gamla" träprodukter för konkurrens 
av "nya" material med andra egenskaper. Problemet har varit att träindustrin inte intensifierat 
produktutvecklingen och slagit vakt om de värden som är unika för trämaterialet i takt med att 
substituthoten ökat. Träfundamentalism har snarare konserverat än bidragit t i l l utveckling av 
produkter och deras mervärden för kundema. 

Trägolv har i huvudsak utsatts för hot från: 
- plast, 

laminat, 
linoleum och 
importerade träslag. 



Träfönster har i huvudsak utsatts för hot från: 
- plast/PVC, 

aluminium och 
- importerade träslag. 
Mer om detta i följande avsnitt. 

Den västeuropeiska golvmarknaden 
Golvmarknadens materialfördelning 
Golvmarknaden i Västeuropa har de senaste fem åren upplevt en stadig ökning. 1999 ökade 
produktionen med 2 % ti l l totalt 1,8 miljarder m^. Vad gäller materialval så är skillnaderna 
stora mellan Europas olika regioner. I Skandinavien är plastgolvet fortfarande populärt, i 
Centraleuropa dominerar textilgolv och i Sydeuropa sten/keramik. Samtidigt har 1990-talets 
produktutveckling, konsumentemas ökad trendmedvetenhet och producentemas starka mark
nadsföring bidragit till att allt fler bryter mot tradition och väljer nya altemativ. 

La m/ha f unoleum 

SterVkSnkerB 
23% 

Figur 3. Materialfördelningen inom den västeuropeiska golvmarknaden 1999. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

Trots att textilgolv fortfarande står för ungefar 50% av den västeuropeiska golvmarknaden, så 
finns det en klar trend fi-ån textilgolv mot så kallade släta golvytor. Enligt konsultbolaget 
Frost & Sullivan uppgick försäljningen av släta golv till nästan 11 miljarder USD 1999 och 
prognosen för 2005 är 14,4 miljarder USD. Ökningen tros främst bero på konsumentemas 
vilja att bo i en mer naturlig miljö - en trend som började i mitten av 1980-talet. Bland de 
olika släta golvtypema är det trä, laminat och linoleum som efterfrågas mest, medan attity-
dema till PVC är mer negativa, speciellt i Skandinavien och Tyskland. 
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Figur 4. Den europeiska marknaden jÖr släta golvytor (miljoner USD). 
Källa: DIY in Europe 

Vad gäller plastgolv så finns det många användningsområden där denna golvtyp även fort
sättningsvis kommer att vara det bästa alternativet, trots att dess totala efterfrågan kommer att 
minska på sikt. Just nu pågår en intensiv kamp mellan de olika PVC-golvtillverkama och en 
av de viktigaste frågorna är att hitta ett substitut till PVC. Den som lyckas fÖrst med att ta 
fram ett alternativ tros ha otroliga möjligheter att utnyttja samt utvidga sin redan starka mark
nadsposition. 
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Figur 5. Utveckling av olika parkettyper. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 
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Figur 6. Fördelning av olika parkettyper i Västeuropa 1999. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

De fyra parkettypema mosaik-, tunnfaner-, massiv- och färdigparkett har haft en varierande 
marknadsutveckling under de senaste åren. Efterfrågan på mosaikparkett har exempelvis 
sedan flera år tillbaka minskat och 1999 minskade produktionen med 17% till knappt under 
4 miljoner m^. Produktionen av tunnfaner återhämtade sig 1999 och ökade med 4% medan 
massivparkett i tjocklek 14-23 mm gick upp med 16%. Färdigparkett upplevde en fem-
procentig ökning och forsätter att dominera marknaden med en marknadsandel på 69%. 
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Figur 7. Västeuropas parkettmarknad: produktion i relation till konsumtion. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

Diagrammet ovan visar hur efterfrågan i Europa överträffar tillgången. Produktionen i Väst
europa (FEP medlemsländer) ökade med 4,2% till totalt ca 60,8 miljoner m^ 1999. Konsum
tionen ligger på 74,1 miljoner m^ vilket innebar en ökning på hela 9,9% jämfört med 1998. 
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Figur 8. Parkettproduktion i Västeuropa, 1986-1999 (1.000 m^). 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

1999 års produktionsökning berodde främst på en kraftig ökning i Österrike, Italien, Spanien 
och Nederländerna. Däremot upplevde flera av de traditionella länderna som Sverige, Tysk
land, Finland och Frankrike en lätt nedgång. Oavsett minskningen fortsätter dock Sverige att 
leda den västeuropeiska produktionen och hade 1999 en marknadsandel på 23% jämfört med 
25% året innan. Tyskland kommer på andra plats med en marknadsandel på 16,6%, följt av 
Frankrike (12%), Norge/Danmark (9,2%) och Italien (8,2%). Produktionskapaciteten är högst 
i Sverige som har en produktion på 1,57 m^/invånare respektive Finland med en produktion 
på 0,93 m^/invånare. 

Den central- och sydeuropeiska parkettindustrin har varit en fragmenterad industri, men struk
turen håller snabbt på att ändras. En anledning till detta är att de flesta småföretagen inte 
klarar av dagens produktutveckling som kräver allt mer kapital och avancerade produktions
anläggningar. De stora skandinaviska producenterna och de billiga östeuropeiska produkterna 
har också bidragit till en ökad konkurrens och koncentration bland de central- och sydeuro
peiska producenterna. En fordel med de stora företagens effektiva och välorganiserade distri
butionskanaler har varit att de har gjort parketten mer tillgänglig och populär. Europas ledan
de parkettillverkare heter idag Nybron International Flooring som består av Nordic Capital, 
Hiag och Nybron. Gruppen har ca 20% av den europeiska marknaden och en omsättning på ca 
1 miljard DEM. 

Den tyska parkettindustrin, som är näst störst efter Skandinavien, är numera koncentrerad. 
20% av företagen står for nästan 80% av produktionen. De stora företagen har försäljning 
över hela Europa och många agerar globalt. De stora bolagen tillverkar främst färdigparkett 
medan de mindre parkettillverkama brukar koncentrera sig på den lokala marknaden och 
producera massivparkett. 

12 



80000 

E 40000 

30000 

20000 

10000 

1984 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I Belgien •Frankrike • Italien • Nederländerna •Schweiz •Skandinavlen • Spanien • Tyskland •Ös te r r ike 

Figur 9. Västeuropas parkettkonsumtion. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

Även om den europeiska parkettförbmkningen 1999 gick upp med 9,9% till omkring 74 mil
joner m^, så står trä fortfarande inte för mer än 4,8 - 5% av Europas totala golvmarknad. 

De senaste årens konsumtionsökning beror främst på en ökad efterfrågan på färdigparkett, 
som idag dominerar den europeiska parkettmarknaden. Tyskland, med sina ca 82 miljoner 
invånare, är den absolut största förbmkaren och står idag för ca 30% av den västeuropeiska 
konsumtionen. Italien och Spanien är också betydelsefulla länder med en marknadsandel på 
ca 14% respektive 13,0%. 

Konsumtionen är högst i Österrike där förbmkningen ligger på 0,68 m^ per invånare. Därefter 
kommer Schweiz med 0,57 m^, Norge/Danmark med 0,48 m och Finland med 0,40 m^. 

Den svenska golvmarknaden 
Eftersom ROT-sektom är av stor betydelse för den svenska byggsektorn, är detta det största 
användningsområdet för parkett/trägolv, även om linoleum fortsätter att vara det dominerande 
materialet inom ROT-sektom. 
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Tabell 1. Användning av golv iflerbostadshus, kontor, handel, industri och offentliga lokaler i 
MKR i 1998 års priser (entreprenadpriser). 
Källa: Industrifakta 

Nybyggnad 
1998 

Ombyggnad 1998 
Totalt, Ny- & 
ombyggnad 

1998 
Laminatgolv 1,5 1,1 2,6 
Sportgolv 16,1 23 39,1 
Parkett/Trä 93,9 134,6 228,5 
Linoleum 84,5 249 333,5 

Inom nybyggnation dominerar parkett/trägolv med nästan 94 miljoner SEK. Observera dock 
att tabellen inte tar hänsyn till den privata bostadsmarknaden då materialvärdet för parkett 
skulle bli ännu högre. 

Plajtgolv 

Parkettgolv 
( ink l . massiva 

trägolv) Textilgolv 

Figur 10. Sveriges golvmarknad, 1972-1999 (miljoner m^). 
Källa: Golvbranschens Riksorganisation (* = kokos, cisal, kork, gummi) 
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Källa: Golvbranschens Riksorganisation (* = kokos, cisal, kork, gummi) 

Utvecklingen i Sverige följer det övriga Europa genom att plast- och textilgolv fortsätter att 
främst förlora till laminat- och trägolv. Sveriges golvmarknad ligger idag på 20,4 miljoner m^. 
Marknaden för parkettgolv uppskattas ligga på 4,1 miljoner m^, vilket dock även inkluderar 
massiva trägolv. 

Enligt en alldeles färsk golvstudie gjord på uppdrag av Föreningen Svenskt Trä, produceras ca 
3 miljon m^ furugolv och 200 000 m^ grangolv i Sverige. Två tredjedelar av furugolvet expor
teras. För grangolv ligger exporten på ca 150 000 m^. Enligt studien betyder detta att massiva 
trägolv åriigen förbrukar ca 100 000 m^ sågat furu och 5000 m-' gran. 

Europas parketthandel 
1999 ökade parkettexporten från EU med 5,9% medan importen gick upp med 8%, d v s med 
1 450 000 m^. Östeuropa stod för en betydande del av importen. Det genomsnittliga priset 
för importerat parkettgolv låg på 13,8 Euro/m^ medan de exporterade varorna låg på 
17,4 EuroW. 

Tyskland, Spanien och Italien importerar alla mer än vad de exporterar. Tyskland importerar 
främst högkvalitativa, avancerade parkettgolv varav hela 26% härstammar från Sverige. 

Använda träslag 
Ek är det mest använda träslaget i Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien. Relativt färska 
intervjuer i Frankrike visar att ek står för drygt 50%) av råvaran. Andra vanliga träslag som 
används inom den centraleuropeiska parkettindustrin är bok och lönn, men det förekommer 
även en rad andra träslag som exempelvis olika tropiska träslag. Trenden fortsätter att gå mot 
allt ljusare träslag, någonting som gynnat framförallt lönn och bok. 
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Furu och gran är de vanligaste träslagen som används i de icke synliga delarna av färdig
parkett. Även björk, plywood och andra träskivor förekommer i mindre utsträckning. 
Tyskland, som producerar mycket färdigparkett, är betydelsefulla förbrukare av furu och gran. 

Distributionskanaler 
De flesta centraleuropeiska parkettillverkama importerar sin råvara direkt från utlandet, men i 
Frankrike köps 60% av råvaran lokalt av inhemska leverantörer. 

Parketten distribueras vanligtvis via GDS-kedjor (gör-det-själv) samt golvspecialister. Dessa 
kanaler har visat sig bli allt viktigare för parkettindustrin, framför allt i Tyskland. Där står 
GDS-varuhusen för 35% av försäljningen medan man i Frankrike säljer 40% via golv
specialister. 

Konkurrenssituationen 

Laminatgolv 
Det är anmärkningsvärt att laminatgolv på ungefar sex år, har lyckats ta åt sig hela 5% av den 
europeiska golvmarknaden. Detta är en oerhörd framgång speciellt med tanke på att det klas
siska trägolvet, trots ökad popularitet, fortfarande inte har lyckats överstiga en marknadsandel 
på 5%. 

200 
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Figur 12. Produktion av laminatgolv i Europa. 
Källa: FEP (Federation of European Parquet Manufacturers) 

1999 uppskattades den europeiska produktionen av laminatgolv att ligga på ca 170 miljoner 
m^, vilket är en ökning med 21% jämfört med året innan. Det är framför allt den ökande 
utomeuropeiska marknaden som har möjliggjort denna produktionsökning. 1999 exportera
des en fjärdedel av Europas produktion. Försäljningsprognosen för år 2000 ligger på 
200 miljoner m^. 
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Europa, som har ca 74% av den globala laminatgolvmarknaden, har hittills haft en enastående 
marknadsposition. De framtida marknaderna ligger dock i Nordamerika och Kina, som redan 
nu visar klara tecken på ökade försäljningsvolymer. På den allt mognare europeiska mark
naden är det Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien som fortfarande visar på en ökan
de efterfrågan. 

Dagens produktionskapacitet har numera passerat efterfrågan. Den kommande europeiska 
golvstandarden för laminatgolv, EN 13329, tros dock hjälpa till att sålla bort oseriösa pro
ducenter som inte uppnår standardkraven och som dessutom bidrar till en dålig image. 

Konkurrensfördelar 
Produkten är hälsosammare än textilgolv och billigare än trägolv. Den tillverkas oftast av en 
progressiv skivindustri, mångfalden är enorm och det finns en kontinuerlig produktutveckling. 
Konsumenter har märkt att kvaliteten inte alltid är den bästa och trots en "naturlig" yta är 
stegljudet från golvet och känslan inte jämförbar med trä. Därför har stora producenter i 
länder som USA varit måna om att introducera en "brand policy" som bl a garanterar en viss 
standard. 

MDF 
En trolig anledning till varför laminatmarknaden ökat så kraftigt, är att den expansiva MDF-
industrin behövt hitta en avsättning för sin produkt. Europa är och förblir nämligen den största 
marknaden för MDF. Kapaciteten har ökat med över 50% från ca 7 miljoner 1997 till ca 
11 miljoner 1999. Den årliga konsumtionsökningen har legat på ca 17% sedan 1989 till 
skillnad från sågade trävaror som har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 0,3% sedan 1989. 
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Figur 13. MDF produktion i Europa. 
Källa: EPF (European Panel Federation) 
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Melamin 
Tillgången och efterfrågan på melamin är en annan bra marknadsindikator för laminatgolv-
industrin. Nästan hälften av den globala melaminkonsumtionen förbrukas i Europa och vad 
gäller användningsområden så går ungefar 70% till skivindustrin. I laminatgolv används 
också betydande mängder melamin. Konsumtionen ligger på ca 200-250 g/m^ av overlays 
(den ytskiktsfilm som beläggs på stommaterialet, t ex MDF). I Europa, där overlay-produk-
tionen 1997 låg på ca 100 million m^ 1997, använde man ca 20-25 000 ton melamin. 

Dekorpapper 
Tillverkare av dekorpapper kan också vara nöjda med den växande laminatgolvsindustrin. 
Efterfrågan på dekorpapper överstiger dagens tillgång vilket bl a har lett t i l l långa leverans
tider, höjda priser och andra försörjningsproblem. Det pågår flera investeringar för att öka 
produktionskapaciteten i Europa idag. 

Övriga parkettillverkare 
Förutom en expansiv laminatgolvmarknad, upplever den europeiska parkettindustrin också en 
ökad konkurrens från prisvärda asiatiska parkettillverkare. Centraleuropeiska parkettillverkare 
som säljer till GDS-segmentet (gör-det-själv) upplever dessutom en ökad konkurrens från 
tjeckiska och ungerska producenter. 

