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1 Sammanfattning 
Rapporten redovisar resultat från en studie som utförts hos ett hustillverkande företag. I 
rapporten redovisas resuJtat från observationer, intervjuundersökningar och studier av 
företagsdokument. Studien har syftat till att bland annat studera kundstyrningens och 
kundanpassningens inverkan på arbetssituationen i företaget och den organisatoriska 
strukturen. Syftet har även varit att belysa frågeställningar och påvisa samband mellan 
vissa empiriska iakttagelser och befintlig teori inom olika områden. Hustillverkaren 
utgör en av de sista länkarna i kedjan av företag mellan skogen och huskunden. 

Det studerade hustillverkande företaget producerar monteringsfärdiga hus främst för 
privatkunder. Företaget är - jämfört med många av sina konkurrenter - ett ganska litet 
företag både sett till produktionsvolym och antalet anställda. Företaget har stora inslag 
av hantverk i sin produktion och en filosofi av kundanpassning genomsyrar hela verk
samheten alltsedan starten i början av 1960-talet. I början tillverkade företaget små 
fritidshus och hade då tre anställda. Fram till i dag har företagit vuxit till ett företag med 
strax under 100 anställda samt byggt upp sin husförsäljning både i Sverige och på några 
utländska marknader. Hustillverkaren säljer och tillverkar idag exklusiva, kundanpassa-
de hus för året-runt-boende. 

Trots sin expansion har det hustillverkande företaget hållit fast vid sin affärsidé om att 
marknadsföra, sälja och tillverka kundanpassade hus med image av hantverkskunnande. 
I det växande företaget ställer kundanpassningen hårda krav på skapandet av rutiner för 
hanterandet av information och planering. Samtidigt vill man behålla det lilla företagets 
karaktär, med stort inslag av personlig interaktion och ömsesidig anpassning mellan 
individer. 

Ett av de sätt för det hustillverkande företaget att växa och stärka sin ställning på olika 
marknader är att knyta leverantörer och partnerföretag till sig i ett imaginärt organisa
toriskt nätverk. Företaget regisserar de övriga företagens aktiviteter och sammanlänkar 
kompetens och resurser. En starkt sammanhållande faktor i nätverket är den gemen
samma identiteten som präglas av föreställningar om hög kundanpassning. 

Identiteten av hantverk och kundanpassning är djupt rotade i de normer och värderingar 
som förekommer hos företaget och i det nätverk det agerar. Normer associerade med 
produkter och tillverkningsutrustning styr även företagets och individers kollektiva age
rande. Kundanpassningen som ideal styr därmed de typer av agerande som förekommer 
inom företaget och i relationer till andra företag. 

Den mängd faktorer som spelar in vid anpassning av företagets struktur - med avseende 
både på bevarandet av kundanpassning som image samt samtidig organisatorisk tillväxt 
- kräver väl övervägda förändringsidéer. 

Genom att utveckla samarbete med sina leverantörer, säljare och entreprenörer kan hus
tillverkarens lönsamhet och konkurrensförmåga öka. Genom att bygga upp rutiner med 
eller utan hjälp av olika informationssystem kan även arbetssituationen för hustillverka
rens personal underlättas. Denna rapport pekar på rådande arbetssituation och organisa
torisk struktur samt förbättringspotential i det hustillverkande företagets verksamhet. 

Materialsammanställande, analysarbete och skrivande av denna rapport har finansierats 
med stöd från RALF (Rådet för arbetslivsforskning). 



Summary 
The report contains results of a study performed with a house-manufacturing company. It 
contains results of observations, interviews and studies of company documents. The aim was, 
among other things, to study the influence of customer control and adaptation to customer needs 
on the company work situation and on the organisational stmcture. The aim was also to clarify 
questions and to demonstrate the connection between certain empirical observations and 
existing theories within certain areas. The house manufacturer is one of the last links in the 
chain of companies between forest and house-buyer. 

The studied house-manufacturing company produces prefabricated houses, mainly for 
private customers. The company is - compared to many of its competitors - rather 
small, both in view of production volume and number of employees. Production 
contains great parts of handicraft and a philosophy of adaptation to customer needs 
permeates all operations since the beginning of the 1960ies. To start with, the company 
manufactured small holiday houses and had then three employees. Today, the company 
has some 100 employees and has built up its house-selling organisation, both in Sweden 
and on foreign markets. Today, the house manufacturer sells and manufactures 
exclusive, customer adapted houses for all-the-year-round living. 

In spite of its expansion, the house-manufacturing company has kept its business 
concept of marketing, selling and manufacturing customer-adapted houses with an 
image and knowledge of craftsmanship. 

In the growing company, adaptation to customer needs makes great demands on the 
establishing of routines for the handling of information and planning. At the same time, 
the company wishes to keep its small-company character, with a great deal of personal 
interaction and mutual adaptation between individuals. 

One of the ways of growing and strengthening its position on different markets of the 
house-manufacturing company is to associate itself with suppliers and partner com
panies in an imaginary, organised network. In this network, the company directs the 
activities of the other companies and links competence and resources. A strong uniting 
factor of the network is the common identity, characterised by the idea of far-reaching 
adaptation to customer needs. 

The idenrity of craftsmanship and adaptation to customer needs is deeply rooted in the 
standards and values of the company and in the network within which it acts. Standards 
associated with products and manufacturing equipment also guides the company and 
individual collective acting. The adaptation to customer needs ideal thereby controls the 
types of acting that exist within the company and in relation to other companies. 

The number of factors that play a role in the adaptation of the structure of the company 
- in view of the keeping of the image of adaptation to customer needs and simultaneous 
organisational growth - require well considered ideas for change. 

By developing the co-operation with suppliers, salesmen and entrepreneurs, the 
profitability and competitiveness of the company will increase. By establishing routines 



with or without the help of different information systems, also the work situation of the 
personnel of the house-manufacturing company will be facilitated. This report describes 
the current work situation, the organisational structure and the improvement potential of 
the operations of the house-manufacturing company. 

The compilation of the material, the analysis and the writing of the report were financed with 
the help of RALF (the Swedish Council for Work Life Research). 



2 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden och syftet med denna rapport och förklaring till för
skjutningen av studiens fokus från sågverksföretag till hustillverkande företag. 

2.1 Projektets förflyttning i värdekedjan mellan skog och slutkund 
Föreliggande rapport är en avrapportering av en delstudie som ingår i projektet "Kund-
orderstymingens påverkan" finansierat av RALF (Rådet för arbetslivsforskning). 

Trätek har sedan 1992 drivit materialadministrativa projekt inriktat mot sågverks
industrin, dess kunder och råvaruleverantörer. I dessa projekt har behov av att öka för
ståelsen och kunskapen kring sambanden mellan företagens verksamhet och personalens 
arbetssituation identifierats. Det står även klart att för en djupare förståelse av material
flöden, deras uppbyggnad och inverkan på operativ och annan personals arbetssituation, 
krävs en helhetssyn som sträcker sig över hela försörjningskedjan mellan skogs
avverkning och köp till slutförbrukning av träprodukter. 

De tidiga aktiviteterna i projektet var koncentrerade till studier av sågverkets arbets
organisation kopplat till materialflöden och materialadministration. Arbetet resulterade i 
processkartläggning av två sågverks informationsflöden och framtagande av rekommen
dationer och förändringsförslag dokumenterade i rapporten "Kundorderstyrningens på
verkan på materialadministration och arbetsorganisation" (Bjelkvik et al., 1997). 

Ursprungligen fanns planer på uppföljande aktiviteter, där genomförandet av rekom
mendationer och förslag skulle studeras. Det visade sig dock vara svårt att hitta lämp
liga sågverk som kunde fungera som värdföretag. 

För att förstå kundorderstyrningens inverkan på sågverkens verksamhet är det, som 
ovan konstaterats, viktigt att söka kunskap om de effekter slutkunders eller slutanvän
dares behov och krav skapar i hela försörjningskedjan mellan skogsavverkning och köp 
till slutförbrukning av träprodukter. För att fördjupa kunskapen och förståelsen av hur 
slutanvändarens behov och krav inverkar på verksamheten hos företagen i försörjnings
kedjan har fokusen i denna delstudie flyttats från sågverksmiljö till att studera verksam
heten hos ett hustillverkande företag. Det hustillverkande företaget tillsammans med 
byggentreprenörer och fristående säljare utgör sista länken i den försörjningskedja, som 
inleds i skogen och slutar på byggplats och hos huskund. Genom att flytta projektets 
fokus från gränssnittet sågverk-virkeskund till gränssnittet hustillverkare-byggentre
prenör och hustillverkare-huskund kan studier av kundorderstymingens (= kundstyr
ningens, alt. kundanpassningens) påverkan på organisation och personal tydliggöras. 

Det hustillverkande företaget som analyseras i denna rapport ingår även som ett av flera 
företag i ett parallellt forskningsprojekt, "Samverkan och affärsutveckling i träkedjan'" 
(SAIT). Projektet drivs gemensamt av AB Trätek, Institutet för träteknisk forskning, 
Linköpings universitet, Centrum för studier av människa, teknik och organisation, 
(CMTO) samt Internationella Handelshögskolan, Jönköping (MH). Mycket av det 

' För en utförl igare beskrivning av om detta FoU-projektet se: http://www.liu.se/cmto eller 
http://www.tratek.se. 



empiriska materialet som denna rapport grundar sig på har därför gjorts i samarbete med 
forskare från Linköpings universitet och Intemationella Handelshögskolan. 

2.2 Det studerade hustillverkande företaget 
Det studerade hustillverkande företaget producerar monteringsfärdiga hus för främst 
privatkunder men även i begränsad omfattning för större företagskunder. Under 1980-
talet drabbades byggsnickeri- och småhusbranschen hårt av nedgången i byggkonjunk-
turen och omsättningen sjönk drastiskt. Företaget klarade sig relativt bra genom krisen 
bland annat via en bolagsdelning där olika verksamheter och marknader delades upp 
mellan de två nya bolagen. Ägarförhållanden i företaget har varierat över tiden. 

Det hustillverkande företaget grundades under tidigt 1960-tal. Man tillverkade små f r i 
tidshus och hade då tre anställda. 

Konceptet att tillhandahålla individuellt konstruerade hus gjorde exportmarknaden, t i l l 
sammans med den svenska, till en stabil grund att stå på. Till en början exporterade man 
främst till Danmark men snart kom exporten även att omfatta länder i Mellaneuropa. I 
slutet av 1970-talet var 35 personer anställda i företaget. 

Företaget expanderade i början av 1980-talet trots tillbakagången på den svenska bygg
marknaden. Vinsten i företaget återinvesterades och gav den stabilitet som än i dag är en 
stor tillgång för företaget. På konstruktionsavdelningen ersätts ritborden efter hand med 
datorer. Antalet anställda hade fram till mitten av 1980-talet ökat till 45 personer. 

Under tidigt 1990-tal köptes företaget av två ledande personer inom företaget. Ett 
dotterbolag för utförande av entreprenader bildades. Företaget startade även en andra 
fabrik i centralorten, en bit bort från huvudfabriken och huvudkontoret. Antalet an
ställda hade nu vuxit till över 80 personer. Mot slutet av 1990-talet går de båda ägarna 
skilda vägar i form av två separata företag. Det företag som ingår i denna studie driver 
vidare det ursprungliga företagets huvudnäring, att tillverka och sälja monteringsfärdiga 
hus. 

Företagets verksamhet idag och visioner för framtiden 
Det hustillverkande företaget är idag privatägt med ägandet utspritt mellan en huvud
ägare och ett antal mindre ägare, alla verksamma i företaget. Verksamheten är huvud
sakligen inriktad på försäljning och tillverkning av kundanpassade småhus. Export
andelen är idag ca 80% med tyngdpunkt på den tyska marknaden. Den resterande 
marknaden utgörs av direktförsäljning. På den svenska marknaden sker försäljning via 
huvudkontoret samt via säljkontor runt om i landet. 

Företagets inriktning och affärsidé har kundanpassning i fokus. Man försöker göra det 
som kunden uppfattar som "lite extra" och utöver standard i produktionen hos andra 
hustillverkare. Främst gäller detta på den svenska och i något mindre omfattning på den 
utländska marknaden. På den utländska marknaden är det främst länder i Mellaneuropa 
som är viktiga, men försäljning sker även till andra nordiska länder, till brittiska öama 
och Japan. 



Företaget arbetar med olika former av säljstöd, t ex broschyrmaterial, internetpresenta-
tioner på egen hemsida samt annonsering. Det går till exempel att ladda ned företagets 
produktkatalog från hemsidan. Man tror att kontakterna via Internet får allt större 
betydelse. 

Säljaren har en nyckelroll vid husaffären och svarar för hela processen från framtagning 
av specifikation, kalkyl, avtal och slutgiltig beställning till huvudkontoret. Han kan även 
hjälpa till vid bankkontakter, arkitekt- eller huvudritningar samt bygglov. 

Vid genomförandeskedet har konstruktörerna en nyckelroll. Konstruktören på huvud
kontoret har en fortsatt samordnande roll mellan kund, säljare, byggentreprenörer. De 
för en löpande diskussion med utländska agenter, svarar på frågor från svenska hus
kunder samt inkopplade byggentreprenörer. Konstruktörerna har även ansvar för sina 
egna konstruktioner till dess att de lämnat fabriken vilket gör att de får en viktig roll vid 
styrningen av produktionen. 

Det hustillverkande företaget har som mål att inte ha egen byggverksamhet utan istället 
knyta lokala entreprenörer till sig. Det finns i dagsläget en person hos det hustillverkan
de företaget som administrerar och genomför byggentreprenader där ingen lämplig 
entreprenör har kunnat hittas. Leveransplanen utformas i samråd mellan entreprenör/ 
byggledare och konstruktören på huvudkontoret. 

2.3 Syfte 
Denna rapport redovisar resultat från en delstudie, finansierad genom RALF (Rådet för 
arbetslivsforskning) med syfte att studera kundstyrningens eller snarare kundanpass
ningens inverkan på arbetssituationen och den organisatoriska strukturen i ett hustill
verkande företag. Det studerade hustillverkande företaget ska tjäna som exempel då 
olika aspekter kring kundanpassningens konsekvenser identifieras. 

Mycket av kundanpassningen har sitt ursprung i hustillverkarens relationer med leve
rantörer, säljare och entreprenörer samt med själva huskunden. Genom att utveckla 
samarbete med sina leverantörer, säljare och entreprenörer kan hustillverkarens lön
samhet och konkurrensförmåga öka. Genom att bygga upp rutiner med eller utan hjälp 
av olika informationssystem kan även arbetssituationen för hustillverkarens personal 
underlättas. Denna rapport pekar på såväl förbättringspotential som på de exempel som 
finns vad gäller rådande arbetssituation och organisatorisk struktur i ett hustillverkande 
företag med en hög grad av kundanpassning av sina produkter. I rapporten ska resultat 
från den intervjuundersökning som genomfördes under studien redovisas. Syftet är att 
belysa intressanta frågeställningar kring kundanpassningens inverkan på organisationen 
samt påvisa samband mellan vissa empiriska iakttagelser och befintlig teori inom olika 
områden. De använda teorierna ger att iakttagelserna, gjorda hos det speciella företaget, 
får en mer allmän generalitet. 

2.4 Rapportens disposition 
Rapporten är uppdelad i åtta avsnitt. Efter detta avsnitt kommer avsnitt tre som inne
håller en diskussion och beskrivning av tillvägagångssätt och analysmetod när det 
hustillverkande företaget studerades. I avsnitt fyra, fem och sex beskrivs företaget 
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utgående från en rad teoretiska perspektiv grundat på empiriska resultat. Delar av dessa 
avsnitt har även presenterats av Adolfson, Melin och Markgren (2000) samt Markgren 
och Melin (2000). 

I avsnitt fyra presenteras företaget ur ett företagsperspektiv. Avsnitt fem vidgar fokus 
och betraktar företaget som en del i ett organisatoriskt nätverk. Teorikopplingen 
avslutas i avsnitt sex genom att diskutera normer knutna till språket och till fysisk 
utrustning och produkter samt hur de påverkar sättet att agera internt i företaget och i 
relationer mellan andra företag. 

Avsnitt sju innehåller en redovisning av en verksamhetsanalys som genomförts hos det 
hustillverkande företaget. Rapporten avslutas med avsnitt åtta som innehåller en kortare 
diskussion. 

3. Metod och genomförande 
Som nämndes ovan fanns det skäl till ändringen att flytta projektets fokus ti l l hustill
verkaren, byggplats och huskunder. Ett av skälen var svårigheten att finna lämpliga 
sågverk som kunde fungera som värdföretag. Beslutet att istället studera kundanpass
ningens inverkan på ett hustillverkande företag innebar dock inte att detta problem 
kunde elimineras. Det hustillverkande företag, hos vilka inledande studier kunde på
börjas, visade sig, bland annat på grund av intern strukturomvandling, inte vara lämpligt 
för fortsatta studier. Som nytt värdföretag valdes ett företag som på många sätt visade 
sig passa bättre för denna delstudies syfte. Det först studerade företaget var ganska stort 
med höggradig standardisering av sina husmodeller. De hade ett utvecklat produktions-
och informationssystem med vars hjälp de styrde sin interna verksamhet. Det senare -
och i slutänden valda - företaget var betydligt mindre både till produktionsvolym och 
antalet anställda. Företaget hade stora inslag av hantverk i sin produktion och en filosofi 
av kundanpassning genomsyrade hela verksamheten. Denna inriktning blev en klar 
fördel i den fortsatta studien. 

I fortsättningen av detta avsnitt kommer använd forskningsmetod att beskrivas. En 
redogörelse för tillvägagångssätt vid datainsamling samt en diskussion om användandet 
av teoretiska utgångspunkter och deras betydelse för datainsamlingen återfinns också. 