Marknadstrender 
• Genom den pågående globaliseringstrenden kommer allt fler av MDF-tillverkama samt 

laminatgolvproducentema att ingå i transatlantiska koncerner och således bli ännu starkare 
producenter. Detta i sin tur kommer att leda till ännu hårdare konkurrens mellan parkett-
och laminatindustrin. 

• På jakt efter flera användare, försöker laminatgolvindustrin att hitta nya användnings
områden. Produktutvecklingen riktar sig främst mot högre kvaliteter som kan användas i 
våtutrymmen, som har isolerande egenskaper och vars montage inte kräver lim. Limfria 
click-system har funnits sedan en längre tid tillbaka. Det riktiga genombrottet kom 1998. 
Åren därefter präglas av ytterligare framgångar. 

I Centraleuropa är produktemas marknadsandel redan 40-50%. Enligt vissa källor görs 
dagens investeringar nästan uteslutande inom detta produktområde. 

• Konsumentemas ökade miljömedvetenhet bidrar till att man lägger märke till olika miljö-
certifikat. Detta betyder dock inte att kunden är beredd att betala mer för produkten. 

• Medvetenheten kring hälsoskadliga material ökar snabbt och kommer även fortsättnings
vis att spela en avgörande roll i köpprocessen. Detta gäller främst i Skandinavien och 
Tyskland. 

De ökande kvalitetsskillnadema påverkar produktsortimentet och flera tillverkare pro
ducerar redan både låg- och högprisaltemativ. Enligt tyska marknadsexperter kommer 
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dessa två koncept att vara morgondagens marknadsvinnare medan produkter i mellersta 
prisklassen kommer att uppleva allt större svårigheter att hitta en klar nisch. 

Efterfrågan på individuella lösningar i den låga prisklassen är stor och detta är en nisch 
med en oerhörd marknadspotential. Jämförelse kan göras med IKEAs framgångar i detta 
segment. 

"Cocooning" kommer att fortsätta och bidra till att människor även i fortsättningen lägger 
ner allt mer pengar på sin bostad. Hemmet har blivit den plats där man återhämtar sig och 
drar sig undan från den stressiga omvärlden. Att människor allt mer föredrar ljusa färger 
och träslag tros också vara förknippat med att hemmet skall vara ett rofyllt ställe fyllt av 
livskraft och naturliga material. 

Den västeuropeiska fönstermarknaden 
Enligt Euro-Windoor (den europeiska föreningen för fönster-, dörr- och fasadtillverkare) ser 
det ljust ut för den europeiska fönster- och fasadmarknaden. 1999 ökade försäljningen med 
1,4% och för 2000 förväntas tillväxten öka med 2,5%. Ökningen sker främst inom den starka 
renoveringssektom. Enligt föreningen kommer om några år nästan hälften av Europas fönster 
att monteras inom ROT-sektom. 

Figur 14. Den europeiska fonstermarknaden 1999. 
Källa: VFF (Verband der Fenster- und Fassadenhersteller) 

Sedan 1995 har plast varit det ledande materialet inom den europeiska fönstermarknaden. 
1999 hade plast 37,8%, trä 32,8% och aluminium 29,3% av marknaden. Den europeiska 
fönstermarknaden uppskattas ligga på 90,2 miljoner fönsterenheter 2000 (en fönsterenhet = 
1,3 m X 1,3 m). Detta betyder en ökning med 1,9% jämfört med 1999. Preferenserna varierar 
mycket mellan norra och södra Europa. Medan man i Norden fortfarande föredrar träfönster, 
domineras Centraleuropa av plastfönster och Sydeuropa av aluminiumfönster. 

Plastindustrin har med blandad framgång försökt ta över marknadsandelar från aluminium i 
länder som Spanien. Men trots en fördubbling sedan 1984, har den spanska plastfönster-
industrin inte förmått öka sin marknadsandel under de senaste åren. I Sverige har plastfönster 
inte heller haft något större genomslag, även om Sveriges acceptans för plast kanske så små
ningom börjar öka. Danmark är idag det enda nordiska land som har en betydande andel, 
nämligen 34% plastfönster. I Norge och Finland har plast 1,6%) respektive 11,6%). 
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Figur 15. Den europeiska marknaden för träfönster, 200IP. 
Källa: VFF ( Verband der Fenster- und Fassadenhersteller ) 

Den europeiska träfönstermarknaden förväntas ligga på ca 28 miljoner fönsterenheter 2001. 
Det är en ökning med drygt 1 % jämfört med 2000. Tyskland förblir trots PVCs frammarsch 
den största förbrukaren av träfönster i Europa. Att Polen skulle ha 13% av Europas träfönster-
marknad verkar märkligt, men enligt VFFs rapport upplevde landet en explosionsartad ökning 
mellan 1998 och 1999. Storbritannien och Frankrike har båda 11% av den europeiska trä
fönstermarknaden. Kategorin "Övriga Europa" (som innefattar bl a Osteuropa), har 11% av 
den totala träfönstermarknaden. Denna höga siffra beror på att träfönster fortfarande utgör 
över hälften av de östeuropeiska ländemas fönstermarknad. 

Tjeckien och Slovakien är de enda östeuropeiska länder där plast har börjat dominera. 

Den tyska fönstermarknaden 
Den europeiska fönstermarknaden domineras av Tyskland (21,8 miljoner fönsterenheter), 
Storbritannien (12,7 miljoner fönsterenheter), Spanien (ca 10 miljoner fönsterenheter) och 
Frankrike (9,46 miljoner fönsterenheter). I Tyskland kommer fönsterindustrin år 2000 att 
uppleva en stagnerande efterfrågan. År 2001 tros ökningen bara ligga på 0,7% och marknads
volymen bli strax över 21,9 miljoner fönsterenheter. Enligt prognoser kommer alla material, 
förutom träfönster, att försöka rida på denna uppgång. Men trots fortsatt svaga marknads
förutsättningar, försöker de tyska träfönstertillverkama att vända denna trend. Lanseringen av 
det tyska Pro Holzfenster-kampanjen är ett exempel på marknadsinitiativ. 
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Figur 16. Den tyska fönstermarknadens utveckling, 1988-2001P (1000 fönster enheter. 
Källa: VFF (Verband der Fenster- und Fassadenhersteller) 

Träfönster har sin huvudmarknad i en- och tvåfamiljhus medan PVC används mycket i fler
familjshus och till ROT-objekt. I Tyskland, som är Europas högborg vad gäller tillverkning av 
plastfönster, har plastfönster kapat åt sig närmare 56%) av landets totala fönstermarknad. 
Plastfönster anses ofta som den optimala lösningen för hyreshus, där bl a kostnaderna för 
underhållsarbetet spelar en mycket stor roll. 

Intressant är också att trä/aluminiumfönster, som hittills haft en liten men relativt stabil 
marknad, nu börjar öka sin del av kakan. Detta förmodas bero på ökade säkerhetskrav samt 
krav på energisnåla byggelement. 

Det råder geografiska skillnader i preferenser för fönstermaterial. I Osttyskland, det nordliga 
Schleswig-Holstein och västliga Nordheim-Westfalen, har PVC en marknadsandel på över 
60%. Däremot har träfönster över 30%) av marknaden i Baden-Wiirttemberg, Rheinland-Pfalz 
och Bayern. 
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Figur 17. Användning av olika träslag i tysk träfönsterindustri. 
Källa: Holz-Zentralblatt 

Meranti, som idag används i 40% av tyska träfönster, har efter 1980- och 90-talens miljö
debatter återigen blivit ett allt mer populärt träslag. Även lärk är ett intressant alternativ till 
gran och furu. Färgade fönsterbågar, oavsett material, står högt i kurs. 

100% 

70% 

Stamvaror 

Laminerade 
profiler 

Massiva proFiler 

I Massiva profiler B Laminerade profiler • Stamvaror 

Figur 18. Utveckling av fönsterämnen i tysk träfönsterindustri. 
Källa: Holz-Zentralblatt 

Europas ledande fönstermarknad har under 1990-talet inte bara upplevt en materialsubsti-
tution utan även en mycket snabb produktutveckling av träämnen. Trenden har gått från 
stamvaror, massiva träämnen ti l l limmade ämnen, som idag utgör 16% av fönsterämnena. 
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Den brittiska fönstermarknaden 
Storbritannien är Europas näst största fönstermarknad efter Tyskland. Landet, som idag har en 
fönstermarknad på 12,7 miljoner fönsterenheter, tillhör tillsammans med Tyskland och Öster
rike de marknader som har en PVC-andel på över 50%. 
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Figur 19. Storbritanniens fonstermarknad - procentuella utvecklingen. 
Källa: VFF (Verband der Fenster- und Fassadenhersteller) 

I Storbritannien har PVC haft en snabb utveckling under de senaste 20 åren. Sitt genombrott 
hade materialet i renoveringssektom, där det idag har över 80% av marknaden. Trä har varit 
det klassiska materialet för privat nybyggnation men även här har PVC blivit allt vanligare. 
Aluminium (27% av den totala marknaden) används främst i kontors- och kommersiella 
byggnader. 

Även i andra centraleuropeiska länder har plast en relativt stark ställning. I både Frankrike 
och Nederländema har plastfönster idag en marknadsandel på 45 respektive 33%. 

Den svenska fönstermarknaden 
Sverige har en fönstermarknad på drygt en miljon fönsterenheter, varav träfönster står för ca 
65% av marknaden. Observera att diagrammet nedan fi-ämst avser trä-aluminiumfönster och 
inte rena aluminiumfönster. Plast spelar en mycket marginell roll (1,8%)) av den svenska 
fönstermarknaden. 
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Figur 20. Materialutvecklingen inom den svenska fönstermarknaden. 
Källa: VFF ( Verband der Fenster- und Fassadenhersteller) 

Tabell 2. Sveriges fönstermarknad, 1996-2001 i miljoner fönsterenheter. 
En enhet =l,3mx 1,3m. 
Källa: VFF (Verband der Fenster- und Fassadenhersteller) 

Trä 0,69 0,69 0.69 0,57 0,61 0.65 

PVC 0,012 0,013 0,014 0,014 0.016 0,018 

Alu 0,42 0,42 0,45 0,37 0,39 0,41 

Totalt 1,122 1,123 1,154 0,954 1,016 1,078 
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Figur 21. Sveriges Fönsterimport, 1990-1999 (ton). 
Källa: SCB (Statistiska centralbyrån) 
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Att jämföra fönsterhandeln kan vara något vilseledande eftersom tullstatistiken använder ton 
och dessutom inte skiljer mellan aluminium, stål- och plastfönster och dörrar. Men även om 
fönster och dörrar visas i samma grupp, kan vi konstatera att importen av träfönster klart 
överstiger de andra grupperna. Importen av träfönster har upplevt dramatiska förändringar 
under 1990-talet. Efter 1990 föll importen till följd av en låg byggkonjunktur från 4500 ton 
till 500 ton 1994 för att sedan återhämta sig till dagens 3500 ton. 
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Figur 22. Sveriges fönsterexport 1990-1999 (ton). 
Källa: SCB (Statistiska centralbyrån) 

Diagrammet ovan visar hur industrin under den låga byggkonjunkturen ökade sin export. 
Exportmarknaden har blivit allt viktigare för den svenska träindustrin. 1999 låg exporten av 
träfönster på 3834 ton vilket är nästan samma som den importerade mängden. En möjlig 
anledning till att träets substitutmaterial inte verkar vara lika känsliga för konjunkturändringar 
är att de används inom speciella nischer som inte påverkas lika starkt av den allmänna bygg
konjunkturen. 

Plastfönster har en mycket liten men stabil nischmarknad medan efterfrågan på fönster och 
dörrar i stål verkar ha ökat de senaste åren. En ökad import av stål fönster kan naturligtvis 
även bero på en minskad inhemsk tillgång och inte på en total ökning i efterfrågan. Alumi
niumfönster verkar ha en stabil svensk marknad medan den utländska efterfrågan har ökat 
sedan 1993. 
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Tabell 3. Användning av fönster iflerbostadshus, kontor, handel, industri och offentliga 
lokaler (MKR, 1998 års entreprenadpriser). 
Källa: Industrifakta 

Fönster i 
Nybyggnad 

1998 

Fönster i 
Ombyggnad 1998 

Totalt, Ny- & 
ombyggnad 

1998 

Träfönster 63.4 121,2 104,6 
Trä/metallfönster 359,6 541.7 
Metallfönster 31 32.4 63,4 
Plastfönster 7.1 16,8 23,9 

Enligt Industrifakta utgör träfönster 1,8% av landets totala byggmaterialvärde. Observera att 
tabellen inte inkluderar den privata byggmarknaden, vilket troligtvis är anledningen till att 
träfönster inte står för mer än 121 miljoner SEK. I flerbostadshus, kontor, handel, industri och 
offentliga lokaler dominerar kombinationsfönster i trä och metall. Produktgruppen hade 1998 
ett materialvärde på ca 360 miljoner SEK inom nybyggnation och 542 miljoner SEK inom 
ROT-sektom. 

Den förhållandevis höga träförbrukningen i dagens träfönsterindustri kan förklaras med ökade 
leveranser till ROT-sektom, som kompenserar den fortsatt relativt låga bostadsproduktion. 

Konkurrenssituationen 
Trots att vissa länder, som Tyskland och Storbritannien, idag försöker förbättra efterfrågan på 
träfönster, kommer PVC att fortsätta vara marknadsledare i många av de europeiska länderna 
och dessutom försöka att öka sin marknadsnärvaro. De vanligaste fördelama med PVC påstås 
vara: 

• lätt att montera, 
• fördelaktigt pris, 
• litet behov av underhållsarbete (kräver ingen målning), 
• lång hållbarhet/livslängd, 
• stort utbud, 
• bra isolering, 
• bra marknadsföringsmaterial (enkelt att sälja). 

För fönstertillverkare påstås PVC medföra följande fördelar: 
• låg råvamkostnad, 
• inget spill, 
• lätt att sammansätta, 
• lägre arbetskostnader, 
• homogent material. 
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• lätthanterligt (låg vikt), 
• hög prefabriceringsgrad, 
• bra och lättillgängliga specifikationer, 
• kräver ingen större hantverksmässig utbildning och erfarenhet. 

Plast som råvara passar den allt mer industrialiserade och koncentrerade fönstermarknaden i 
Europa. Medan kunskapen om trämaterialet minskar bland den yngre generationen och 
arbetskostnadema ökar, är plast ofta ett mycket smidigt altemativ. 

Den kontinuerliga kapacitetsökningen under hela 1990-talet har lett till en överkapacitet av 
speciellt ftiru- och granfönsterämnen. Det råder en allt starkare konkurrens mellan de nordis
ka, baltiska, polska och även sydeuropeiska leverantörema. Enligt stora europeiska fönster
tillverkare håller man dessutom på att undersöka investeringsmöjligheter för att kunna säker
ställa ett ännu billigare, jämnare och snabbare råvaruflöde från leverantörsländema. 

Marknadstrender 
• De nya och kommande europeiska säkerhetsnormema (ENV 1627 ti l l ENV 1630) och 

värmeisolering/energisnåla byggelement, kan göra fönstermarknaden ännu mer material
oberoende eftersom fokus allt mer ligger på ftanktion. 