3.1 Analysmetod 
Arbetet i projektet bedrivs genom ett antal växelverkande aktiviteter. Den genomförda 
delstudien ger samtidigt ökad erfarenhet kring metodanvändning samt empiriska data 
för fortsatt analys. Analys av data genomförs parallellt med datainsamling för att på så 
vis driva på förståelse och begreppsutveckling för kopplingar mot befintlig teori. Detta 
arbetssätt utgör även en god grund för utveckling av ny teori. 

Den använda forskningsmetoden i denna delstudie kan övergripande karakteriseras som 
en kvalitativt inriktad fallstudie med inslag av aktionsforskning. Den kvalitativa an
satsen erkänner en öppen och mångtydig empiri som i hög utsträckning utgår från 
studiesubjektens perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 1994). Med ordet kvalitativ avses 
framlyftande av ett studerat fenomen eller en företeelse, kvaliteter, egenskaper eller 



framträdande drag. På detta sätt vill man identifiera icke kända eller ej tillräckligt kända 
företeelser och egenskaper (Svensson och Starrin, 1996). 

Användandet av en fallstudie innebär en studie som fokuserar en verklig, begränsad 
kontext i syfte att undersöka ett eller flera fenomen, där relationerna mellan studerat 
fenomen och kontext är komplicerade (Yin, 1994). I denna fallstudie av ett hustill
verkande företag har så kallad triangulering av insamlingsmetoder av data och teori
bildningar, som stöd för analys tillämpats för att få en säkrare grund för slutsatser och 
tolkningar. Att kombinera insamlingsmetoder och teorier är ofta något som anses 
typiskt för en fallstudie. 

Fallstudieansatsen kan även associeras med aktionsforskning, där fallstudien tjänar som 
ett underlag för förändring. Aktionsforskning är en term som ofta karakteriserar en an
sats där forskaren till exempel ingriper i ett företags besluts- och förändringsprocesser 
(Gummesson, 1985). Aktionsforskningen karakteriseras också av att forskningen har 
som mål att både lösa problem och öka kunskapen på en vetenskaplig nivå. Målet är att 
utveckla en organisation samtidigt som egen forskning genomförs. Det finns en önskan 
att utveckla kunskap i syfte att förstå helheten. Det förutsätter ett samarbete mellan 
aktörer (exempelvis forskare och personer inom det studerade företaget) i de situationer, 
som är aktuella att förstå och förändra. 

Förändringsanalys som metod for verksamhetsutveckling 
Som fastslagits ovan finns i denna delstudies forskningsansats ett inslag av aktions
forskning. Det finns en strävan efter att både lösa identifierade problem och öka den 
egna kunskapen på en vetenskaplig nivå. Detta sker genom så kallad verksamhets
utveckling i samarbete mellan forskare och analyserat företag. En väsentlig del i 
analysarbetet i denna delstudie har utgått från verksamhetsutvecklingsmetoden "För
ändringsanalys enligt SIMM" (FA/SIMM), Goldkuhl och Röstlinger (1988). Metoden 
stödjer modellering, analys och re-design av verksamheter. Metoden används även för 
att utveckla begrepp och teori kring de studerade fenomenen. 

Arbetet med "Förändringsanalys enligt SIMM" delas upp i en diagnosfas och en design
fas. Den inledande diagnosfasen utgörs av kartläggande och värderande diagnosstudier. 
Den benämns även verksamhetsdiagnos. På basis av utförd diagnos tar sedan en design-
och förändringsriktad fas vid. I denna rapport kommer främst resultatet från diagnos
fasen att redovisas. Påbörjade förändringsarbeten kommer endast översiktligt att 
kommenteras. 

Verksamhetsdiagnosen görs i form av modellering av företagets processer. Företagets 
affärsidé, affärsstrategier och affärsverksamhet (inköp, produktion, försäljning, leve
rans) studeras. En annan väsentlig del av diagnosen utgörs av studier av olika aspekter 
kring företagets verksamhet (i form av olika problem, styrkor, mål etc). Sammantaget 
skall detta generera ett antal förändringsbehov. Verksamhetsdiagnosen kan delas upp i 
följande moment: 

• verksamhetsdefiniering 
• process- och relationsanalys 
• mål, styrke- och problemanalys 
• sammanfattande värdering i form av förändringsbehov 
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De flesta av dessa ovanstående moment utvecklas och kommenteras mer utförligt längre 
fram i rapporten. 

I detta sammanhang känns det dock motiverat att redogöra något om det inledande 
momentet verksamhetsdefinition. Verksamhetsdefinieringens syfte är att klarlägga den 
grundläggande karaktären på det hustillverkande företaget, dess verksamhetsprocesser 
och produkter. Som hjälpmedel används den så kallade praktikgeneriska modellen 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1998, 1999) med vars hjälp kategorier som beskriver före
tagets grundläggande egenskaper och logiker används. Vid kartläggningen identifieras 
de förutsättningar som gäller för verksamheten. Dessa kategoriseras som uppdrag från 
olika uppdragsgivare, underlag från olika typer av administrativa försörjare samt ersätt
ning och finansiering. Härtill kommer tillförsel av kunskap och kompetens, normer samt 
regler och verktyg (instrument) för att styra eller leda företagets verksamhet på olika 
nivåer. Den praktikgeneriska modellen har ett tydligt fokus på genomförda handlingar 
och vem som utför dem. Den kartlagda verksamheten producerar resultat i form av ma
teriella produkter, service och tjänster. Mottagarna av dessa resultat benämns i modellen 
för resultander och består dels av gynnade aktörer eller klienter, så som kunder och 
partnerföretag. Resultander kan även utgöras av missgynnade aktörer, exempelvis kon
kurrenter. För en mer ingående redogörelse av den praktikgeneriska modellens struktur 
och utgångspunkter och användning för att analysera ett företags verksamhet hänvisas 
till Goldkuhl och Röstlinger (1998; 1999). 

Metoden för verksamhetsdiagnos-Zdesign kommer att utnyttjas för att strukturera 
insamling, analys och dokumentation och därigenom generera data som är användbara 
både för företagets förändringsarbete och för en vetenskaplig analys och reflektion. 

Datainsamling 
I denna studie av kundstymingens påverkan av verksamheten hos en hustillverkare har i 
huvudsak datainsamlingen skett på tre olika sätt: 

1. Datainsamling genom halvstrukturerade, halvöppna intervjuer. 
2. Studier av offentliga samt företagsinterna dokument. 
3. Direkta observationsstudier av företagets verksamhet (som direkta observationer 

räknas även modelleringen av företagets processer). 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ut till textformat och ut
gjorde huvuddelen av det empiriska materialet som sedan analyserades. 

Skrivna dokument som hustillverkaren använde för kontakt med verkliga och pre
sumtiva kunder användes för att fånga upp de budskap som företaget ville förmedla om 
sig själv (dokument som beskriver verksamheten i officiella sammanhang; nyhetsblad, 
www-presentationer etc). På liknande sätt gicks företagsinterna dokument igenom för 
att studera det interna förändringsarbetet och fånga de visioner som ledningen ville 
förmedla internt. 

Som ett komplement till intervjuer och studier av dokument utfördes, där det fanns 
möjlighet, direkta observationer av företagets verksamhet. Som direkta observationer 
räknas bland annat arbetet med modellering av företagets processer. Arbetet genom-
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fördes i en arbetsgrupp tillsammans med företagets personal. Gruppen var sammansatt 
av flera olika personer på företaget - från såväl ledning som andra personalgrupper -
samt tre medverkande forskare. Företagets anställda ombads att beskriva verksamheten 
och medverkande forskare ritade handlingsgrafer eller scheman utgående från dessa 
beskrivningar. Därefter fördes en fri diskussion. Observationerna utfördes endast i 
begränsad skala men var ett mycket värdefullt komplement för att öka förståelsen av det 
studerade fenomenet. 

Användandet av de tre insamlingsteknikerna intervju, studier av dokumentation och 
direkta observationsstudier utgör grunden för så kallad triangulering, d v s användandet 
av tre insamlingsmetoder för att erhålla ett bredare dataunderlag och en säkrare grund 
för tolkning (se exempelvis Denzin (1978), Yin (1994)). Att kombinera insamlings
tekniker på detta sätt är enligt Denzin och Lincoln (1994) typiskt för fallstudier. 

Strategi för utförda intervjuer och användning av teori som raster 
Intervjuer har genomförts med både operativ personal (säljservicepersonal, huskon
struktörer och snickare från produktionen) och ledning (VD, marknadschef, konstruk
tionschef och produktionschef)- Utöver detta genomfördes intervjuer med huskunder 
samt fristående säljare och byggentreprenörer knutna till det hustillverkande företaget. 
Även intervjuer med personer hos en av företagets leverantörer har genomförts. Totalt 
har 30 intervjuer genomförts (varav flertalet varade över en och en halv timme, resulte
rande i över 20 sidor text vardera). Syftet med detta var att erhålla såväl processaspekter 
som hierarkiska aspekter på verksamheten. 

Genomförda intervjuer har skett utgående från en intervjuguide som i förväg konstrue
rats utgående från vissa teoretiska utgångspunkter. Dessa teoretiska utgångspunkter var 
framträdande under de första intervjuemas struktur men anpassades stegvis i takt med 
att intervjuema analyserades och en fördjupad förståelse utvecklats. 

En utgångspunkt för att studera kund(order)styrningens påverkan på ett företags verk
samhet var att skaffa kunskap och förstå företagets affärsprocesser och dess relationer 
till aktörer (personer och/eller företag) i sin omgivning. För att i de inledande intervjuer
na fånga väsentliga uppgifter användes en teorimodell kallad den "affärsgeneriska mo
dellen" (Goldkuhl, 1998; 1999) för att strukturera intervjuguiderna. Även inslag från 
den praktikgeneriska modellen, som beskrivits ovan, användes. I den affärsgeneriska 
modellen beskrivs sex generiska faser för företags affärssamverkan i kund-leverantörs
relationer. Faserna kan ordnas på följande sätt: 

1. Affärsförutsättningar (hos leverantören och tänkta kunder). 
2. Exponering och kontaktsökande (matchning av önskemål och erbjudande). 
3. Kontraktetablering och förslag (önskemål vägs mot erbjudande). 
4. Kontrakt (formella och informella överenskommelser). 
5. Fullgörande av kontrakt (av i kontraktet definierade uppdrag). 
6. Avslutning (godkännande av kund eller reklamation). 

Dessa sex faser innehåller ett antal affärskommunikativa handlingar, som riktas till den 
andra parten, samt det materialutbyte och utbyte av värde (produkt mot betalning) som 
sker. För att ge en ytteriigare beskrivning av den affärsgeneriska modellen och dess 
användning hänvisas till Goldkuhl (1998; 1999). 
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I takt med att insamlat material analyserats förändrades utgångspunkterna - på grund av 
ökad förståelse av det studerade fenomenet - samt ändrades strukturen för intervjuerna. 
Detta kan beskrivas som en form av iterativ process bestående av datainsamling och 
analys (förfining av intervjuguider). De teoretiska utgångspunkterna (eller teorimodel-
lema) ger upphov till generativa frågor som utnyttjas vid datainsamling och analys. 

4. Hustillverkarens organisering och 
samordning av arbete 

Detta avsnitt utgör det första av tre avsnitt där empiriska iakttagelser av det hustill
verkande företagets verksamhet knyter an till existerande teoribildningar inom orga
nisationsområdet. Avsnittet inleds med en beskrivning av företagets organisering - olika 
avdelningar och grupperingar - samt ett försök att på ett övergripande sätt skildra de 
människor som verkar i företaget. I den senare delen av avsnittet kommer gjorda iakt
tagelser att speglas utifrån några teoretiska perspektiv så att teori och empiri kopplas 
samman. 

Hustillverkare 

Konstruktionsavdelnmg 

Marknad & saijservice Produktion 

Figur 1 Det hustillverkande företaget är i huvudsak uppdelat i de tre grupperingarna 
(eller avdelningarna) Marknad & sälj service, Konstruktion och Produktion. 

Det är inte lätt att urskilja någon fast struktur inom företaget som i dagsläget har en 
personalstyrka på ca 100 anställda. De anställda delar in sig själva i - i huvudsak - tre 
kategorier. Dessa är marknads- och säljpersonal, konstruktörer (tekniker) och produk
tionspersonal (se figur 1). De två första grupperna brukar ibland benämnas för marknad 
& säljservice respektive konstruktionsavdelning. Den tredje grupperingen brukar i det 
flesta fall gå under benämningen produktionen. Storleken på de tre grupperna som ritats 
in i figur 1 är inte direkt svarande mot antalet anställda som är aktiva i varje grupp utan 

^ Denna iterativa process benämns av bland annat av Alvesson och Sköldberg (1994) som obduktion. 
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är ett försök att skildra den grad av betydelse (framträdande roll) som de flesta anställda 
tilldelar respektive gruppering. 

I företaget finns ett antal personer sysselsatta med varierande administrativa uppgifter. 
Dessa uppgifter kan bestå i allt från telefonkontakt med kunder till att kopiera konstruk
tionsritningar. Till denna grupp av personer räknas även företagets ekonomichef som 
bland annat har som ansvar att sköta det årliga bokslutet, inkommande och utgående 
fakturor samt säkerställa att huskundema vid köp av hus har de lånegarantier och för
säkringar som krävs etc. Det finns ingen tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan 
den administrativa personalen, med undantag från ekonomichefens uppgifter. Den 
administrativa personalen är formellt sett underställda ekonomichefen. Denne har inga 
arbetsledande uppgifter, vilka i praktiken utövas av VD eller vVD samt i vissa fall även 
av konstruktionschefen. 

VD, vVD och en tredje person ansvarig för en utländsk region av speciell betydelse ut
gör kärnan i den gruppering som kallas Marknad & sälj service. Deras uppgifter - bort-
sätt från att leda företaget - är att fungera som säljare och ansvara för vissa delar av 
marknaden. Det finns ytterligare ett par personer i denna grupp som arbetar med sälj-
service. Säljservice inbegriper sammanställning av orderunderlag och offerter samt stöd 
till utländska agenter och hjälp - vid exempelvis husvisningar - till säljkontor och 
lokala byggentreprenörer som hustillverkaren har knutit till sig runt om i Sverige. 

VD har ett mycket brett spektra av uppgifter orsakat av hans dubbla roll som säljare och 
ledare. Han bär huvudansvaret för den svenska marknaden. Han sköter kontakten med 
säljkontor och byggentreprenörer och är med vid flertalet diskussioner med svenska 
huskunder. I egenskap av företagsledare är han även inblandad i kontakten med agenter 
(partners) på den utländska marknaden. Ofta är VD även inblandad i ren operativ 
problemlösning. 

Företagets vVD är tillika även exportchef och har ansvar för de olika utländska mark
nader där hustillverkaren finns representerad. Det är vVD som sköter merparten av 
kontakterna med utländska agenter. Tillsammans med VD är han även pådrivande av 
organisatoriska förändringar. 

Til l skaran av säljare räknas ibland även företagets egen arkitekt. Vid behov kan denne 
agera som säljare i kontakten med huskunder, det rör sig då främst om hus där kunden 
har speciella önskemål på utformning eller anpassning. Arkitektens huvudansvar är att 
fungera som ledare för den estetiska form som hustillverkaren vill förmedla. De sålda 
och tillverkade husens estetiska utseende - där huskundens egna önskemål, föreställ
ningar och drömmar ges utrymme - har även stor inverkan på den image som hustill
verkaren har för potentiella huskunder. Arkitekten medverkar därför i diskussioner 
kring varumärke och marknadsföringskampanjer samt i utformning av företagets hem
sida på internet. 

Företagets huskonstruktörer är placerade i en och samma korridor under ledning av en 
konstruktionschef. Det finns relativt många konstruktörer som arbetar hos det hustill
verkande företaget jämfört med många andra hustillverkare av samma storlek eller 
större. Detta beror till största delen på den mängd olika uppgifter som de har att sköta. 
Konstruktörerna har ansvar för huset till dess att det lastats för leverans till byggplats 
vilket gör att konstruktörerna fungerar som en slags projektledare. Konstruktionschefen 
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roll är att fördela konstruktionsuppgifterna mellan konstruktörerna utifrån en bedöm
ning av konstruktionsuppgiftens svårighetsgrad och den enskilde konstruktörens er
farenhet. Han har även visst inflytande över produktionsläggning av huskonstruktioner. 
Produktionen kan i egentlig mening delas upp i flera olika byggnader. Det finns den så 
kallade "spikhallen" med tillhörande virkeskapstation, där husens väggelement/vägg-
block tillverkas samt de lager av råmaterial och färdiga hus- eller väggblock beläget i 
närheten. En bit därifrån finns - på andra sidan huvudkontorsbyggnaden - en byggnad 
där man sätter samman/monterar de takstolar som behövs för de tillverkade husen. 
Dessa byggnader finns inom gångavstånd från företagets huvudkontorsbyggnad, där 
konstruktörer och personal från marknad och säljservice sitter. Det hustillverkande 
företaget har även ytterligare en produktionsenhet några kilometer längre bort i en när
belägen tätort. 

Det finns en produktionschef som ansvarar över produktionen. Produktionschefens 
huvuduppgift är dock att planera och beställa de fysiska transporterna av material ut till 
huskundema och byggplatsen. 

Det finns även ett antal personer som i varierande grad har kopplingar till produktion, 
konstruktion och/eller försäljning. Bland dessa finns företagets inköpare som tecknar 
avtal med olika leverantörer (oftast tillsammans med VD) och köper in vissa typer av 
standardmaterial. I vissa fall medverkar även den operativa personalen vid inköp av 
lagervaror. Det mer husspecifika materialet köps i samråd med konstruktörerna. 