• Plastfönstertillverkama kommer att fortsätta marknadsföra sina produkter som miljö
vänliga genom att de uppfyller de europeiska normema och har bra K-värden. 

• I Storbritannien kräver speciellt den offentliga sektom att fönster uppfyller säkerhets
kraven, d v s BS 7950. Den brittiska polisens kampanj "Security by Design", sägs ha en 
stor påverkan på kundemas säkerhetstänkande vid val av fönster. 

• I Storbritannien upplever träfönsterindustrin något av en renässans. Enligt British Wood
working Association kan träfönster redan ha över hälften av marknaden för nybyggnation 
år 2004. Vidare tror man att träfönster 2010 har kunnat få tillbaka hälften av den totala 
fönstermarknaden. De positiva prognosema beror på att: 

Brittiska Timber Window Accreditation Scheme (TWAS) har lyckats bidra till en mer 
positiv image och knyta till sig råvaruleverantörer som UPM-Kymmene och Brands-
mo Nordträ som säkerställer en bra kvalitet på råvaran. 
Greenpeace har under de senaste åren angripit plastindustrin och uppmanat konsu
menter att använda träfönster av miljöskäl. 
Den brittiska offentliga sektom, som är en stor förbrukare av byggmaterial, strävar 
efter att bli mer miljövänlig. 
Företaget NBHA (North British Housing Association), som årligen renoverar 1.000 
byggobjekt och är en stor kund ti l l fönsterindustrin, kan genom sin nya miljöpolicy 
påverka landets träfönsterindustri. 
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Centraleuropéernas attityder till trä och träprodukter 
Enligt en omfattande attitydundersökning som gjorts på uppdrag av tidigare Svenska 
Trävamexportföreningen (numera Föreningen Svenskt Trä), Traelastforeningen, Skogs
industrin och NTC (Nordic Timber Council), är attityden till trä och träprodukter i Stor
britannien, Tyskland, Nederländema och Danmark generellt mycket positiv. De flesta konsu
menter och professionella användare som ingick i intervjuundersökningen upplever trä som 
ett mångfaldigt, levande, naturligt och varmt material. 

Miljö 
Trä uppfattas som ett miljö vänligt material. 1 produktutvecklingsprocessen prioriteras inte 
miljöaspekten särskilt högt. Andra materialegenskaper påverkar materialvalet mer, t ex pris, 
beständighet, skötsel och underhåll. Både konsumenter och professionella inköpare anser sig 
fästa stor vikt vid miljövänligheten men de är inte beredda att betala mer för detta. 

Myter 
Resultaten i undersökningen visade att det fortfarande firms ett antal myter kring trä och dess 
egenskaper, både bland konsumenter och professionella. I alla de intervjuade ländema fanns 
det en allmän uppfattning om att trä inte är hållbart och att det är problematiskt som bygg
nadsmaterial, bl a på gmnd av brandrisker och nuvarande brandföreskrifter. Många missupp
fattningar beror på bristande kunskap eller inkorrekt informationsspridning. 

Tradition 
Traditioner har ett stort inflytande på materialvalet. Detta gäller både för heminredning och 
byggande. Den bristande träkulturen har lett till att det inte har satsats på trä varken som 
byggmaterial eller i produktutvecklingen. 

Hållbarheten 
Oavsett land, produktsegment eller typ av användare, anser alla att hållbarheten, eller bestän
digheten, är en av de viktigaste kriteriema vid materialvalet. 

Ytterligare anledningar 
De intervjuade personema i Storbritannien, Nederländema, Tyskland och Danmark väljer bort 
materialet trä och/eller har minskat användningen på gmnd av: 
• kvaliteten uppfattas ha blivit sämre, 
• antalet traditionella byggnader som byggs med trä har minskat (stugor och fritidshus), 
• större fokus på kostnad och effektivitet (som ofta sägs missgynna träprodukter), 
• brist på passande produkter (brist på produktutveckling och kundanpassade, modema 

systemlösningar). 
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Arkitekter 
I Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna har arkitekterna en stor påverkan på 
materialvalet när det gäller större projekt eller tekniska lösningar. Entreprenörer verkar vara 
mer konservativa än arkitekter och därmed inte lika mottagliga för nya idéer. De brukar välja 
de mest kända och vanliga byggmaterialen. De är sällan beslutsfattare vad gäller materialval. 
Konsumenter brukar bestämma över inredningar, men vänder sig gärna till arkitekten vid mer 
komplicerade frågor. 

Information om trä och träprodukter 
Resultaten av intervjuerna visade att marknaden saknar information om trä och träprodukter. 
Konsumenter efterfrågar information om montering, hållbarhet och underhållsarbete av trä
produkter. Professionella användare vil l däremot ha tekniska specifikationer, manualer, data
program för beräkning, planering och formgivning samt uppslagsverk, handböcker etc. 

Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade var att den nordiska sågverksindustrin måste 
bli starkare i sina försäljningsfrämjande åtgärder och i att informera marknaden om trä och 
träprodukter. 

Dessutom ansåg man att träindustrin måste satsa på produktutveckling om den skall bli kon
kurrenskraftig gentemot andra material. 

Viktigaste materialvalskriterier 
Här följer en sammanfattning över de viktigaste valkriteriema som arkitekter och slutkon
sumenter hade för träets olika användningsområden (inkl golv). 

De viktigaste valkriteriema för arkitekter: 

De viktigaste valkriterierna De minst viktiga valkriterierna 

• pris/utbud 
• utseende 
• egenskaper (kvalitet, underhåll, beständighet etc) 
• miljö (naturresurser/inneklimat) 
• (kunskap) 

• den "mjuka" produkten/information/ 
marknadsföring 

• varumärket 
• (kunskap) 
• miljö (naturresurser) 

De viktigaste valkriteriema för konsumenter: 

De viktigaste valkriterierna De minst viktiga valkriterierna 

• personlig smak/utseende/passar till huset/ 
hemmet 

• pris och kvalitet 
• praktiska faktorer / familjesituationen (djur/ 

barn etc) 
• livslängd 
• underhåll 
• kunskap om materialet/tidigare erfarenheter 

• dataprogramvaror i anslutning till 
produktinformation etc 

• tillgänglighet (man väntar om man 
måste) 

• miljömässiga faktorer (icke 
avgörande) 

• trender 
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Företagens styrka, problem och mål 
Företagens styrka 
Samtliga foretag som intervjuades angav långsiktighet som en styrka. Det tar tid att etablera 
affärskontakter på byggvarumarknaden. Detta innebar dock inte att man fördjupade rela
tionerna på ett sätt som borde varit konsekvensen av denna slutsats. 

Golvföretagen ansåg att ett aktivt sälj arbete var förutsättningen för framgång. På fönstersidan 
var detta inte lika påtagligt. Flera av fönstertillverkamas kunder upplevde detta som näst intill 
ointressant. 

Leveranstiden och leveranskvaliteten upplevdes av alla som mycket viktig. Möjligheten att 
snabbt korrigera fel vid reklamationer samt snabb handläggning av order, bedömdes ha hög 
prioritet. 

För samtliga leverantörer utgjorde produktkvalitet och bra tekniska lösningar en styrka. 

Företagens problem 
Inget av företagen upplevdes ha riktigt bra rutiner kring sälj arbetet. Problemet med att en 
säljare slutar kan leda ti l l avsevärda förluster av marknadsandelar i ett distrikt. Intervjuerna 
visar att de tillverkande företagen inte satsade på att bygga relationer till kunderna kring 
centrala avtal. 

För en av fönstertillverkama utgjorde bristen på märkesidentitet och svårigheten att fa fram 
det unika i säljargumenten att kundvalet mellan olika produkter blir en ren prisfråga. 

För golvtillverkaren var bristen på närvaro i Malmö- och Göteborgsregionerna ett problem. 

Företagens mål 
Det kan konstateras att i några företag tycktes det finnas ett antal olika målbilder inom före
taget. I andra företag hade personalen en mer utvecklad och gemensam målbild. 

Bristen på fokus beskrivs tydligt vid en av intervjuema: "Det var först när någon utifrån upp
lyste oss om att vi var marknadsledande som vi förstod det och kunde dra fördel av det." 

Allmänna reflektioner 
Känslan av samhörighet mellan tillverkare och kunder saknas. Man kan känna samhörighet 
med enstaka individer hos kunder eller leverantörer men en utbyggd känsla mellan företagen 
är svår att identifiera. Vid beskrivningen av att vara delaktig i ett informationssystem över 
hela förädlingskedjan upplevdes detta som en utopi. För att nå detta mål måste man ha 
tålamod. 

Både golv och fönster betraktades som bulkvaror. Produkterna i sig var bra, enligt många 
kunder bättre än konkurrentemas, men i det stora hela var det andra egenskaper som avgjorde 
köpen. Leveranstid, leveranssäkerhet, personligt engagemang från säljare och pris kom högt. 
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I relationen mellan virkesleverantörer och tillverkare sågs två tydliga mönster. Två av de t i l l 
verkande företagen dammsuger marknaden efter lämpliga träkvaliteter och det andra fönster
företaget håller sig köptroget till i huvudsak en leverantörskontakt. 

Några uttalanden under intervjuerna 
Vid intervjuerna fälldes några uttalanden som är värda att lyfta fi-am. 

"Det är mycket sällan någon framför beröm eller positiv kritik på de produkter vi levere
rar. Negativ kritik når oss mycket oftare. Ar allt bra säger kunderna inget. När det är fel 
hör de av sig. Vi efterlyser beröm från andra men ger själva aldrig något till någon 
annan." 

"Man hinner inte göra kontroll och utvärdering av de produkter vi får levererade till oss. 
Ibland hinner man inte ens klaga." 

"Vi är ett så litet företag så vi kan inte åstadkomma så mycket." 

"Vi anser oss förstå kundnyttan själva och behöver inte fråga marknaden." 

"Under de 20 år som vi har gjort affärer med våra tillverkare eller leverantörer har vi 
aldrig haft fysisk kontakt med varandra. Vi umgås per telefon, fax, mail eller brev." 

"Varje säljare i vår organisation sköter sina egna reklamationer. Företaget har inte en 
samlad bild av hur mycket eller vilka reklamationer vi har." 

" Alla talar om att det är så viktigt att våra kunder skall vara nöjda, men vi följer aldrig 
upp om de verkligen blir det." 

Några gemensamma särdrag 
mellan olika typer av intervjuade företag 
Tillverkare 
Storleksskillnaden mellan den största och den mindre fönstertillverkaren borde märkas mer. 
Den mindre fönstertillverkaren kände av sin litenhet i förhållande till det andra företaget i bl a 
det faktum att det större tillsätter stora resurser för produktutveckling emedan det mindre pro-
duktutvecklar vid varje kundorder för att tillfredsställa kundens produktönskemål i så hög 
grad som möjligt. 

Den större golvtillverkaren upplevdes som stort i den meningen att de hade intema svårig
heter att kommunicera entydigt. De intervjuade personerna var starkt engagerade i sina 
respektive arbeten men upplevdes ha olika målbilder. 
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Leverantörer 
Leverantörerna uppvisade en professionalism som var imponerande. De hade goda kunskaper 
om sitt material och sina marknader. Leverantöremas säljmetoder var olika, men de hade alla 
det gemensamt att de vämade kundrelationema och sitt företags ekonomi. 

Kunder 
Den mest heterogena gruppen i studien var kundgruppen. Slutkundema har inte omfattats av 
studien. De studerade kundema hade alla olika intressen och mål med sina inköp. Vissa tyckte 
att allt var bra som det var och egentligen inte önskade någon förändring. Andra kom efter ett 
tag på att de nog skulle vilja ändra på en massa saker men eftersom ingen frågat hade de inte 
tänkt i dessa banor tidigare. Någon visade stort prov på kreativitet och öppenhet. 

Den mindre fönstertillverkarens kunder uppvisade större likheter än den störres i det att de var 
mindre, "tekniknischade" byggföretag. Den större fönstertillverkarens kunder utgjorde en 
bred samling från mindre brädgårdar till stora kedjor. Golvtillverkarens kunder var dels 
mycket kunniga golventreprenörer, dels byggvaruhandel där kunskapen om produkterna var 
mycket varierande. 

Avtalsbindningar och materialflöden 
i byggentreprenadbranschen 
Många tillverkande träindustriföretag producerar byggnadssnickerier. Figur 23 ger en generell 
beskrivning av arbetsgången från byggherrens önskan om en byggnad ti l l leverans. Eftersom 
ett stort antal entreprenörer och andra aktörer är involverade i processen är det angeläget att 
alla led dokumenterar sig och att affärsförbindelserna bekräftas genom avtal. Varje avtal 
föregås oftast av en anbudsgivning, en anbudsförhandling och en avtalsskrivning. Varje gång 
i kedjan som detta sker finns det risk för att produkten förändras eller anpassas till de 
förhållanden som då råder. Kanske måste man förändra produkten för att hålla sig inom 
budgetramarna, hålla leveranstidema, underlätta logistiken el dylikt. Byggherrens första 
vision om en byggnad med vissa egenskaper måste omprövas ett antal gånger innan byggna
den står färdig. Varje gränssnitt utgör en möjlighet till modifiering av produkten som inte 
alltid är ägnad att tillfredsställa kunden^eställaren. 

Det är dock viktigt att alla aktörer i kedjan har en föreställning om hur slutprodukten skall se 
ut och vilken ftinktion den skall ha för att själva kunna agera i rätt riktning avseende produkt
utveckling etc. 
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Figur 23. Starkt förenklat exempel på avtalsbindningar och material-Zproduktflöde i 
byggprocessen. 
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Krav och önskemål/intressen 
De olika aktörerna i byggprocessen har olika krav och synpunkter på produktens utformning. 
Alla aktörer har sina specifika önskemål. En del av dem är förenliga men många är i sig 
oförenliga. 

Exempel på produktegenskaper som olika aktörer prioriterar vid upphandlingen. 

Brukare/Ny ttj are/Slutkund 
Produkten skall vara: 
- funktionell, 

lätt att hantera, 
lätt att underhålla och sköta, 

- tålig, 
- tät (avser fönster och golv), 
- snygg/trendig. 

Byggherre/Fastighetsägare 
Produkten skall vara: 
- kostnadseffektiv, 
- ha lång livslängd, 
- vara miljövänlig, 
- driftssäker/lätt att underhålla och sköta, 
- köpt med lång garantitid. 

Förvaltare 
Produkten skall vara: 
- driftssäker/lätt att underhålla och sköta, 
- lätt att få tag på reservdelar t i l l , 
- upphandlad med snabb service, 
- låg förvaltningskostnad. 

Byggherrens ombud 
Produkten skall: 
- uppfylla alla krav enligt handlingama, 
- uppfylla beställarens krav och önskemål. 

Projektorer 
Produkten skall: 
- hålla budgeten, 
- uppfylla funktionella krav, 
- uppfylla estetiska krav. 
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Byggentreprenör 
Produkten skall vara: 
- lätt att hantera och intemtransportera, 
- lätt att avemballera. Emballaget skall ta liten plats och inte behöva separeras som avfall, 
- oöm, 
- tydligt märkt, 

lätt att montera, 
försedd med tydliga och enkla montageanvisningar. 