Hos hustillverkaren finns även en person som - ursprungligen anställd som säljare -
genom sin erfarenhet av och kunskap om entreprenader sköter de fåtal entreprenader 
som administreras direkt av hustillverkaren. 

Efter att ha givit denna introduktion av det hustillverkande företagets uppbyggnad och 
av de människor som arbetar där, kommer den fortsatta framställningen i detta avsnitt 
att behandla gjorda iakttagelser relaterade till olika teorier. I den följande framställ
ningen återfinns teoriutdrag från exempelvis teorier kring samordning, företagskultur 
och andra organisationsrelaterade teorier. Genom en teoribakgrund kan intressanta 
beröringspunkter mellan olika teorifält och empiriska resultat pekas ut. Det ger en 
förståelse - från såväl teoretisk som från praktisk utgångspunkt - av det hustillverkande 
företagets interna aktiviteter samt hur de agerar eller vill agera gentemot sin omgivning. 
I avsnitt 3 kommer gränsen gentemot denna omgivning att överskridas och det hus
tillverkande företagets samarbete med andra företag kommer att studeras. 

4.1 Ett företag med kundanpassning som image 
När företags verksamhet diskuteras inom organisationsteori brukar de ofta sägas tillhöra 
en viss bransch och verksamhetsinriktning. Thompson (1967) använder begreppet 
"domän", lånat av Levine och White (1961), för att beskriva det område eller den miljö 
i vilken en organisation verkar. En domän består av de anspråk som en organisation gör 
i form av de produkter de specialiserat sig på och de personer som betjänas. 

Organisationens domän anger de punkter där organisationen är beroende av miljön 
(Thompson, ibid.). I den omgivande miljön ingår bland annat kunder (agenter och slut
förbrukare), leverantörer (av material, tjänster/arbetskraft och olika typer av utrustning). 
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konkurrenter (konkurrerar om kunder och andra resurser) och politiska grupper (fack
föreningar, branschföreningar och statsmakten). 

För att styra konkurrensförhåliandet till sin egen fördel vidtar organisationer en mängd 
åtgärder. Hustillverkaren har genom sin storlek små resurser att påverka de begränsande 
restriktionerna till sin fördel. Enligt Thompson (1967) är ett "billigt" sätt för organisa
tioner att styra förhållandena till sin egen fördel att skaffa sig prestige. När exempelvis 
kunder finner det förenat med prestige att utbyta information eller material med en orga
nisation har organisationen skaffat sig en fördelaktig position (gentemot konkurrerande 
organisationer) utan att göra av med för stora resurser. Thompson (1967) menar: 

"Att skapa och upprätthålla "gynnsam image av organisationen hos 
intressenter " betraktas som ett viktig sätt att kontrollera beroende
förhållanden. " 

Det hustillverkande företaget strävar efter att profilera sig som leverantör av kundunika 
kundanpassade hus. Det strävar efter att uppnå en profil och image (inre och yttre defi
nition) av förväntningar om vad organisation avser och inte avser att göra. Det är för
väntningar som delas av organisationens egna medlemmar och andra intressenter 
(Thompson, 1967). 

Det hustillverkande företaget är ett mindre företag jämfört med många av sina konkur
renter. Medan konkurrenterna under lång tid inriktat sin verksamhet på produktion av 
hus med högt inslag av standardprodukter har den studerade hustilJ verkaren inriktat sig 
mot försäljning och tillverkning av hus där kundernas önskemål om utformning av 
individuell prägel givits stort utrymme. 

Det hustillverkande företaget är aktivt på flera marknader. På varje marknad finns sär
skilda förutsättningar i form av konkurrenter och kunders särart. Den omgivande miljön 
ställer upp restriktioner för organisationers agerande. Dessa restriktioner bestämmer de 
villkor under vilka organisationen konkurrerar om exempelvis kunder. De kunder som 
hustillverkaren konkurrerar om har stort inflytande på hur de lokala restriktionerna 
formas. 

Hustillverkarens image är något olika beroende på vilken marknad det agerar på. Kund
anpassningen på de sålda och tillverkade husen är mer påtaglig på den svenska markna
den än på den utländska. 

På de utländska marknaderna använder sig företaget av agenter som i sin tur säljer 
husen vidare. Som kunder (dock ej slutförbrukare) betraktat agerar agenterna på ett 
ganska likriktat sätt. Det är oftast fråga om köp av hus med ganska hög grad av stan
dardisering. Det är i det flesta fall fråga om stomleveranser och endast mindre kund
anpassningar förekommer. Agenterna köper oftast inredning och övrig tillhörande 
utrustning från lokala leverantörer. 

Efter bolagsdelningen (i slutet av 1990-talet) avstod hustillverkaren från den existerande 
svenska marknaden men behöll den utländska. En uppåtvändande konjunktur möjlig
gjorde att företaget kunde bygga upp sin svenska marknad på nytt. De svenska huskun
derna skiljer sig från de utländska. De svenska kunderna är i de flesta fall slutförbrukare 
av husen medan de utländska kunderna sällan är det. Det är i Sverige som företagets 
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image om kundanpassade hus fått sitt största genomslag. Det har inneburit starka kon
kurrensmedel gentemot andra hustillverkare. 

Det hustillverkande företaget är ett företag i tillväxt. Ett företag som uppnår en viss 
storlek skapar interna funktioner som regleras med regler och rutiner samt andra mer 
dynamiska samordningsmedel. Organisationer strävar efter att skydda de interna 
funktionerna mot den omgivande miljöns ovisshet och variation. De funktioner eller 
grupper som inte har direktkontakt med den omgivande miljöns dynamiska variation 
och marknadsrestriktioner kan på ett effektivt sätt samordnas genom rutiner och stan
dardisering. De funktioner eller grupper som har direktkontakt med den omgivande 
miljön samordnas lättast med hjälp av mindre statiska medel. Nedan följer närmast en 
redogörelse av olika medel för samordning av organisationers interna verksamhet samt 
hur dessa appliceras i olika form hos hustillverkaren. 

4.2 Företagets interna samordning 

Existerande teori kring samordning kan - utifrån ett forskningsperspektiv - klassificeras 
som ett interdisciplinärt teorifält (Malone och Crowston, 1994). Teorifält, där samord
ning i någon form studeras, sträcker sig över ämnesområden som till exempel national
ekonomi, organisationsteori, lingvistik och sociologi. Förenklat kan teorier kring sam
ordning sägas behandla fördelning av resurser och beroendeförhållande, exempelvis 
mellan en organisations olika delar. 

Alla organisationer delar upp sig i olika huvuddelar och vid behov i ännu mindre delar, 
till exempel i avdelningar och grupper. Differentieringen mellan de olika grupperna ska
par olika typer av beroendeförhållanden. Inre beroendeförhållanden i organisationen är 
de mest skyddade från yttre påverkan från omgivningen. Det är därför möjligt att med 
olika medel samordna organisationens inbördes beroende delar. Thompson (1967) tar 
upp tre olika typer av beroenden. De tre beroendeformerna är delat beroendeförhållan
de, serieberoende och ömsesidigt beroende. 

Det delade beroendeförhållandet innebär att varje del - var och en för sig - är väsentligt 
för att organisationen som helhet ska fungera. Serieberoende innebär att varje grupp är 
beroende av en (bestämd) annan grupp för att kunna fungera. Ömsesidigt beroende 
innebär att en grupp både är beroende av en annan grupps resultat samtidigt som det 
egna resultatet är nödvändigt för den andra gruppen (Thompson, 1967). 

Samordning kan ses som ett sätt att reducera osäkerhet och få till stånd gemensamt age
rande. Genom samordningsaktiviteter försöker man påverka eller styra andra aktiviteter 
eller handlingar för att åstadkomma en viss grad av förutsägbarhet. 

Det finns olika medel för samordning av en organisations'' verksamhet. Inom organisa
tionsteori finns ett antal så kallade samordningsmekanismer identifierade. Till exempel 
identifierar March och Simon (1958) tre aktiviteter eller mekanismer - åtgärder för att 
hantera de tre beroendeformerna som beskrivits ovan - som nödvändiga för att få till 

^ Vad som avses med benämningen organisation kan variera och ges olika innebörd beroende på i vilken 
kontext det används. Ofta används begreppet för att beteckna det juridiska företagets olika egenskaper. 
Begrepp används även för sammanslutningar där flera juridiska enheter kan ingå, se exempelvis teorier 
kring imaginära organisationer som används i nästa avsnitt. Medlen för samordning är därmed 
tillämpbara i sammanhang som berör samverkan mellan flera företag. 

17 



stånd ett samordnat och gemensamt agerande. Dessa samordnande mekanismer är stan
dardisering, planering oc\\ samordning genom återkoppling tW^x "feed-back". Thomp
son (1967) döper om March och Simons mekanism "återkoppHng" till "ömsesidig an
passning" för att undanröja missförstånd om förekomst av hierarkisk över-/underord-
ning. Mekanismerna lägger alla stor vikt vid kommunikation och beslutsfattande och 
ökar i kostsamhet (arbetsinsats) i den ordning de finns angivna ovan. 