Leverantör/Underleverantör 
Produkten skall vara: 
- konstruerad av delkomponenterna av standardsortimentet, 
- i behov av lite service, 

såld med kort garantitid, 
- såld med hög avans. 

Transportör 
Produkten skall vara: 

lätt att lasta och lossa med standardhjälpmedel, 
funktionellt emballerad, 

- oöm, 
- förpackad volymeffektivt, 
- förpackad i enheter med hanterlig vikt. 

Underentreprenör montage 
Produkten skall vara: 

lätt att avemballera, 
- enkel att hantera, 
- lätt att montera, 
- försedd med lättförståelig montageinstruktion, 
- konstruerad så att montaget kräver enkla hjälpverktyg, 
- konstruerad för att klara höga toleransnivåer. 

Snickeritillverkare 
Produkten skall vara: 
- såld med god förtjänst, 

produktionsvänligt konstruerad, 
- konstruerad med få ingående komponenter och materialslag, 
- konstruerad med få tillverkningsmoment, 
- konstruerad för att kunna tillverkas på kort tid, 
- konstruerad med stort inslag av standardkomponenter, 
- konstruerad att kunna tillverkas med standardutrustning. 
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Kvalitetsledning i byggprocessen 
- kvalitetsledningssystem 
Slutkvaliteten i en byggprocess påverkas av ett stort antal aktörer. Det är därför av största vikt 
att kommunikationen mellan dessa är god samt att ansvarsfördelningen är klar och tydlig. En 
del av ansvarsfördelningen finns reglerad i "Plan- och bygglagen" (PBL), där det bland annat 
anges att det är byggherren som har det yttersta ansvaret för kvaliteten hos den färdiga bygg
naden. Om man läser bostadsministems förarbete till PBL framgår följande: "Ansvaret för att 
en byggnad produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter bör enligt min mening i 
första hand vila på den som för egen räkning låter utföra arbeten som regleras i PBL, bygg
herren. I detta huvudansvar bör ingå att välja projektörer och byggproducenter som har t i l l 
räckliga medel att åstadkomma de önskade kvaliteterna och även kontrollera att kvalitetema 
verkligen uppnås". 

Utöver de lagbundna kraven har naturligtvis byggherren egna kvalitetskrav som formuleras i 
ett byggnadsprogram. Byggherren måste naturligtvis ange kraven på ett sådant sätt att de pro
jektörer som skall utveckla och utforma lösningar mot de ställda kraven ges rimliga möjlig
heter att förstå och uppfylla dem. 

Vidare måste byggherren, när han väljer konsulter och entreprenörer, förvissa sig om att dessa 
har den kompetens, organisation och de resurser som erfordras för att kunna genomföra sina 
åtaganden med rätt kvalitet. 

Detta medför att alla inblandade aktörer skall planera och genomföra sitt kvalitetsarbete på ett 
väl genomtänkt sätt. Som ett hjälpmedel kan det vara lämpligt att använda sig av ett kvalitets
ledningssystem. 

Byggherren 
Byggherren bör upprätta rutiner för hur han på ett systematiskt sätt skall hantera sina projekt 
och därigenom säkerställa att relevanta och tydliga krav ställs samt att resultaten följs upp och 
utvärderas. 

I samband med upphandling av konsulttjänster skall han säkerställa att konsultema har system 
för att på ett säkert sätt hantera byggherrens krav. I samband med kontraktskrivning skall 
byggherren komma överens med projektörema om kvalitetssäkringens omfattning och inrikt
ning. Vilken dokumentation som skall upprättas samt vad dokumenten skall innehålla skall 
ingå i kvalitetsplanen. 

Formgivare och beställare 
Formgivaren eller beställarens ombud har att säkerställa att byggherrens krav har uppfattats 
på rätt sätt. Detta gäller såväl uttalade som outtalade (underförstådda) krav. Han har att upp
rätta kvalitetsplaner för projekterings- och konstruktionsuppdraget och på ett systematiskt sätt 
analysera och förebygga kvalitetsbrister i uppdraget. Kvalitetsplanen skall ge underlag för 
andra aktörer så att det möjliggör ett kvalitetssäkert arbete. 
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Tillverkare av produkt 
Tillverkaren har att fastställa produktanknutna krav: 
• Krav som specificeras av beställaren inklusive krav avseende leverans och aktiviteter efter 

leverans. 
• Krav som ej specificerats av kunden men som är nödvändiga med hänsyn till användning 

och funktion. 

• Författningskrav som påverkar produkten. 
• Egna krav av teknisk art (anpassning till produktionsutrustning, kompetens, organisation 

mm). 

Tillverkaren har att hämta in erfarenheter från användare och förvaltare: 
• Kundnöjdhet när det gäller funktion, utseende, hållbarhet samt övriga synpunkter från 

användaren. 
• Reklamationer och andra synpunkter från förvaltaren eller byggherren. 

Tillverkaren har att tillfredsställa det intema informationsbehovet inom det egna företaget: 
• Säkerställa att tillräcklig information om produktkrav lämnas av beställaren. 
• Säkerställa att den egna organisationen har förmågan att uppfylla kundkraven samt att 

produktkonstruktionen är lämplig för tillverkning. 
• Vid kravförändringar på produkten, säkerställa att de nya kraven klarläggs och dokumen

teras i det tekniska tillverkningsunderlaget. 

• Hantering av inkommen information för att förbättra produkten och processen. 

Samarbete med material- och komponentleverantörer: 
• Erfarenhets- och utvecklingssamarbete med leverantör som leder t i l l en systematiskt för

bättringsverksamhet. 

Information till formgivare och beställare: 
• Förbättrad konstruktion. 
• Förenklad montering och hantering. 
• Underhållsfördelar. 
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Kvalitetsledningssystem 
En grundtanke i kvalitetsledningssystemen är följande handlingskedja: 

Fånga upp 
och tolka 

kvalitets- och 
produktkrav 

Planera och 
styra processer 

så att 
kvalitetskraven 

uppfylls 

Förvissa sig om 
att 

kvalitetskraven 
uppfylls i varje 

process 

Följa upp och 
analysera resultatet 
av varje process och 
kundupplevelsen av 

produkten 

Erfarenhetsåterföring 
för ständiga 
förbättringar 

Figur 24. Händelsekedjan för ett kvalitetsledningssystem. 

Undersökningen visar att det finns delade meningar om kvalitetsledningssystem. Man vill 
gärna ha kvalitet på produkterna men är osäker på vad det innebär att tillägna sig ett kvali
tetsledningssystem. Något av de intervjuade företagen är ISO 9000-certifierade och några 
håller på att implementera både ISO 9000 och 14000. De flesta har ingen tydlig bild av vad ett 
kvalitetsledningssystem är. Det finna ingen klar majoritet för att själva ha eller att handla med 
företag som har ett kvalitetsledningssystem. 

Man vil l gärna ha kvalitet på produkterna men inte nödvändigtvis ett kvalitetsledningssystem. 

Reklamationen i marknadsföringens tjänst 
De flesta företag upplever reklamationen som ett misslyckande. Oftast är det ett fel på den 
levererade produkten eller en brist i leveransen. De gånger som kunderna reklamerar i "onö
dan" upplevs som mycket irriterande. En av intervjupersonerna anser att det är professionellt 
av kundema att reklamera, att de verkligen vet vad de vill ha och vad de beställt och följer 
upp det som levereras. Att helt undvika reklamationer skulle sannolikt kosta alltför mycket. 
Speciell kontrollfunktion i alla processled skulle ta orimligt med tid. Detta t i l l trots skulle det 
säkert komma en eller annan reklamation i alla fall beroende på att kundens outtalade för
väntan inte uppfyllts vid leveransen. Självklart skall företaget arbeta på att undvika reklama
tioner då de är en kostnad som ligger utanför vad man har anledning att räkna med. 

38 



De intervjuade personerna uppger att det generellt sett är lite reklamationer. Detta skall ställas 
i relation till vad som förväntas.. Det är inte ovanligt att man budgeterar 1-2% av omsätt
ningen i reklamationskostnader, ibland högre belopp. 

Några olika angreppssätt hur man förhåller sig till reklamationerna kan urskiljas. Nedan
stående punkter är typiserade och hämtade från intervjuerna. 

En icke lärande organisation: 
• Reklamationer skall hanteras snabbt och effektivt utan speciella rutiner. Varje säljare 

handlägger sina egna reklamationer och någon dokumentation av reklamationen görs inte. 
Det gäller att snabbt fa dem ur vägen så att man kan gå vidare med nya affärer. Specia
lister, som är vana att åka ti l l kunderna, utför åtgärdema på ett rationellt sätt för att fa ner 
kostnaderna. Det händer att företaget lejer bort reklamationsåtgärd erna för att snabbt få 
dem ur världen. Någon dokumentation eller analys av orsakerna till reklamationema gör 
man inte då det oftast inte leder till något. Man hinner inte analysera orsakerna och gå 
vidare med reklamationer t i l l leverantörema. Är det uppenbart att det är någon annan än 
det egna företaget som orsakat felet så för man reklamationen vidare, annars inte. Hand
läggningstiden för en reklamation är ca 6 månader. Det händer att vissa kunder tröttnar 
och åtgärdar själva. Då får de stå för det själva. Företaget måste undvika reklamationer 
genom att finna orsaker utanför det egna ansvaret. Kundens reklamation godkänns inte 
utan omfattande prövning. Utgångspunkten är vad som står i kontraktet. 

En lärande organisation: 
• Företaget har en reklamationspolicy och klara rutiner för hur en reklamation skall hante

ras. Företaget vill lära sig av reklamationema för att förebygga att de upprepas. Företaget 
väljer att samarbeta med större företag för att vara säker på att de har kraft att åtgärda 
reklamationer som kommer. Orsaken analyseras och berörd personal informeras. I gör
ligaste mån skall den personal som varit inblandad i uppkomsten av reklamationen också 
åtgärda den. 

Det finns exempel på företag som utnyttjar den kontakt man far vid en reklamation genom att 
i god anda åtgärda produkten samt ge kunden lite extra som " plåster på såren". Effekten av 
detta kan bli att man vinner en god kund för livet. 

I kundorderprocessen finns ett antal punkter när materialet eller produkten levereras för vidare 
förädling. I dessa punkter i processen har säljare och köpare formell skyldighet att leverera 
och kontrollera att produkten är rätt. 

Figur 25. Översikts struktur över reklamationspunkter i produktframtagningsprocessen. De 
olika delprocesserna redovisas i större skala i följande figurer. 
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Figur 26. Delprocesser - materialleveransprocessen och tillverkningsprocessen. 
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Figur 27. Delprocess - säljprocessen. 
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Figur 28. Delprocess - montage/brukarprocessen. 

Några orsaker till utebliven eller bristande information 
från kunder till tillverkare 
Vid intervjuerna har det framkommit att det finns delade inställningar t i l l att upprätthålla goda 
informationskanaler mellan kunder och tillverkare. Det finns olika orsaker t i l l att etablera 
filter i informationsflödet. Filtret kan medvetet eller omedvetet förvanska informationen eller 
förhindra att den förs vidare. 

Följande orsakerna till detta har konstaterats: 

• ÅF vill inte att kunden skall ha direktkontakt med tillverkaren. ÅF är rädd för att affären i 
fortsättningen skall gå honom förbi eller att kunden skall få veta vad ÅF har för påslag. 
ÅF har en upplevelse av att han inte tillför värdekedjan något väsentligt i sin roll som ÅF. 

• Man ser inte den omedelbara nyttan med att lägga tid på informationsflödet från kund till 
råvaruförsörjning. Man har fullt upp med materialflödet och förädlingen från råvaruför-
söijare till kund. Förståelsen finns hos vissa aktörer men resurserna räcker inte t i l l . 

• Att lägga tid på kundkontaken vid reklamationer, då stämningen ändå inte är den bästa, 
känns bortkastad. Det upplevs mer värdeskapande att åtgärda reklamationen så snabbt 
som möjligt och lägga tid på att åtgärda så att reklamationerna inte uppkommer. Man vet 
ju inte om det kommer att bli fler reklamationer och då känns det onödigt. Sopa undan 
dem så fort som möjligt för att kunna gå vidare. 

• Det finns en tröghet i att föra information i motsatt riktning till materialflödet, från kund 
till tillverkare. 
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Det finns en tröghet hos kunden att framföra reklamationer, idéer eller synpunkter på 
produkten. Många tycker att det är jobbigt att utsätta sig för obehaget att kritisera en 
produkt som man ändå valt att köpa. Efler köpet vill kunden gärna försvara sitt val och 
anpassar sig hellre t i l l produktens egenskaper och funktion än att önska att den var 
annorlunda. 

En lokal försäljningschef kan ha en personlig åsikt om en produkt som han låter dominera 
i sin rapportering till tillverkaren. Majoriteten av kundema i regionen kanske tycker något 
annat. 

Identifierade orsaker till försäljningsframgångar 
Många företag följer produktemas livscykel på marknaden genom att se hur mycket pro
dukten omsätter. Om omsättningen sjunker tar man i övervägande att fasa ut produkten eller 
att satsa på en ny. Kanske kan den gamla produkten utvecklas så att den bättre tillfredsställer 
kundbehoven. Egentligen är det inte omsättningen som är intressant utan förtjänsten. Några 
träföretag positionerar strategiskt ett antal produkter med likartade funktioner på marknaden 
för att leda kundema att köpa den produkt som företaget tjänar bäst på. De dyraste med högst 
kvalitet samt de billigaste med lägst kvalitet är i första hand inte ägnade åt att nå försäljnings
framgångar utan för att lyfta fram det mellanliggande produktsortimentet. Kundema väljer att 
inte betala ett högt pris för den i och för sig höga kvaliteten när det finns några produkter med 
likartade funktioner till ett lägre pris. De produkter med det lägre priset har en kvalitet som 
ligger i underkant vad man kan acceptera och därför väljer kundema av dem i mellanklassen, 
vilket är det sortiment som företaget också önskar att kundema skall köpa. 

För att en sådan produktstrategi skall lyckas måste företaget ha god kännedom om den 
marknad man arbetar på. 

Följande strategiska villkor och ställningstaganden har identifierats: 
• Hur väl produktidén är positionerad utifrån kommande kundbehov. 
• Hur lång tid det tar att gå från produktidé till marknadsintroduktion. 
• Hur väl man kan identifiera kundema, hur många de är, var de finns, hur man når dem, 

med vilka försäljningsargument, vilka behov de egentligen har av produkten, när kun
demas behov uppstår, under vilken period de är köpbenägna, vad de är beredda att betala 
etc. 

• Hur väl man känner och kan följa produktens trendutveckling på marknaden. 
• Hur kundbehoven förändras under produktframtagningsprocessen. 
• Hur väl man valt sina testmarknader under produktframtagningsprocessen. 
• Hur väl utvecklat samarbetet är med leverantörema. 

• Hur relationen är med leverantörema och hur aktivt de kan arbeta i produktframtagnings
processen under sekretess. 

• Hur väl man känner leverantöremas insatser och komponenter avseende pris, kvalitet, 
funktion, service etc. 

• Hur väl produktionsberedningen kan tillfredställa produktkraven. 
• Hur väl produktionen kan tillfredställa produktkraven. 
• Hur man förbereder marknaden och skapar förväntningar på produkten. 
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Hur man distribuerar och vilka distributionskanaler man väljer för att få snabb introduk
tion och marknadskontakt. 
Hur priset sätts vid introduktionen. 
Hur introduktionen av produkten läggs upp, vilket område man väljer, hur marknads
föringen läggs upp och genomförs. 
Hur säljargumenten svarar mot kundemas egentliga behov. 
Hur väl och hörsamt man följer mottagandet på marknaden. 

Hur reklamationer hanteras, dels mot kund men också för att motverka att de upprepas. 
Hur kundema upplever produkten - motsvarar deras förväntningar + 1 %, inte mer! 
Hur man lyssnar av och läser signaler från kundema om förändring/förbättring av 
produkten. 
Hur man utvecklar produkten utifrån kundemas önskemål om förändring av produkt
innehållet. 
Hur man servar kundema. 
Hur man följer det upplevda kundvärdet och anpassar produktinnehållet och prissätt
ningen därefter genom kampanjer, priskorrigeringar, rabattsatser etc. 
Hur man organiserar distribution och logistik. 
Hur man far kundema att känna att leverantören står på kundens sida och hur man bäddar 
för eftermarknaden. 
Hur man visar kunden intresse och följer upp om kunden är nöjd efter leverans. 
Hur väl man följer upp och hur lyhörd man är mot marknaden och dess svängningar. 
Hur strategin ser ut för att ta bort produkten från marknaden när den inte är lönsam längre. 
Det är en samverkan mellan produktutveckling, pricka rätt i marknadstrenden och mark
nadsföringen som ger det goda resultatet. 

Produktutvecklingsprocessen 
Utifrån företagets vision och affärsidé beslutar man om vilka produkter som skall ingå i 
sortimentet. Detta sker i produktplaneringsfasen. 

Företagets produkmtveckling däremot gmndas på företagens strategiska plan för hur man 
bedömer att marknaden kommer att utvecklas på kort respektive lång sikt. 

Under produktionens gång måste företaget göra smärre korrigeringar eller förbättringar av 
produkten allt eftersom omständighetema förändras för att i högre grad än tidigare 
tillfredsställa marknadens behov. 

Produktutvecklingen hade stimulerats om man fått kritik på vad man åstadkommit. Varken 
positiva eller negativa omdömen kommer produktutvecklama till del. Allmänt kan sägas att 
alla aktörer i affärskedjan, från kund till tillverkare, är dåliga på att förmedla sina upplevelser 
och intryck av produkten och dess egenskaper, till nästkommande led. Försäljningsfram-
gångama mäts i omsättning och det är ofta den enda signal som man får om produkten lyckats 
eller ej på marknaden. 
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På följande sidor redovisas produktutvecklingsprocessen för ett träföretag. Den första struk
turen är företagets huvudprocesskarta. 

Huvudprocesskarta 
Kund
behov 

Marknad 

nhov 

Mil och 
plan« 
Boslut 

[Uppföljt 
rosultal 

Omvärld 
förändringar 

Kunskap 

Att 
marknadsföra 
sortiment och 
sälja produkter 

Urka SUrk»"-
kundrelationer 

Kontrakt 
Affiiraöverens-
kommalaar 
Avtall 

Att utveckla och 
förtjättra 
produkt-

sortimentet 

\ 
Mlrak l iv l 

/ misilnailgt 
aortimant pi 
marknad 

A 
le 

tt tillverka 
t/erera proc 

3Ch 
uk 

e iligt kundo rde 

Faktura hos 
kund 

W produkt hoa 

Att utveckla och 
förbättra ^ — 

produktions-
EHaktIv Awlkeiaer 

processen produktion S«rvlc«l>ahov 

Nöjd kund 
Att Stödja och 

serva kund 

Att stödja och administrera verksamheten 

Figur 29. Huvudprocesskartan för ett träprodukttillverkandeföretag. 
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Figur 30. Produktutvecklingsprocessen. 
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Figur 31. Översiktsstruktur över produktutvecklingsprocessen. De olika delprocesserna 
redovisas i större skala i följande figurer. 
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Figur 32. Delprocess: Att analysera marknad och välja inriktning. 
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om produkt

utveckling 
Bes ut om Vidare? 

Avfärda 
förslag om 

produkt
utveckling Avfärdat 

produkt
förslag 

produkt
utveckling 

Planera 
projekt och 

tillsätta 
projektgrupp Projektplan 

Projektorga
nisation 

Figur 33. Delprocess: Att planera sortiment och starta projekt. 

och tillBkapa Kor\»tru«fa 
produkt n ö d v ä n d i g a produkt 

produkt • • f i n i e r a t 
reBurab«hov 
-kompaU 

•korKKP 
•Uknik 

-kapacital alc 

Baradd Oanomford 
Prolaktoraa- orodukl 

Barwla, 
utvardara 

och prioritera 
kJ4ar 

produkt-

(Intoflöda 

T M U \ 

produM p é ) r~| f 

lastad pruduk 

Utvttrdara 
marknada-

Figur 34. Delprocess: Att utveckla, tillverka och testa produkt. 

46 



Nej, avsluta] 
projekt 

J a * 

Utvärderad 
produkt 

O k ? 

Nej, justeri 

Nej, avsluta 
projekt 

Fatta beslut 
om lansering 

av produkt 

Dokumen
tera och 
avsluta 
projekt Avslutat 

projekt 

'Lanseringsvidare? 
beslut 

Planera 
introduktion 
av produkt 

'Lanser ings-
plan 

Introducera 
produkt på 

marknad 
Attraktivt, 
tillgängligt 
sortiment på 
marknaden 

Figur 35. Delprocess: Att introducera produkt på marknad. 

Generellt kan man säga att företagets huvudprocess består av sju delar, nämligen att: 
• styra, leda och utveckla företaget, 
• marknadsföra sortiment och sälja produkter, 
• utveckla och förbättra produktsortimentet, 
• utveckla och förbättra produktionsprocessen, 
• tillverka och leverera produkter enligt kundorder, 
• stödja och serva kunderna, 
• stödja och administrera verksamheten. 

Nästa processkarta visar vilka processdelar som ingår i processen "utveckla och förbättra 
produktsortimentet". Denna process består i sin tur av fyra huvuddelar, nämligen att: 
• analysera marknaden och välja inriktning, 
• planera sortiment och starta utvecklingsprojekt, 
• utveckla, tillverka och testa produktema, 
• introducera produktema på marknaden. 

För att klargöra vilka informationsbehov som erfordras i denna process, har de fyra processer
na brutits ner i mindre delar nämligen att: 
• analysera marknaden och välja inriktning 

identifiera marknadens krav och behov 
analysera marknadens krav och behov 
stämma av marknadens krav och behov mot eget sortiment och produktions
möjligheter 
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planera sortiment och starta utvecklingsprojekt 
välja produkter och planera sortiment 
fatta beslut om produktutveckling 
avfärda förslag om produktutveckling 
planera projekt och tillsätta projektgrupp 

utveckla, tillverka och testa produkterna 
bredda, utvärdera och prioritera idéer 
identifiera och tillskapa nödvändiga resurser 
konstruera produkt 
bereda produkt 
producera och testa produkt 
testa produkt på marknaden 
utvärdera marknadstest 
planera marknadsberedning 
bearbeta testmarknad 

introducera produkterna på marknaden 
fatta beslut om lansering av produkten 
planera introduktionen av produkten 
introducera produkten på marknaden 
dokumentera och avsluta projektet 

De flesta trätillverkande företag har en stark produktionskultur där utvecklingen av produk
tionsprocessen oftast anses vara den viktigaste processen. Det är mycket viktigt att produkt
utvecklingsprocessen är integrerad i produktionsprocessen. Innan man startar ett produkt-
vecklingsprojekt skall man vara klar över ett par frågor, nämligen: 

• Ar produktvecklingsprojektet betingat av kundemas krav eller behov? 
• Är projektet "egenstyrt", ett resultat av egna på marknaden icke förankrade eller testade 

idéer? 

• Hur skall projektarbetet organiseras? 
• Vilka informationskällor finns och hur är de förankrade? 
• Vilken tillföriitlighet har de? 
• Hur aktuella är de? 
• Vilka informafionsvägar finns? 

Terminologi vid handel med trä 
För att olika aktörer i träkedjan skall kunna kommunicera med varandra är det viktigt att 
terminologin som rör ett så heterogent material som trä, är så exakt som möjligt för att und
vika missförstånd. De olika aktörerna har till stor del också olika intressen. Att tolka ord och 
uttryck till sin egen fördel har alltid förekommit. Vid försäljning, anbudsgivning och avtals
skrivning vill man fi"amställa produkten så positivt som möjligt. Efter att avtalet skrivits tolkar 
man i hög grad det skrivna orden till sin egen fördel. Detta är inte specifikt i träbranschen utan 
allmänt förekommande. 

Genom åren har det utvecklats olika lokala begrepp för t ex. träkvaliteter och det har varit 
svårt att fa dem generellt accepterade. Det har därför alltid funnits behov av att kunna kom
municera träkvalitet mellan tillverkare och träleverantörer. 
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I tidemas begynnelse var träleverantören och tillverkaren samma person. Senare skaffade sig 
tillverkaren kanske en eller ett fatal leverantörer med vilka en nära affärsrelation utvecklades. 
Leverantören visste vad tillverkare hade för krav för att kunna producera sina produkter och 
tillverkaren visste vilka krav han kunde ställa på sin leverantör. Efterhand ökade kraven och 
volymerna och tillverkaren behövde köpa trä av sågverk som inte kände till tillverkaren och 
hans produktion. Behovet av att kunna beskriva träråvaran på ett enhetligt sätt blev därigenom 
uppenbart. 

Det har genom årens lopp utvecklats ett antal olika sätt att beskriva trämaterialets egenskaper 
på. Många dokumenterades aldrig och många var bara kända lokalt. 

De första tryckta sorteringsreglema är från 1888 med titeln "Regler och antydningar för sorte
ring av plank, battens och bräder, utarbetade år 1888 af fackmän, Söderhamn". 

De tidigast använda kallas "Hämösandsreglema" och trycktes 1926 av Härnösands Distrikts 
Trävaruexportförening med titeln "Sorteringsregler för sågade trävaror inom Härnösands 
distrikt tillämpade sedan 1880". Det var leverantörsöverenskommelser med sorteringsregler. 

1960 utkom "Sortering av sågat exportvirke" eller "Gröna boken" som den allmänt kallas. 
Den utarbetades av en brett sammansatt grupp initierad av Föreningen Svenska Sågverksmän, 
kallad "1958 års virkessorteringskommitté". Gruppen samarbetade intimt med motsvarande 
grupp i Finland för att få samstämmighet mellan ländema. 

"Gröna boken" är en överenskommelse avseende visuell sortering och har kommit ut i fem 
upplagor. Den beskriver och definierar virkesfel och beskriver hur dessa mäts. "Gröna 
boken" tillåter subjektiva bedömningar såsom "får förekomma i begränsad omfattning", 
"större fel är tillåtet i en sort om styckets helhetsintryck ändå är gott" eller liknande. 

1994 utkom "Nordiskt trä" som också är en sorteringsöverenskommelse för utseendesorte
ring. Den är uppbyggd på liknande sätt som "Gröna boken" med definitioner och mätregler. 
Till skillnad från "Gröna boken" har "Nordiskt trä" bestämda gränser för storlek och före
komst av virkesfel, eller särdrag som det numera kallas, i varje sort. 

"Nordiskt trä" utarbetades i samarbete mellan Föreningen Svenska Sågverksmän, Finlands 
Sågindustrimannaförening och Treindustriens Teknike Förening i Norge. 

Den senaste sorteringsregeln är den europeiska standard som i svensk implementering heter 
"SS-EN 1611-11 Trävaror - Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ - Del 1: Euro
peisk gran, silvergran, ftiru och Douglas fir". Denna standard har utarbetats inom GEN som är 
den europeiska sammanslutningen för standardisering i Europa med 19 medlemsländer. Arbe
tet började 1989 och fastställdes i februari 2000. Den ligger mycket nära reglema i "Nordiskt 
trä". I standarden finns kravgränser för olika kvalitetsklasser. Definitioner anges i SS-EN 884-
1-12 och mätregler i SS-EN 1310 och 1311. Här finns mätregler för fyrsidig sortering som 
den vi använder i Norden samt tvåsidig sortering där man bara bedömer flatsidoma på ett 
stycke. Terminologin för kvaliteter ligger kvar med termer som OS, kvinta och utskott efter
som man utgår från att "alla" vet hur dessa kvaliteter ser ut. 

Det finns krav på att det skall vara en jämn fördelning av bättre och sämre material i en leve
rans. Det är inte tillåtet att "skumma" bort de "bättre" delarna och sälja dem för sig. 
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Trots att sågverken sorterar efter "Nordiskt trä" eller "Gröna boken" tror man att sorteringen 
kommer att bli alltmer kundanpassad. Sågverkskundema kommer att på ett enhetligt och 
snävt sätt beskriva den trävara man har behov av. Mycket pekar på att sågverken själva, i 
högre grad än tidigare, kommer att vidareförädla trämaterialet till kundanpassade komponen
ter för leverans till tillverkarna. Sågverken kommer inte bara att sönderdela timmer utan gå 
längre i förädlingskedjan och därmed kanske komma att kallas något annat. Vid detta scenario 
kommer sågverken att intimt delta i produktutvecklingen tillsammans med tillverkaren. Om 
leverantören lär känna tillverkarens produktion och produkt bättre så minskar sannolikheten 
för felleveranser. 

Förbättrings- och utvecklingsförslag 
Man kan med fog konstatera att om kontakten mellan kundema och tillverkarna förbättras så 
tjänar alla aktörer på det. Därför är de utvecklingsvägar som rekommenderas fokuserade till 
att förbättra flödet av information från kundema till tillverkama. 

Ett företag som arbetar långsiktigt på en marknad med många aktörer har stort behov av 
snabb och kontinuerlig information. Träproduktema är utsatta för hård konkurrens från andra 
aktörer och material. 

Hur detta kan lösas, utan alltför stora kosmader, måste anpassas till behov och marknad. 
• Utveckla ett kontinuerligt, IT-stött informationssystem från marknaden/kundema till t i l l -

verkama/råvarumaterialleverantörema. Förbättra kontakten mellan alla aktörer i affärs
kedjan för att förebygga revirmarkeringar. Aktörerna bör ta initiativ t i l l att fysiskt mötas 
för att underlätta informationsöverföringen. 

• Utveckla tydliga strategier och rutiner för reklamationshanteringen. Tillverkaren bör dra 
nytta av den kontakt som man har med konsumenten vid reklamationema för att produkt-
förbättra så att felet inte upprepas samt "mjölka" kunden på produktutvecklingsförslag. 
Den företagsintema idékraften bör kunna stimuleras bättre och tas tillvara i produktut
vecklingen. 