Mintzberg (1983) har formulerat - utgående delvis från March och Simons - fem egna 
samordningsmekanismer. Dessa är, standardisering av färdigheter, processer (arbets
rutiner etc) och standardisering av resultat samt ömsesidig anpassning och direkt över
vakning. Han har därefter kompletterat sin modell med standardisering av normer 
(Mintzberg, 1988) som en sjätte mekanism. Ingen av ovan angivna mekanismer kan 
enskilt användas vid samordning av en organisations verksamhet. Samordningen funge
rar i realiteten genom att samtliga sex mekanismer blandas. Detta innebär dock inte att 
en organisation - under vissa betingelser - är mer betjänt av en specifik mekanism 
framför andra (Mintzberg, 1983). Mintzberg (ibid.) hävdar dessutom att mekanismer 
som direkt övervakning och ömsesidig anpassning alltid behövs i viss utsträckning 
(oavsett graden av standardisering). 

Standardisering som skydd mot osäkerhet och hinder för flexibilitet 
Organisationer vi l l , som framgick av ovan, skydda sin tekniska kärna mot ovisshet och 
osäkerhet från omgivningen. Stanardisering som är den första av de tre samordnings
mekanismerna som March och Simon (1958) identifierade - och som Mintzberg (1988) 
senare delade upp till fyra särskilda mekanismer - utgår ifrån att den tekniska kärnan är 
väl skyddad från variationer från omgivningen. Thompson (1967) slår exempelvis fast 
att: 

"Ett viktigt antagande vid samordning genom standardisering är att de 
regler som används bör vara inbördes förenliga. Och detta kräver att de 
situationer där de kan tillämpas är relativt oföränderliga, återkommande 
och tillräckligt få för att man ska kunna matcha situationer och regler" 

Graden av standardisering hos det hustillverkande företaget kan generellt sägas vara 
mycket liten. Den omfattande kundanpassningen gör att nya situationer och problem 
ständigt uppkommer. Att täcka in och beskriva alla tänkbara situationer med regler och 
rutiner skulle vara både svårt och ineffektivt. 

Standardisering fungerar bäst inom homogena grupper. Thompson (ibid.) hänvisar t i l l 
Gulick och Urwick (1937) som påpekar att indelningen i grupper kan göras efter gemen
samt syfte (bidraget till organisationen), gemensamma processer, en viss kundkrets eller 
ett visst geografiskt område. 

En återblick på beskrivning av de grupperingar som återfinns hos hustillverkaren visar 
på stora likheter med denna uppdelning. Marknad och säljservice hanterar två (eller fler) 
kundkretsar eller geografiska områden men har i gengäld något så när gemensam pro
cess och syfte. Konstruktion och produktion har sinsemellan skilda och internt gemen
samma processer och syften. Det finns ett ömsesidigt beroende internt mellan med
lemmarna i varje grupp. 
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Samordning genom standardisering kan med bakgrund mot det ovan sagda sägas vara 
mest lämpad för att reglera aktiviteter inom homogena grupper. I den fortsatta fram-
läggningen kommer olika standardiseringsåtgärder inom de grupper som finns internt 
hos det hustillverkande företaget att diskuteras. I denna diskussion kommer Mintzbergs 
fyra former eller mekanismer rörande standardisering - standardisering av färdigheter, 
av processer och av resultat samt av normer - att användas. 

Inom varje grupp finns, på gott och på ont, en viss uppdelning efter kompetens och gra
den av färdighet för att utföra en viss uppgift. I de flesta fall är även detta förknippat 
med vissa arbetsuppgifter i hustillverkarens processer. Mycket av denna uppdelning är 
dock inte formellt standardiserad utan består av informella och inarbetade mönster. 

Säljarnas färdighet bygger till största delen på egen erfarenhet. De har lärt sig att hante
ra hur den typ av kund - eller i vissa fall den specifika kunden - reagerar och vilka typer 
av krav eller önskemål som brukar förekomma. 

Konstruktörerna har olika färdigheter och specialiseringar beroende på hur länge de 
arbetet med huskonstruktioner med kundanpassning samt beroende på vilka typer av 
konstruktionsuppgifter de tidigare gjort. Inte heller här finns formella regler för fördel
ning av olika konstruktionsuppgifter. I stället gör konstruktionschefen en bedömning 
från fall t i l l fall beroende både på kompetens hos konstruktören, konstruktionsupp
giftens tidsåtgång och generell tid tillgänglig för hela konstruktionsavdelningen. 

Den enda avdelning där det förekommer uppdelningar av formellare slag är i produk
tionen. Det finns en uppdelning mellan personal som är sysselsatt med uti astn in g/stuv
ning av transporter samt lagerarbete, personal i spikhallen och vid takstolstillverk
ningen. Detta kan ibland upplevas som ett problem när behovet av arbetskapacitet finns 
på olika håll i produktionen. Exempelvis är det svårt för hustillverkaren att tillfälligt 
placera personal från lager och lastning i spikhallen. 

Utöver denna mer formella rolluppdelning mellan delar i produktionen finns en mer 
informell uppdelning beroende på erfarenhet och färdighet. Bland spikhallens snickare 
finns exempelvis en uppdelning - så väl hierarkisk som i fråga om uppgift - som bygger 
på hur länge snickarna arbetat i hallen. Nya snickare får gå bredvid en mer erfaren "spi-
kare" och sätta samman ramverket i väggblock innan han avancerar till vanlig spikare. 
Spikarna arbetar i regel två och två kring en spikbänk där ett väggblock byggs upp. Er
farna spikare kan avancera till "fönstermonterare" eller montör av andra prefabricerade 
komponenter som ska sitta inmonterade i väggblocken. Till snickarhallen finns även en 
kapstation där en erfaren snickare, den så kallade "kaparen", utifrån varje konstruktions
ritning kapar till virke av rätt längd som behövs för varje husdel. Kaparen får genom sin 
placering i tillverkningen och sin erfarenhet en samordnande roll i spikhallen. Han 
sköter alla operativa prioriteringar som kan tänkas uppkomma i produktionen. 

Som kan förstås av det ovan sagda är standardisering av färdigheter inte något som är 
speciellt utvecklat - kanske inte ens önskvärt - i det hustillverkande företagets strävan 
att profilera sig som leverantör av kundanpassade hus. Att samordning av färdigheter 
och arbetsprocesser går hand i hand kan även utläsas av det ovan sagda. Antalet exem
pel på försök till standardisering av hustillverkarens processer är dock fler än standar
disering av färdigheter. 
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Det hustillverkande företaget producerar en mängd resultat under de processer som på
går i företaget. De får olika form beroende på vilken plats de förekommer i företaget. 
Vid sidan av själva husbyggsatsema produceras även dokument och underlag med vilka 
hustillverkarens verksamhet samordnas. Offerters och orderunderlags utseende är 
exempel på sådana dokument. 

Det finns inga formulerade rutiner för säljarbetet utan säljarna utvecklar de flesta av 
sina egna rutiner efter sina egna erfarenheter. Säljarnas och säljservice arbetsuppgifter 
stöds dock av ett standardiserat utseendet på offerter/orderunderlag samt leverans-
beskrivningar. Den struktur och det standardiserade utseende som finns i offerter, avtal 
och andra dokument hjälper hustillverkarens kunder att förstå och tolka den Överens
kommelse som gjorts. Det är även ett sätt att få inre struktur i den egna verksamheten. 
All information rörande en bestämd husaffär (offert, ordergodkännande, avtal och annat 
orderunderlag) lagras i en så kallad ordermapp som följer husobjektet genom konstruk
tionen - där den kompletteras med materiallistor och de ritningar som går ut i produk
tionen - innan den arkiveras. 

Ett resultat, som även kan användas som stöd under arbetet, är register över tidigare 
husaffärer och kunder. Utbyggnaden av ett sådant register brister i många delar. Den 
information som finns är den som är upptagen i tecknade avtal, i ordermappen och det 
som finns i de individuella säljarnas minne. 

Konstruktörerna använder sig av ordermappen som stöd för sina konstruktioner. I likhet 
med säljarna utvecklar konstruktörerna sina egna rutiner. Tidigare - på 1980-talet, innan 
bolagsdelningen - fanns rutiner för hur konstruktionsarbetet skulle skötas. Dessa rutiner 
är inte uppdaterade efter gällande förutsättningar och används inte i dag. Det hustillver
kande företagets konstruktörers roll som en slags projektledare gör det svåit att utforma 
fungerande rutiner för de många situationer och uppgifter de har att lösa. 

Konstruktöremas ritningar kan även ses som resultat med viss grad av standardisering. 
Hustillverkarens konstruktionsritningar upplevs av både operativ personal och externa 
byggentreprenörer som mycket väl utförda med tydliga och logiskt utformade mått-
kedjor. 