• Informera bort myter och bemöt felinformationer om trämaterialet så att adekvat kunskap 
sprids till produktformgivare, produktutvecklare och kunder. Det fordras utbildning i 
trämaterialet som ett framtidsmaterial för arkitekter och ingenjörer samt information till 
allmänheten/kunderna. Informationen måste lämna skyttegravama och inte bara försvara 
trämaterialet utan uppvisa egenskaper i produktema och dess funktion som kundema inte 
kan få med andra material. 

• Utveckla tydliga informationsflöden mellan marknaden och produktutvecklingen. Infor
mationskanal ema måste sannolikt läggas "utanför" den omvända materialflödesprocessen. 
Att fa information om kundbehoven från säljare i flera led till tillverkarens produktutveck
lare fungerar inte. 

• Upprätta strategiska marknadsplaner som ligger i linje med företagets affärsidé och mark
nadsinformation för att svara upp mot kundbehoven. 
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Bilaga 

Sammanställning över samtliga företags styrka, problem och mål, 
analyserade från intervjuerna. 

FORETAGENS S T Y R K A 

MARKNADSFÖRING / MARKNADSINFORMATION 
Val av entreprenör / leverantör / produkt / marknad 
Kunden styr valet av tillverkare i sin förfrågan 
Entreprenören föreslår fabrikat till kunden 
Huvudkontoret bestämmer vilka produkter som skall kampanj as 
Säljaren väljer den produkt som passa kunden bäst 
Föreskrivande led avgör fabrikat och produkt 
Försöker styra över till tillverkarens produkter 
Ofta anges vanlig standard - styr över till tillverkarens produkter 
Säljer aldrig till slutkund direkt 
Äger ett flertal sågverk som bara levererar till tillverkningsenheten 
Har årsavtal med majoriteten av kunderna 
Tecknar halvårsavtal med träleverantörema 
Frågor som rör färg, träslag, struktur etc, handlägger arkitekten 
Har flera fabrikat att erbjuda marknaden 
Har släppt en del olönsamma kunder 
Även små kunder intressanta 
Upprättar marknadsplaner, selekterade efter kundgrupp 
Varumärket viktigt för kunderna, är synligt på marknaden 
Plockar bort produkter i takt med att nya introduceras 
Marknadsandelen för trägolv ökar 
Marknadsavdelningarna för flera fabriker är sammanslagna till en 
Konkurrenterna kan inte utnyttja råvaran så bra som den som har eget sågverk 
Tillverkaren är en av de största i Europa 
Är koncentrerad till objektmarknaden i storstadsregionerna 
Har mycket små kundföriuster / år 

Information / kommunikation 
Kunden för synpunkter på produkten vidare till grossisten 
Kundens synpunkter på produkten förmedlas till tillverkaren 
Talar om för lev, när något inte är bra men inte när det är OK 
Tillverkare informerar kunderna om produkterna 
Tillverkare informerar säljpersonal vid möten 
Tillhandahåller produktkataloger till kunderna 
Tillhandahåller prover till kunderna 
Kunderna har tillräcklig information om produkterna 
Kunderna är pålästa innan köp 
Säljarna kan mer om produktema än kunderna 



Säljorganisationen arrangerar info-möten med kunderna 
Leverantörerna informerar säljarna på lunchmöten 
Tillverkaren har utställning hos kunderna 
Tar alltid med kundema till träproducentema 
En person är ansvarig för att informationen från marknaden når företaget 
Har videofilmer och instmktörer som visar hur produkten monteras 
Får information om produkterna från större kunder och egna servicetekniker 
Delar ut bra sälj material vid mässor 
Ger ut en bra tidning till kundema 
Gör egna marknadsundersökningar 
Intervjuar slutkunder utomlands 
Inköpsorganisationen är hjärtat i marknadsföringen 
Det behövs mindre kommunikation vid enstaka order 
Handeln hjälper tillverkaren att ta fram rätt försäljningsargument 
Vid kampanjer deltar grossist eller tillverkare 
Tog tid innan tillverkaren upptäckte att de var marknadsledande och kunde utnyttja det 
Bra produktutveckling garanterar inga försäljningsframgångar 
Internt görs budget och marknadsplaner lättförståeliga / visualiseras 
Säljarna är en viktig resurs 
Eftersträvar korta beslutsvägar - mindre filter 
Arbetar på att snabba upp affärsprocessen 
Entreprenören hjälper föreskrivande led med råd 

AFFÄRSRELATIONER 
Vid besök av kund deltar även leverantören 
Viktigt att göra fabriksbesök tillsammans med kunden vid affär 
Har direktkontakt / personlig kontakt - mycket viktigt 
Underhåller relationerna till kundema genom studiebesök 
Tillverkaren förstår själv kundnyttan 
Vet vad man kräver i relationen med tillverkaren 
Bygger långvariga kontakter med tillverkaren / kunden 
Relationen med vissa leverantörer är 50 år gammal 
Relationen något år gammal 
Kunden efterfrågar entreprenören / leverantören som partner 
Leverantören har ett bra bemötande 
Uppfattas som seriös och bra 
Gör sällan affärer med slutkonsumenter 
Ar aktiv i affärskontakten 
Kundens önskemål kommer i första hand 
Har bra kontakt med kunderna 
Viktigt att vara fri från bindningar till tillverkare 
Tillverkare och säljorganisation måste samarbeta 
Ar nöjd med tillverkaren / leverantören 
Tror att man uppfattas som ett lättsamt företag att arbeta med 
'öljer utvecklingen av leverantörerna 

Viktigt att snabbt lösa ev. uppkomna konflikter 
Väljer att arbeta med få leverantörer för att få bra relationer och inga reklamationer 



Bra kontakt med arkitekterna 
Kunden har stort förtroende för tillverkaren 
Har en ödmjuk inställning till kunderna 
Lyssnar på kunderna 
Har stor erfarenhet av att köpa objekt 
Ingen skillnad att göra affärer med samarbetsorganisation eller leverantör 
Arbetar bara med lokala grossister 

PRODUKTEN / M A T E R I A L E T 
"Mjuka" produkten / tjänsteinnehåil 
Har bra garanti 
Har stor tillgänglighet / öppettider / tilläggstjänster 
Monteringsanvisningar följer med leveransen 
Skötselanvisningar levereras med produkterna 
Kan komplettera produkten om kunden önskar 
Erbjuder kunderna MA-konsept 
Har hög servicegrad 
Uppskattar hög leveranssäkerhet 
Arbetar på att tillhandahålla konceptlösningar / fungerande system 
Ansvarar för hela kedjan från råvara till levererad produkt 
Ibland aktuellt att förpacka lägenhetsvis 

"Hårda" produkten / fysiska egenskaper 
Erbjuder de bästa produkterna för dem som förstår att uppskatta det 
Kan erbjuda kunderna minst två tillverkares produktsortiment 
Har ett flexibelt sortiment 
Har ett brett sortiment 
Har ett begränsat sortiment 
Har bra volymkapacitet 
Har ett brett utbud av olika träslag 
Har ingen lagerproduktion 
Säljer inte plastprodukter 
Säljer hellre trä än plast- eller metallprodukter 
Svenskt trä har betydelse, känns säkrare 
Tillverkaren har bra emballage 
Monterar in produkten hos kunden 
Importerar en liten del produkter 
Importerar inga produkter 
Nästan allt som säljs är kundanpassat (trävaror ) 
Ligger i ett fint fumdistrikt med bra råvara 
Ger inte kunden mer än vad han behöver 
Har tidigare tillverkat plast- och aluminiumfönster 
Har stor egen kompetens om material och process 
Trägolv är mera formstabila än laminatgolv 
Köper färdiga ämnen från materialleverantören 
En tillverkare har bra längd på sina paket - lätta att lasta 



P R O D U K T U T V E C K L I N G 
Eftersom man inte är marknadsledande utvecklar man inget nytt - kopierar istället 

Deltagare / organisation 
Säljama förmedlar kundens krav på produkten 
Säljarnas synpunkter har stor betydelse vid produktutvecklingsarbetet 
Är välorganiserade att ta hand om kundemas önskemål 
Externa industridesigners deltar i produktutvecklingsarbetet 
Arbetar systematiskt med produktutveckling / markn.råd, utv.råd, produktråd 
Produktutvecklar tillsammans med leverantörema 
Vårt företag har fler produktutvecklare än vad hela branschen har sammantaget 
Många uppfinnare vänder sig till oss med sina idéer 
Regelbundna mötet i produktutvecklingsgmppen 
Produktutvecklar tillsammans med kunderna 
Har bra kontakt med underentreprenör (UE) i produktutvecklingsarbetet 
Alla avdelningar är representerade i produktutvecklingsarbetet 
Vid produktutveckling hos tillverkaren deltar kunden 

Inspirationskällor 
Mässor och arkitekter är viktiga inspirationskällor i produktutvecklingsarbetet 
Marknadens idéer är källa till utveckling 
Produktutvecklingsarbetet triggades av ett mässdeltagande 

Önskade produktegenskaper 
Viktigt att montaget är enkelt 
Kunderna kräver att produkterna har lång beständighet 
Litet underhåll är viktigt för kunderna 
Produktens design viktig 
Produktkvaliteten är viktig 
Produkten saknar inte några efterfrågade egenskaper 

PRIS 
Inköpsorganisationen gör upp om bättre priser än vi kan själva 
Snickare som kunder är inte lika priskänsliga som slutkonsumenten 
Har bra pris 
Priserna mellan tillverkarna är relativt lika 
Priset inte viktigast, andra värden kommer före 
Håller sig ajour med marknadspriserna 
Prisfrågan får inte dominera affären - fokus på produkten 
Skiljer det 10 - 15 % mellan olika tillverkare tar kunden den billigatse 
När priserna på svenska material går upp köper vi från utlandet 

L E V E R A N S 
Leveranstid 
Lagerleverans samma dag - 2 dagar 
Vi får kortare leveranstider genom grossisten än från tillverkaren 
Leveranstiden anses acceptabel 



Leveranserna sker snabbare nu än tidigare 
Produktema lagerförs - kortare leveranstider 

Leveranssäkerhet 
Tillverkaren har hög leveranssäkerhet och service 

Organisation 
Vissa leveranser går direkt från fabrik till kund 
Kommunicerar leveranser med avropsplan / bra 
Små leverantörer är flexibla och har oftast kort leveranstid 
Hämtar produkterna med egna bilar hos grossist 
Inga direktleveranser till kund 

SYSTEM / RUTINER 
ISO eller liknande 
Ar certifierade enl. ISO 9000 el. liknande 
Arbetar med att implementera ISO 9000 
Ar ISO 14001-certifierad 
Arbetar med att implementera ISO 14000 
Det är viktigt att leverantörerna är ISO-certifierade 
Levererar FSC-klassat virke 
Har P-märkta fönster 

Organisation 
Uppskattar fungerande distributionskanaler 
Allt som tillverkas bereds 
Är glad över kompetent personal 
Initierar start- och avslutsmöten vid projekt 
Sättet på hur man gör affärer fungerar bra 
Sättet på hur man gör affärer är lika för alla tillverkare 
Gör affärer över internet ibland 
Snabba på att ge offerter / även förhandsofferter 

Dokumentation 
Alla affärsöverenskommelser dokumenteras 
Tecknar årsavtal eller liknande 
Lämnar med miljödeklaration och produktblad med leveransen 
Vissa produktutvecklingsprojekt dokumenteras mycket noga 

Information 
Leverantörerna aviserar vid förändringar i leveransen 
Gör löpande avrop 

Uppföljning 
Gör leverantörsutvärderingar regelbundet 
Har mottagningskontroll 
Speciella produktkontrollanter övervakar produktkvaliteten 



Automatisk kvalitetsövervakning finns inbyggd i tillverkningsprocessen 
Produktkvaliteten mäts dagligen 

Fakturering 
Fakturerar vite vid försening 
Fakturerar i takt med leverans 
Faktureringsrutinerna viktiga 

R E K L A M A T I O N E R 
Det är generellt lite reklamationer 

Organisation 
Speciella tekniker sköter reklamationerna 
Reklamationer skall expedieras så snabbt som möjligt 
Handläggs enligt givna rutiner 
De kunder som utnyttjar reklamationsrätten måste "markeras" 
Åtgärdar på billigaste sätt om man måste för att behålla kunden 
Tillverkaren tar emot reklamationen och åtgärdar och tar fighten med transportören 
Går igenom reklamationerna med säljarna 
Respektive säljare sköter "sina" reklamationer 
Reglering av reklamation sker vid nästa köptillfälle 
Kunden reklamerar till den han köpt av som rapporterar till tillverkaren 

Dokumentation 
Alla reklamationer dokumenteras och följs upp 
Utgångspunkten är vad som står i kontraktet 

Relation 
Viktigt att kunden blir nöjd 
Reklamationer upplevs inte följa konjunkturen 
Väljer att arbeta med få leverantörer för att få bra relationer o. få reklamationer 
De kunder som reklamerar är ofta proffsiga 
Vill göra affärer med stor leverantör som klarar reklamationer 



FORETAGENS P R O B L E M 

MARKNADEN / MARKNADSFÖRING / MARKNADSINFORMATION 
Marknaden ar orolig 
Objektmarknaden är stenhård 
Stressande att alltid leverera till rätt pris och kvalitet i rätt tid 
Affärsklimatet har blivit hårdare 
Många tillverkare går i konkurs och får sedan stöd av staten att starta igen 

Marknadsbearbetning 
Lansering av en ny produkt tar lång tid 
Konkurrenten har en outstanding säljare som bearbetar arkitekter 
Tog tid innan tillverkaren upptäckte att man var marknadsledande 
Marknadsavdelningen måste vänta med lansering tills "nollserien" är framme. Svårt att stå 
emot. 

Val av entreprenörer / tillverkare / leverantörer / produkt / marknad 
Vissa kunder ingår i koncerner med egen tillverkning - frågar på pris men köper ej 
Slutkundens önskemål avgör valet av entreprenör 

Information / kommunikation 
Fysisk kontakt 
Efter många års affärer träffades tillverkare och kunden fysiskt 
Träffar aldrig tillverkarens säljare - arbetar mot slutkund 
Har aldrig haft kontakt med tillverkarens regionsäljare 
Har aldrig besökt tillverkaren 
Produktionspersonal får aldrig träffa kundema 
Vill besöka tillverkaren tillsammans med kund vid affär 
Har aldrig kontakt med tillverkaren - endast genom samarbetsorganisation 
Vi har inte tid att träffas 
Efterlyser mer kontakt från tillverkaren 
För att sälja katalogvaror behövs inte mycket kontakt 
Har aldrig träffat tillverkaren fysiskt 
Mer fysisk kontakt hade förebyggt en del fel 

Produktpärmar / broschyrer 
Tillverkaren underhåller inte sitt fina pärmsystem 
Säljarna får inte mer information om produkterna än vad broschyrerna förmedlar 
Slutkunderna läser inte produktkatalogerna - frågar istället 
Har inte tid att bläddra i kataloger 
Tillverkaren har inget / dåligt katalogmaterial 
Informationsmaterialet är ingen överkurs i materialkunskap 
Kundema tycker att det är ointressant med specifikationer och tekniska detaljer 

Utställningar / mässor / prover 
Har inga utställningsprodukter att visa kunderna 
Framför inte slutkundens önskemål om produktens egenskaper 



Broschyrer lämnas inte t i l l kunden om han inte ber om det 
Tycker att broschyren är bökig 
Deltog tillsammans med tillverkaren på mässa. Bemannades inte av tillverkaren 

Information från kunderna 
Tillverkaren får aldrig synpunkter på produkterna från kunderna 
Säljaren arbetar inte med att föra information vidare till tillverkaren 
Det finns en tröghet i att överföra information från kundema till produktionen 
Har prenumererat på objektinformation - gav inget 
Kundema efterfrågar inte trägolvens tekniska data utan träslag, utseende etc. 
Har svårt fånga upp slutkundemas önskemål - hörs inget är det bra 
Då säljarna får synpunkter på produktema från kundema förmedlar man inte detta till 
tillverkaren 
Slutkunden hör sällan av sig med synpunkter på produkten 

Information från leverantörerna / tillverkarna 
Säljaren anser att han sköter kontakten med tillverkaren bättre än vad kunden gör 
Upprättar ingen marknadsplan 
Alla nya produkter måste marknadsföras - tar tid - kostar pengar 
Litar på att leverantören sköter marknadsföringen av produkterna 
Säljaren styr kunden att köpa det man vill skall säljas 
Kampanjer riktar sig mot konsumenterna - inte entreprenörerna 
ÅF arrangerar kundträffar - tillverkaren vill inte deltaga 
Efterlyser en hemsida med miljödeklarationer, skötselanvisningar, byggvarudeklarationer 
Säljarna vill ha mer information av tillverkaren 
Tillverkare bara "snackar" om hur bra och duktiga de är - det bara skadar affären 
Informerar inte till kund om allt som ingår i produkten - märkning, emballage etc. 
Kunden får inte veta allt om produkten - vet inte hur känslig den är 
Man kan inte alltid lita på regionsäljamas uppfattning om vad marknaden vill köpa 
Informationen från tillverkaren måste komma snabbare 
Slutkunderna vet för lite om vad de kommer att få för produkter / funktioner 
Gamla kunder känner t i l l produktens innehåll - inte nya eller blivande kunder 

Organisation 
Den dominerande leverantören har tre gånger fler säljare än den nu aktuelle 
Tidigare har kunden fått besvara enkät om produkten men inte nu längre 
Varje säljare är f r i att välja affärssätt med tillverkare 
Saknar bearbetning av arkitekter 

Marknadsföring 
Säljarens småkunder kan inte bidraga till att skapa ett marknadssug efter produktema 
Tillverkaren har oförmåga att ge sälj argument 
Produktema får sälja sig själva 
Träts dåliga status efter miljonprogrammet får vi lida av nu 
Tillverkaren marknadsför sig genom att sälja 
Har ingen marknadsföring av företaget eller produktema 
ÅF för inte fram tillverkarens produkter i tillräcklig omfattning 
Vil l kunna erbjuda många olika produktegenskaper - svårt att nå ut 



utbildning av säljare 
Personalen vill inte satsa pengar och fritid på produktutbildning 
T't 11 T/£»T"l/-o»-or* iif 1 or* info oÖltot-no Tillverkaren utbildar inte säljama 
Får inget sälj stöd från tillverkaren 
Kan förbättra sig mot kund / byggare 
Har inte fått utbildning på tillverkarens produkter 
De säljare som inte kan produkterna säljer heller inget 
Säljare har större tolerans än produktionspersonal avseende produktens utformning 
Osäker på vilka garantivillkor som gäller 
Tillverkarens säljare borde jobba med dem som återsäljer produkterna 

Val av produkt / fabrikat 
Vi säger t i l l kunderna att vi köper från fabrik men vi köper från grossist 
Säljer gärna annat fabrikat om kunden efterfrågar det 
Norsk tillverkare håller på att bryta sig in via svensk grossistkedja 
Det är kunden som bestämmer vid en affär 
Kunden får själv ta ansvar för om trägolvet läggs i rätt miljö 
Säljer produktema under annat varumärke 
Kunderna ser inte skillnaden mellan de olika tillverkarnas produkter 

Kundbeteende 
Kunderna väntar ut de kampanjer som finns vår och höst 
Kunderna jagar hela tiden bästa villkor 
Tillverkare måste först tala om för konsumenten vad han skall förvänta för att kunna infria 
förväntningen 
Leverantören måste hela tiden visa att de klarar att leverera enl. kundkraven 
Kunden samlar inte systematiskt in synpunkter på produkten från slutkunderna 

AFFÄRSRELATIONER 
Relationen till kunderna 
Bemötande viktigt 
Kunderna / byggarna är mycket konservativa 
Är något dåligt hör man det fort - bra tar lång tid eller hörs inte alls 
Om kunden är köptrogen får han bättre leveranser i framtiden 
Då kunden velat haft direktkontakt med tillverkaren har han fått nej av grossisten 
Kunden har aldrig varit inbjuden till tillverkarens fabrik 
Slutkunden träffar aldrig tillverkaren 
Kunderna vill ha långa relationer men det är svårt att bygga detta 
Tillverkaren säljer direkt till återförsäljarens kunder 
Kunderna är väldigt traditionsbundna 

Relationen till leverantörerna 
Kunden tycker att tillverkaren chansar - går det så går det 
Relationen lika till alla fönstertillverkare 
Tror att tillverkaren inte kan tillverka kundanpassat eller objekt 
Har en strikt affärsmässig relation - efter många års affärer. Uppfattas som stel 
Dålig på att föra fram positiva synpunkter 
Skulle vilja komma "närmare" tillverkarens personal och bli partner 



Tillverkaren kan aldrig bli ensam leverantör - vill alltid ha minst två 
Alla leverantörer omprövas kontinuerligt 
Tillverkaren ägs av koncern som kan utöva oönskade påtryckningar 
Spelar ingen roll vad det står på paketen, ek är ek, pris och relation avgör köpet 
Tillverkaren tror att sågverken tycker att de är gnälliga som ställer krav enligt 
överenskommelsema 
Aktuell leverantör är inte huvudleverantör 
120 år har det alltid varit samma människor som varit kontaktpersoner med leverantören 
Många leverantörer har uppvaktat tillverkaren - få fyller måtten 
Har ungefär samma relation till alla tillverkare 
Betraktar leverantören bara som leverantör 
Förtroendet lågt för tillverkaren 
Det som skiljer tillverkarna åt är hur de gör affärer ~ över grossist / agent etc. 
Har mycket lite affärer med England 
Får aldrig bekräftelse när allt är bra 
Har ca 1500 materialleverantörer 
Materialleverantörema har aldrig kontakt med slutkunderna 
Sågverkens säljarna tar aldrig kontakt - grossisten får själv ta kontakt med sågverken 
Skogsägarna har "sin lunk" - får ta det som erbjuds 
Kundema innehåller ofta stora summor för småsaker 
Det händer att kunderna skmvar upp kraven efter upphandlingen och inte vill betala för det 

PRODUKTEN 
Får inte ekonomisk täckning för att lagerhålla för kunden 
Laminatgolv utgör största hotet för trägolv 
Upplever att tillverkaren hellre vill sälja standardprodukter 
Monteringsanvisningarna måste vara välillustrerade 
Struligt att köpa från Baltikum 
Tillverkaren köper enklare produkter från Estland 
Tillverkarens servicegrad till slutkund är mycket låg 
Säljarna hjälper slutkunderna men tar inga initiativ 
Objektprodukter levereras alltid utan emballage 
Valet av produkt avgörs av vad som föreskrives 
Valet av produkt avgörs av vår entreprenadingenjör 
Vet ej varför kunden köper - vet ej till vilken grad produkten tillfredsställer kunden 
Sälj tror att det är kundens känsla som avgör köpet 
Fönster med fr i form finns endast tidvis hos tillverkaren 
Kundema kräver att det skall vara billigt och "kanonkvalitet" 
Kunderna tänker inte så mycket på produktens livslängd 
Säljaren har även laminatgolv till 50 % 
Upplever att man inte förädlar produkten - bara säljer och lägger in! 
Tar bara in mer udda produkter om det efterfrågas 
Ibland blir det över material från en kampanj - ökar lagret - svårsåit 
Det är många i regionen som säljer tillverkarens produkter 
Vi avråder kunden från köp om det inte är standard 
Köper mycket ROT-objekt som kräver mycket kommunikation 
Det är stora variationer på produkterna vid ROT-jobb 
Dreh-kipp-beslag är nytt för tillverkaren 
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Tillverkaren saknar persienner mellan 2+1 
Kombinationen funktion - pris avgör köpet 
Tillverkaren medsänder aldrig miljödekl., skötselanv., garantisedlar, vamdeklarationer 
Saknar en delprodukt i sortimentet 
Ljudreduktionen på fönster kan bli bättre 
Kundema ställer högre krav nu än tidigare 
Kundema frågar efter kvaliteter som inte går att tillverka 
Om kunden köpt efter specifikation är de noga med att kolla leveransen 
Kundema får aldrig en 100 % vara - det blir alltid spill i produktionen 
Saknar system- och konceptlösningar 
Det finns efterfrågan på exaktkapning - svårt att konkurrera prismässigt med tillverkarna 
Har begränsad torkkapacitet - söker kunder som kan torka själva 
Kan bara få fram små mängder o/s - får bara små kunder 
Har ingen huvuddimension längre 
Det saknas viktigt montagemateriel ibland 
Svårt att verifiera vissa produktegenskaper, t ex. ljudreduktion 
Man säljer produkter med möbelfinish men producerar byggprodukter 
Marknaden vill ha smäckrare konstmktioner 
Innan lansering av en ny produkt måste ett stort antal tillverkas för att möta efterfrågan 
Av 4-500 produkter är det 10 som står för 80 % av försäljningsvolymen 
Svårt att hinna få fram populära produkter 
Trägolvprodukten är svår att tillverka och hantera - kräver god kontroll av hela processen 
Har ingen lagerproduktion 
Produktens livslängd diskuteras aldrig 
Lämnar 2 års garanti - glasleverantören 5 år 
Utvecklingen av fönsterbeslag har planat ut 
Byggena täcker och skyddar produkterna dåligt på byggplatsen 

Sortimentet 
Tar aldrig upp någon ny produkt i sortimentet 
Leverantören har alldeles för litet sortiment 
Leverantören har alldeles för stort sortiment 
Produktsortimentet lika andra tillverkare 
Bassortimentet avgör vad som levereras 
Det finns för många som tillverkar liknande produkter 
Säljaren har alltid haft samma produkter i sitt sortiment 
Urvalet av produkter gör grossisterna / samarbetsorganisationen 
Säljaren har ingen strategi vid produktval 
Tillverkarna har i stort sett samma produktutbud 

M A T E R I A L E T 
Man monterar in trä i fuktiga hus numera 
Stål marknadsförs tydligare än trä 
Säljaren vet inte om det är svenskt trä - kan inte spela någon roll för kunden 
Svensk trä efterfrågas aldrig 
Nordiskt trä viktigt 
Vi berättar på kundens fråga om det är svenskt trä eller ej - tar ej upp det själva 
Svenskt trä har mycket liten betydelse 
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De större kunderna bryr sig inte om det är svenskt trä eller ej - köper worldwide 
Svensk trä känns viktigt men kunderna frågar aldrig efter det 
Spelar ingen roll om det är svensk trä eller ej 
Träkvaliteten bör vara bättre 
Sågverken exporterar den bästa kvaliteten 
Nästan alla lövträslag måste sågas omgående för att inte färgförändras 
Spelar ingen roll vad det står på paketen, ek är ek, pris och relation avgör köpet 
Utsorterade varor försvårar försäljningen av övrigt trä för sågverken / "tvättade varor" 
Köper kvistigt trä och spacklar - tror att det blir billigare 
Om trävaruleverantören levererar för fuktigt trä torkar vi det själva - på hans bekostnad 
Ju större krav på råvaran - ju svårare att få fram 
Försökte importera trä - dåligt material - skämdes 

P R O D U K T U T V E C K L I N G 
Leverantören får inte deltaga när tillverkaren produktutvecklar 
Kunden får inte vara med när tillverkaren produktutvecklar 
Vissa tillverkare utvecklar produkter som redan finns på marknaden 
Tillverkare produktutvecklar inte 
Produktutveckling styrs till stor del av trender 
Produktutveckling styrs just nu av glasutvecklingen 
Att utveckla en ny produkt tar väldigt lång tid 
Man säljer produkter med möbelfinish men producerar byggprodukter 
Påverkar inte tillverkaren i produktutvecklingen 
Ljudreduktionen på fönster kan bli bättre 
Vårt företag har fler produktutvecklare än hela branschen sammantaget 
Vi har inget sätt att fånga upp "ickekunder" i vår produktveckling 
Materialinköparna får ytterst sällan veta kundemas önskemål om produkten 
Testar produkterna själva hemma i personalens hem 
Det är tillverkaren själv som triggar produktutvecklingen - inte marknaden 
Jämförbara produkter utformas olika för olika marknader 
Utvecklings- och tillverkningsprocesserna hinner inte följa trendväxlingama 
Marknadsavdelningen prioriterar inte produktutvecklingsmöten internt 
Inga formella papper skrivs vid vissa produktutvecklingsprojekt 
Utvecklingsprojekt startas utan att företagsledningen alltid känner till det 
Sekretessavtal med externa utvecklingspartners är väldigt lite värda 
På limområdet finns bara en partner av storlek - begränsar utvecklingsarbetet 
Varje fabrik har var sin produktutvecklingsavdelning 
Sågverken deltar inte i produktutvecklingsprocessen 
Det är aldrig någon arkitekt inblandad i produktutvecklingsprocessen 
Tillverkaren har många förbättringsförlag på beslag - ingen beslagstillverkare frågar dem 
Det händer att marknaden inte efterfrågar det som produktutvecklas 
Trävaruleverantören deltar inte i kundens produktutveckling 
Har inga rutiner för produktutvecklingsprocessen 

PRISER 
Köper allt bra virke som man kommer över - priskrig 
Dyrt att få fraktfritt 
Priset betyder 60 % 
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Tillverkaren dyrare än konkurrenterna 
Produkterna har blivit dyrare 
Specialtillv. produkter blir alltid dyrare 
Misstänker kartellbildning hos tillverkarna 
Specialprodukter är "snuskigt" dyra 
Kunder är mycket priskänsliga 
Har inga fördelar att konkurrera med i årsavtalet 
Spelar ingen roll vad det står på paketen, ek är ek, pris och relation avgör köpet 
Kunderna kräver att det skall vara billigt och "kanonkvalitet" 
I kontraktet finns begränsande klausuler 
Kunderna jagar lågpris 
Kunden skulle gärna vilja sälja det fabrikat som ger högst av ans 
Kombinationen funktion - pris avgör köpet 
Priserna måste bli lägre 
Om kunderna väljer hög servicegrad är det svårt att ta betalt för det 
Klausuler och volymgränser finns vid köp 
Att handla med trä är som börshandel - hoppas att priset håller 
Grossisten tar stora risker 
Få sågverk tjänar pengar 
Riksbyggare som köper direkt från tillverkaren spelar ut AF 
Husfabrikantema är mycket priskänsliga kunder 
Konsumenterna vill ha kvistfritt etc som är dyrast men vill inte betala för mycket det 
Svårt få upp miljömedvetenheten hos kunderna så att man kan ta betalt för det 
Priset har inte kunnat höjas på 6 - 7 år 
Kunderna kräver snabba priser 
Vissa kunder klagar för att få ner priset 
Sågverken vill ofta sänka priset vid en uppgörelse - materialet dyrt att bearbeta och laga 