Det har dock påbörjats ett standardiseringsarbete som syftar till att samordna och effek
tivisera konstruktionsarbetet. Kundanpassningen har hittills inneburit att varje hus ritas 
från grunden, utan att gamla idéer från gamla ritningar återanvänds. Tanken med den 
nya standarden är att bygga upp ett arkiv där utformningar av mindre konstruktions
detaljer kan lagras och återanvändas. Kundanpassningen vill hustillverkaren hålla på 
samma nivå som tidigare genom att kombinera den stora mängd av idéer som finns 
arkiverade. Formgivningen skall även återspeglas i erbjudandet till kunderna - exempel
vis genom hustillverkarens egen produktkatalog - och genom presentation av ett eget 
"formspråk". Härigenom påverkas kundema till att uppskatta de lösningsidéer som finns 
och används. 

Centrum i produktionen utgörs av spikhallen och framtagning av väggblock/väggele
ment. Framtagningen av de färdiga husdetaljema sker till största delen kring spikbänkar 
där två eller fler snickare tillsammans arbetar med ett hus i taget. Material bearbetas och 
sätts sammans till färdiga block. Figur 2 visar det principiella materialflödet kring 
spikbänken. 
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Isolering Fönster Stolpar 

ASFA plattor 
Reglar 

Teproplattor 
eller panel 

Gipsskivor 

Läkt 

Board eller 
Spånplattor 

Figur 2 

Färdigt block 

"Spikbänkarnas " uppbyggnad med tillhörande materialflöden (hämtat från 
företagsinternt dokument). 

Snickarnas arbete är uppdelade - en form av standardisering och strukturering - i ett 
antal arbetsmoment. I en av det hustillverkande företagets in tern rapporter har arton 
arbetsmoment identifierats. Dessa arbetsmoment är: 

1. Blecka över/underreglar. 12. Spika yttre regelverk för Tepro
2. Rita ut mått för stolpar. plattor. 
3. Spika stolpar. 13. Kapa och spika Tepro-plåttor. 
4. Placera ut fönster. 14. Vända blocket. 
5. Skära till och lägga i yttre isolering. 15. Lägga över plast. 
6. Pressa. 16. Spika inre regelverk. 
7. Kapa och lägga i bäring 17. Kapa och spika Board-plattor och 
8. Mäta/kontrollera väggblockets mått remsor. 
9. Justera väggblockets diagonaler 18. Göra eldragningar. 
10 Kapa och spika ASFA-plattor. 19. Kapa och spika gipsplattor. 
11 Kapa och spika läkt. 20. Placera det färdiga blocket på en 

stuvvagn. 

Det råder stor brist på erfarna eller utbildade snickare. Vid omprioriteringar, felupp
skattningar av produktionstid eller vid sjukfrånvaro kan spikhallens totala produktions
kapacitet påverkas drastiskt. 
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Bristen på utbildade eller erfarna snickare har tvingat hustillverkaren att införa en ny 
produktionslayout i form av en tillverkningslinje - en seriell teknologi som bygger på 
löpandebandprincipen för att använda Thompsons (1967) terminologi - med högre grad 
av automatisering och mindre inslag av hantverk. Motsvarande typ av produktions
upplägg med tillverkningslinjer kan hittas hos andra större hustillverkare med ett mer 
standardiserat produktutbud. 

I den nya tillverkningslinjen är arbetsmomenten striktare uppdelad mellan snickarna. En 
snickare sköter färre arbetsmoment och de följer inte på samma sätt de individuella hus-
detaljerna och husen genom produktionen. De tidigare använda spikbänkama har under 
lång tid anpassats till den höga kundanpassningen som finns i de av hustillverkarens 
sålda och tillverkade husen. Kundanpassningen kräver hög grad av flexibilitet och stort 
yrkeskunnande, något som inte tillverkningslinjen helt kan uppfylla. Många av de spe
ciella utformningar som konstruktörerna ritar efter kundernas önskemål kan inte t i l l 
verkas i den nya linjen. För detta ändamål har hustillverkaren behållit en spikbänk där 
de mest speciella husdetaljerna tas fram. 

Thompson (1967) har ovan citerats där han slår fast att regler och standardiserade ruti
ner måste matcha de situationer som kan tänkas uppträda. I tillverkningslinjen är detta 
inte helt och hållet fallet. Det är tänkbart att linjen, tillsammans med det standardise
ringsarbete som påbörjats av mindre konstruktionsdetaljer, kan fås att fungera på ett 
effektivt sätt. Nackdelen med det minskade inslaget av hantverk och flexibilitet som 
uppnåddes kvarstår dock. Den image och kultur som är knuten till kundanpassning och 
hantverk försvagas. 

Ett företag inrymmer en rad attityder, normer och värderingar. Kundanpassning är en av 
dessa värderingar eller normer som är tydlig i det hustillverkande företagets alla aktivi
teter. Hustillverkaren har försökt att genom sitt varumärke och image av hantverks
mässighet locka till sig kunder och föreskriva hur företaget skall presenteras - en form 
av standardisering av normer - vilket utgör ett försök att forma en gemensam identitet 
och företagskultur. Kundanpassning som norm och föreställning är återkommande i alla 
delar av denna rapport och kommenteras därför inte mer ingående just i detta samman
hang. 

Utöver de egna försöken att standardisera normer finns en rad standarder och normer -
skapade av intresseorganisationer, institutioner eller statsmakter - som reglerar och 
samordnar företagets verksamhet. Med lagstiftning regleras frågor rörande arbetsmiljö, 
miljöhänsyn (utsläpp, materialval etc) och företagande i allmänhet. Nationella bygg
normer och marknadsspecifika regler är viktiga för konstruktörer och säljare att uppfylla 
i sin uppgift. Därtill kommer även normer och regler för kvalitetssystem i olika länder. 

Standardisering är en bra metod för samordning där situationen är relativt oförändrad 
och återkommande. Det är även en bra metod att skapa regelbundenhet. I det hustill
verkande företagets inriktning mot kundanpassning är inte regelbundenhet och oföränd
rat utseende något eftersträvansvärt. Det är endast till en viss nivå och på vissa avgrän
sade områden som standardisering är möjlig och önskvärd. De flesta av hustillverkarens 
aktiviteter samordnas istället med andra mekanismer, som är bättre lämpade för de 
dynamiska situationer som kan uppträda i företaget. 
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Planering, ömsesidig anpassning och direkt övervakning 
Det hustillverkande företagets huvudsakliga interna verksamhet kan kort beskrivas som 
sökande efter huskunder, husförsäljning och orderberedning, konstruktionsarbete och 
tillverkning samt leverans till byggplats. Den interna verksamheten drivs av bearbetan
det av husorder med olika status. De mekanismer, som berörs nedan, är ömsesidig an
passning och direkt övervakning. Bägge mekanismerna används i samband med hustill
verkarens planering men även för att justera och ordna de vardagliga aktiviteterna på 
företaget. 

I inledningen av detta avsnitt har de tre huvudgrupperna marknad, konstruktion och 
produktion identifierats. Varje grupp är något så när homogen, vilket gör att ömsesidig 
anpassning är den dominerande mekanismen för samordning inom grupperna. Kostna
den i arbetsinsats är låg för mindre homogena grupper (se exempelvis Thompson, 
1967). De olika grupperna är dock sinsemellan ganska olika med ett delat beroende och 
ett serieberoende mellan sig, ömsesidiga beroendeförhållanden mellan grupperna saknas 
dock. Gruppema skulle enligt Thompsons (1967) terminologi kunna betecknas som 
villkorligt självständiga. Samordning av sådana grupper kan enligt Thompson (ibid.) 
skötas genom standardisering eller planering, där kontaktpersoner från de berörda 
gruppema finns representerade. Thompson säger: 

" / frånvaron av ömsesidiga beroendeförhållanden försöker organisa
tionen som arbetar under rationalitetsnormen att inplacera serie
beroende befattningar i kontakt med varandra i en gemensam grupp 
som är a) avskild och b) villkorligt självständig" 

Samordning genom planering är - till skillnad från följandet av standardiserade rutiner 
- mer lämpad för att hantera dynamiska situationer (March och Simon, 1958; 
Thompson, 1967). Planering inbegriper bland annat uppställande av tidsschema, som 
sammanlänkar de olika (serieberoende) grupperna eller avdelningarna i företaget. 

Det finns få hierarkiska uppdelningar i företaget. VD och även andra i ledande befatt
ningar utför operativa aktiviteter, exempelvis försäljningsrelaterade aktiviteter och 
måste i denna roll kunna anpassa sig till övriga medarbetare. 

Den övergripande och långsiktiga planeringen i det hustillverkande företaget har till 
största delen skötts genom så kallade "globala" planeringsmöten, där representanter -
personer i chefsbefattning men även underställd personal som exempelvis säljservice -
från marknads- och konstruktionsavdelningen samt produktionen finns med. Vid mötet 
brukar dessutom ekonomichef och ibland även arkitekten medverka. Då diskuteras 
prioriteringar av olika kundorder, deras status och när de kan tas in i produktion. Beslut 
fattas efter en process som skulle kunna klassificeras som ömsesidig anpassning. 