L E V E R A N S 
Leveranssäkerheten låg 
Väljer annan tillverkare om de har bättre leveranstider 
Möts av oförståelse av leverantören vid krav på kort leveranstid 
Känner att små order är ointressanta för tillverkaren 
Tror att tillverkaren är dålig på logistiken 
Vid direktleverans vet man inte hur produkterna är förpackade 
Har inga rutiner för leverantörsbedömning 
Köparen vill minimera sitt lager 
Leveranskontrollen är dålig. Tillverkaren vil l inte emballera produkterna 
Svårt att få betalt av kunden för delleveranser 
Kan inte få leverantören att leverera direkt till kund - alltid över grossisten 
Kan få leverantören att leverarea direkt till kund inom vissa gränser 
Tillverkarna har orimliga leveranstider 
Leveranstid är för lång 
Logistik saknas numera 
Logistiken dålig 
Grossisten har nästan inget eget lager av trä 
Grossisten tar stora risker 
[Leverantörerna meddelar inte när leveranstiden förskjuts 
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S Y S T E M / RUTINER 
Kvalitet 
Inte viktigt att vara kvalitetscertifierade 
Kvalitet viktigt 
Företaget är inte ISO-certifierat 
Är inte kvalitetscertifierad 
Anser inte att det är en fördel att leverantörerna är ISO-certifierade 
ISO-certifieringen är ett pappersprojekt 
Har inget system för kvalitetskontroll 
Kvalitetsdiskussioner har med psykologi att göra 
Kunderna efterfrågar inte miljöcertifierade produkter 
Klarar inte att spåra materialet tillbaka till producenten ( från stock till skog ) 
Säljer Kauna-virke - går trögt 

Miljö 
Miljöaspekterna viktiga 
Alltför många sorteringsbegrepp av virke 
Är inte miljöcertifierad 
Svårt att hitta rätt i miljöklassningsdjungeln 
Marknaden frågar inte efter om produkten belastar miljön 
Produktens miljöaspekter diskuteras aldrig 
Miljöhysterin lägger sig nog snart, oljebehandlat går inte i alla miljöer 

Övriga system 
Dyrt att hålla två lager - FSC respektive "vanligt" 
Endast vissa skogsägare är FSC-certifierade 

Avtal med kunder och leverantörer 
Avtal med kunderna tecknas av samarbetsorganisationen 
Tecknar aldrig årsavtal med tillverkaren 
Tecknar inget ramavtal med kunderna 
Avtalen med kunderna är bara på tre månader 

Rutiner 
Oftast lämnas två offerter på samma jobb 
Det tar lång tid att lämna offerter 
Tillverkaren lämnar inte offert på objekt 
Produktmottagaren kontaktar inte tillverkaren vid leverans 
Leverantören talar ibland om när det blir leveransförseningar 
Tillverkaren borde säga till när det blir leveransförsening 
Säljaren har inte något utvecklat logistiksystem 
Saknar system för att förmedla synpunkter från kund till tillverkare 
Grossisten ger inte skriftliga ordererkännanden på lagerprodukter 
Tillverkaren sänder brev - köparen sänder fax 
Vil l handla över mailen men alla har inte tillgång till detta 
Dålig disciplin i byggbranschen - mycket tillkommande arbeten 
Kunderna brister i mottagningskontrollen 
Vil l arbeta vidare som tidigare 
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Tillverkarens borde avsyna produkten bättre inför leverans 
Arbetande pensionär är nyckelsäljare 
Utvärderar inte sina kunder efter något system 
Vi har ett leverantörsutvärderingssystem som inte tillämpas - det tar tid att införa 
Varje säljare är f r i att välja affärssätt med tillverkare 
Olika fabriker mäter leveranssäkerhet på olika sätt - svårt att jämföra 
De flesta säljarna intemrekryteras från produktion - är styrda av produktionstänkande 
Svårt att påverka inköpsprocessen 

E-handel 
Har inte behov av datorstöd eller tror inte på e-handel 
Tveksam till att göra affärer över nätet 

R E K L A M A T I O N E R 
Säljarna får arbetet med reklamationer som de inte är ansvariga för 
Svårt att få ersättning av tillverkaren vid reklamation 
Stökigt med garanti åtgärder hos kund 
Obefogade reklamationer är irriterande 
Mycket arbete för att få tillverkaren att betala för reklamationen han orsakat 
Vissa kunder blir förbannade vid reklamation 
De flesta synpunkter vid slutbesiktningen är ovidkommande 
Lejer ibland bort reklamationsåtgärdema 
Vissa kunder har satt reklamationer i system 
Reklamationerna är konjunkturberoende 
Vissa kunder / marknader är mer benägna att reklamera än andra 
Ca 1-2 % av omsättningen utgörs av reklamationer 
Reklamationer meddelas inte produktionspersonalen automatiskt 
Man säljer produkter med möbelfinish men producerar byggprodukter 
Svårt få trävaruleverantörerna att återta reklamerade paket 

Rutiner / dokumentation / rapportering 
Har ingen central reklamationsuppföljning - dokumenterar inte 
Har ingen policy för reklamationer 
Kunderna brister i att notera reklamationer på följesedlarna 
Varje entreprenadingenjör handlägger sina egna reklamationer 
Saknar rutiner vid reklamationer 
Kunderna använder sina reklamationsblanketter dåligt 

Orsaker 
Transportskador vanligast 
Skevhet på golvmaterial upptäcks först när det är lagt 
Passfomen på golvet var dålig - byttes 
Vanligaste reklamationen är blåsor i glaset och intryckt trä 
Vanligaste reklamationen avser transportskador 
Vanligaste reklamationen är sprickor i glaset, fel ytbehandling, felvänd list, fel infästning 
Vanligaste reklamationsorsaker är ytbehandling, träkvalitet, vattenläckage, ojämn gång eller 
felaktigt montage 
Vanligaste reklamationen är sprickor i glaset 
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Vanligaste reklamationen är blånad, sprickor, skevhet, kvistar, tjurved och vankanter 
Reklamationsproblem med intryckt trä har oftast interna orsaker 
Ofta en tvistefråga vem som orsakat skadan 

Åtgärder 
Åtgärderna tar för lång tid 
Reklamationerna tar ca 6 månader innan de år åtgärdade 

Från kunderna 
De kunder som skriker mest får mest fast vi vet att det är fel 
För aldrig reklamationen tillbaka till "skogen" 
Har inte tid att reklamera - rullar vidare ändå 
Vid reklamation att vi gjort fel rättar vi till det. Är det kundens fel får han fixa själv 
Säljaren tar inget initiativ för att hjälpa kunden om det är hans fel 

Till leverantörerna 
Tillverkaren har sammansatt / målat fönster fel 

FÖRETAGENS MÅL 

MARKNADSFÖRING / MARKNADSINFORMATION 
Egna organisationens sammantagna kompetens avgör i framtiden 
Vil l vara med om att utforma utbildningen för "träakademikerna" 
Annonserar aldrig i tidningar 
Vil l ha bättre informationsmaterial 
Golventreprenören arbetar inte för att kunden skall välja ett visst material 
Kunderna uppfattas som pålästa. Info från TV och tidningar 
Säljarens personal avgör fabrikat till kund 
Provmaterial kan levereras till kunden, dock inte hela fönster 
Tveksam till vilken roll föreskrivande led har 
Det är tillverkaren som utvecklar det som marknaden sedan kan köpa - aldrig tvärt om 
Information om produkten får tillverkaren från ritningen, arkitekten och platschefen 

MARKNADER / KUNDER/ LEVERANTÖRER 
Gör bara affärer med B2B 
Gör bara affärer med lokala grossister 
Vil l ha bättre kunskap om vad konkurrenterna gör 
Ökningen av trägolv styr föreskrivande led 
Vil l ha många leverantörer att välja mellan 
Frågar många men gör affärer med få 
Saknar leverantörsstrategi 
Större leverantörer ger komplettare produkter 
Vil l ha många små kunder 
Vil l inte köpa av för små sågverk 
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Vil l ha färre och större kunder 
Satsar på att följa trenderna i stället för att vara "trendsetter" 
Varje utvecklingsprojekt måste betala sig inom 1 år 

Avtal 
Affärsavtal med stora bolag kan ge ökad försäljning 
Tecknar inget årsavtal 
Tecknar årsavtal med kunderna 
Strävar efter långsiktiga avtal 
Tecknar inget årsavtal 

AFFÄRSRELATIONER 
SF vill köpa direkt av tillverkaren i framtiden 
Vil l ha ansikte bakom namnet utan att säljarna "ränner" här hela dagarna 
Det är viktigt att kunden har en positiv känsla vid affären för att det skall vara bra 
Relationen viktig mellan säljare och köpare 
Uppträder aldrig tillsammans med leverantören 
Djup relation mellan säljare och tillverkare om något händer -1 ex vid reklamation 
Vil l ta del av lagersaldot hos tillverkaren 
Idealet är att få leverantören att hålla lagret 
Vil l ha flera leverantörer 
Viktigt att kunden blir nöjd 
Vill samordna leveranserna till en kund / byggare i stället för att kunden ringer tillverkarna 
Måste kunna leva sig in i sågverkens situation 
Försöker etablera samarbete med leverantörerna 
Väldigt viktigt med goda relationer med kunderna 
Eftersträvar samverkan mellan de parter man skall arbeta tillsammans med 
Vil l ha ökade relationer mellan tillverkare och slutkunder 
Tror att kunderna uppfattar företaget som seriöst, kvalitetsmedvetet och tillverkar bra 
produkter 
Har bra relationer med leverantörer och kunder 
Vil l ha långsiktiga relationer med kunderna 
Vill bh betraktad som en affärspartner - få betalt utan krångel 
Vill bli spontat kontaktad när leverantören har svåråtkomlig träråvara som tillverkaren 
behöver 

PRODUKTEN / M A T E R I A L E T 
System 
Byggare är komponentsammansättare där våra produkter är inbyggnadskomponenter 
Fönster kommer att monteras in hos fasadelementtillverkaren för transport till byggplatsen 
Monterar aldrig produkterna 

Sortiment 
Måste utgå från en huvudleverantörs produktsortiment samt komplettera med udda produkter 
Strävar efter att kunna erbjuda färre typer av fönster för att kunna ha högre kvalitet och lägre 
pris 
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Trender / utveckling 
Trenden går mot ljusa golv 
Ett storstadsfenomen med oljade golv som trend 
Mjuka produktvärden får större betydelse i framtiden 
Måste bli bättre på att tillfredsställa kundernas logistikbehov 
Vil l ha hög servicegrad av tillverkaren 
Estetiska värden kommer att få större betydelse 
Fönster kommer att utrustas med mer teknik i framtiden 
Kvaliteter som lättstädat, lite underhåll, lättreparerat och omfattande garanti blir alltmer 
viktiga 
Produktutveckla redan i skogen - längder etc. 

Material / Produktegenskapcr 
Oljebehandlade golv fungerar inte i alla miljöer 
Bättre U-värde trolig utvecklingslinje 
90 % av fönstren a är täckmål ade 
95 % av fönstema tillverkas av furu 
Bävar för att produkterna kommer att bli än mer komplexa 
"Tystare golv" efterfrågas 
Produkternas prestanda måste förbättras i framtiden 
Underhållsfrihet av stor betydelse för kunden - därför säljs aluminiumfönster 
Fönstrets viktigaste egenskaper är priset, kvaliteten, flexibiliteten, leveranstiden 
Hoppas att produkterna skall bli enklare att hantera 
I framtiden kommer ädelträfanér eller massiva pålim att kunna erbjudas 
Marknaden tros sakna större superisolerade fönster 
90 % trä / aluminium och 10 % träfönster tillverkas 
80 % av alla fönster som tillverkas är sidohängda 
Vil l ha bättre timmer från skogen 
Bedömer att kunderna prioriterar ljudisolering, underhållsfrihet och låg kostnad 

Produktinformation 
Kunskapen om produkten kommer att avgöra i framtiden 
Vil l hålla sig uppdaterade ang, beslag 
Skulle vilja ha startmöte för att förebygga problem 

Kvalitet 
Kunden vill ha rätt förväntad kvalitet i rätt tid till rätt pris 
Produktkvaliteten alltmer viktig 
I framtiden kommer o/s kvinta att försvinna - alltmer kundanpassat 
Kunderna förutsätter att det får "kanonkvalitet" 

PRIS 
Vil l ha få leverantörer - större volymer - bättre rabatter 
Priset alltmer viktigt 
Efterfrågade produkter man har på lager kan man ta extra betalt för 
Bakbonus efter stafflad skala 
Svårt att hitta rätt balans mellan pris och kvalitet 
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Dyrt att hålla lager 
Husfabrikema prioriterar pris och leveranstid 
Byggvaruhusen prioriterar pris, teknisk support, säljargument och utbildning 
Viktigt att nå upp till utlovade försäljningsmål för att få bonusen 
leverantörerna uppfattas prioritera pris, tillgänglighet och leveranssäkerhet 

L E V E R A N S 
Leveranstiden är den viktigaste faktorn 
Vil l ha en "snabblinje" med garanti om leveranstid - även om priset dubblades 
Leveranssäkerheten måste ökas till 95 % 
Målet är att ha kortare leveranstider 

S Y S T E M / RUTINER 
Kvalitets- och miljöarbetet kommer att färdigställas och betyda mycket 
Vil l utveckla neutrala leveransutvärderingsblanketter 
Beslut om miljö- och produktfrågor måste tas på högre ort om kunderna skall efterfråga det 
Prislistan läggs ut på nätet i framtiden 
Viktigt att leverantörerna är kvalitetscertifierade - kunderna kräver det 
Kvaliteten säkras från gång till gång 
Vi l l kunna hämta miljödeklarationer, skötselanvisningar, varudeklarationer etc, från nätet 
Vi l l snabba upp och förenkla affärsprocessen 
Skulle vilja göra affärer via e-handel för att korta ledtiderna 

Utvärderingar 
Skall avtala om årsvisa utvärderingar 
Gör utvärderingar av kunderna utifrån ekonomi 

R E K L A M A T I O N E R 
Vil l följa upp varför reklamationen uppstod 
Vi l l kunna anvisa vissa reklamationer direkt till tillverkaren 
Reklamationer skall behandlas snabbt 
Stora leverantörer är säkrare vid reklamationer 
Försöker lära av reklamationerna 
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