Säljarnas roll (inklusive VD, vVD och arkitekt) på mötet är framträdande. De enskilda 
säljarna tenderar ibland att föra de "egna" kundemas talan vad gäller prioritering i 
konstmktion och produktion. Konstmktionschefen har ansvar för att fördela konstmk-
tionsuppgiftema för de olika husordema mellan konstruktörerna. Konstruktionschefen 
har även en indirekt påverkan på vad som produktionssätts eftersom produktionen har 
ett starkt serieberoende till konstmktionsavdelningen. Produktionschefen spelar en 
relativ "passiv" roll vid planeringsmötena. Han stämmer av uppskattade produktions
tider för olika husorder och konstruktioner, samt ansvarar även för produktionssättning, 
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lastning och leverans till byggplats. Produktionschefens och konstruktionschefens upp
gifter överlappar även varandra. 

Det stora antal individer - från olika grupperingar i företaget - som medverkar vid 
mötet gör den planerande (beslutande och prioriterande) gruppen "inhomogen" och an
strängningen, som måste till för att uppnå ömsesidig anpassning, blir stor. För att få en 
mer effektiv planering har därför hustillverkarens planeringsgrupp minskats radikalt och 
konstruktionschefen har fått ett större ansvar för prioriteringsbeslut och produktions
sättningar. 

Vid sidan av det arbete som utförs i planeringsgruppen sker även annan ömsesidig an
passning mellan de tre grupperingarna eller avdelningarna på företaget. Som ömsesidig 
anpassning mellan de tre avdelningarna kan exempelvis nämnas det samarbete mellan 
konstruktörer och personal på säljservice som sker kring utformning av offerter och 
underlag till konstruktion. 

På grund av den villkorligt självständiga ställning som grupperna har, sker den mesta 
samordningen internt inom grupperna. Vid sidan av planeringen vid de "globala" plane
ringsmötena kan därför samordningen av hustillverkarens dagliga aktiviteter i mångt 
och mycket direkt skötas med hjälp av ömsesidig anpassning (March och Simon, 1958; 
Thompson, 1967; Mintzberg, 1988). 

Detta gäller även samordningen av den administrativa personalens aktiviteter. Detta 
sker trots att största delen av den administrativa personalens aktiviteter styrs av alla de 
övriga gruppernas behov. Ett av de ställen, där ömsesidiga beroendeförhållanden kan 
iakttas, är just mellan administrativ personal och medlemmar från de övriga grupperna 
(för det mesta rör det sig dock om serieberoende). Den administrativa personalen har 
inga fastlagda arbetsuppgifter utan ställer upp med hjälp och stöd där behov uppträder. 
Den ömsesidiga anpassningen, som används för samordning av den administrativa 
personalens aktiviteter, är arbetsintensiv men är nödvändig för att verksamheten hos 
hustillverkaren skall flyta på ett obehindrat sätt. 

I linje med Mintzbergs (1983) beskrivningar av ömsesidig anpassning utgör denna 
mekanism en till synes okomplicerad process hos hustillverkaren med stora inslag av 
informell kommunikation. Detta kan med stor säkerhet relateras till företagets storlek 
och det faktum att de flesta av anläggningarna och personalen är rumsligt väl samlade 
på en plats. 

En stor del av konstruktöremas samordnande aktiviteter sköts genom ömsesidig anpass
ning. Konstruktöremas uppgift är att - när de fått sig tilldelad en viss husorder - utifrån 
husordem och den egna konstmktionslösningen kontrollera tillgång och beställa "kund-
unikt" material för den egna huskonstmktionen. De har även som uppgift att bevaka 
status på leveransbeställningar av detta material. Beställningarna görs i samarbete med 
företagets inköpare som utarbetar avtal med olika leverantörer. Konstmktörerna har 
ansvar för huset till dess att det lastats för leverans till byggplats. Detta gör att konstruk
törerna även har en informell dialog med produktionspersonalen. 

Efterlevandet av beslut och överenskommelser måste i någon form kontrolleras. Plane
ring av aktiviteter, prioriteringar och givna instmktioners utfall eller effekt måste även 
styras eller korrigeras efter processens gång och under den tid aktiviteterna utförs. 
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Den vanligaste mekanismen för detta i det hustillverkande företaget är kontroll av resul
tat genom direkt övervakning. Bristen på standardrutiner och standardinstruktioner -
vilka är svåra att utforma på grund av den höga graden av kundanpassning i de sålda 
och tillverkade husen - gör att husförsäljning och konstruktionsarbete liksom operativa 
produktionsaktiviteter till stor del utformas från situation till situation och de konstmk-
tiva förutsättningarna (kundernas önskemål). 

All husförsäljning leds och övervakas av VD och v VD, oavsett om det sköts av säljare 
anställda av hustillverkaren, eller fristående säljare som får provision per sålt hus. 1 de 
flesta fall har säljarna en ganska självständig position och övervakningen är inte särskilt 
framträdande. På den svenska marknaden - med alla lokala säljkontor - är dock VD 
nästan alltid med under någon del av förhandlingen med huskunden. Detta kan ses som 
ett exempel på direkt övervakning av husaffärema. VD har ingående kännedom om de 
flesta huskunder som företaget har i Sverige. 

De löpande kontakterna med de utländska agenterna sköts i första hand av hustillver
karens sälj servicepersonal men även av konstruktörer (när köpavtal är underskrivna och 
offert/orderunderlag finns). Vid tveksamheter eller konflikter med olika agenter agerar 
VD och vVD som problemlösare och utövar på detta sätt direkt övervakning både över 
säljservice och husaffärer med agenter. VD och vVD kan även utöva direkt övervakning 
på speciella huskonstruktioner, där de känner ett speciellt ansvar inför kunden (svensk 
husköpare eller agent). 

Som nämnts tidigare har konstruktörerna ansvar för hela huset till dess att det lastats för 
leverans till byggplats. Konstruktörerna är ute minst en gång i veckan och kontrollerar 
hur deras konstruktioner tar form ute i produktionen. Deras besök och dialog med pro
duktionspersonalen tjänar som överföring av förståelse av konstruktionsmässiga detaljer 
(beskrivna i ritningen). Produktionspersonalen har även möjlighet att ge praktiska kom
mentarer och lösningsförslag för de enskilda huskonstruktionerna. Det finns - utöver 
denna ömsesidiga anpassning - även ett inslag av direkt övervakning från konstruk
törernas sida. De ser till att väggblock/väggelement och de andra detaljerna passar 
samman och får det utseende och funktion som huskunderna uttryckt. Konstruktöremas 
roll som direkt övervakare sträcker sig fram ti l l dess husets tillverkade delar lastas för 
transport till byggplats. Det förekommer dock ömsesidig anpassning eller återkoppling 
mellan konstruktör och byggentreprenör efter det att delarna nått byggplatsen. 

Rollen som konstruktionschefen har stora inslag av direkt övervakning. Konstruktions
chefen har lång erfarenhet av konstruktionsarbete och har ett stort tekniskt kunnande. 
Konstruktionschefen är, som nämnts ovan, med vid företagets "globala" planerings
möten där prioritering sker av olika husorder. Han fördelar konstruktionsuppgifterna 
mellan konstruktörema utifrån en bedömning av konstruktionsuppgiftens svårighetsgrad 
och den enskilde konstruktörens erfarenhet. Det sker även en allmän granskning av 
tidsåtgång och status för olika konstruktioner. 

Direkt övervakning sker i form av granskningar av vissa konstruktörers arbete. Vissa 
konstruktioner påskyndas ibland genom att vissa delar av konstruktionsarbetet läggs 
över på en annan konstruktör (det finns dock alltid en konstruktör som har totalansvar 
för konstruktionen). Konstruktionschefen tilldelar även nya konstruktörer en erfarnare 
konstruktör som får till uppgift att stödja och kontrollera den nye konstruktörens arbete. 
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I och med konstruktöremas långtgående ansvar i produktion har konstruktionschefen 
även stort inflytande över vad som sker i produktionen. 

4.3 Företagskultur och begripliggörande av den egna verksamheten 

Planering kan - utöver att ses som ett verktyg eller mekanism för samordning av akti
viteter - ses som ett kännetecken för ett företags generella satt att agera. Det ger även en 
uppfattning om företagets identitet" .̂ Fältet för studier av företagskultur är på samma sätt 
som för samordning ett interdisciplinärt teorifält. I detta fält finns såväl organisations
teoretiker, sociologer som antropologer representerade. Här finns både kategoriserande 
(normativa) och mer deskriptiva angreppssätt representerade. 

Många av dessa teorier - framför allt de som bygger på studier och tolkningar av skill
nader och likheter i begreppsförståelse och skapande "mening" samt formande av iden
titet - utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Förenklat'' går detta perspektiv 
ut på att individer i olika sammanhang konstmerar sin egen verklighet och ger den 
mening genom kommunikation och andra aktiviteter. 

En kultur kan därför definieras som sättet att skapa "mening" (och därmed nivå av med
vetenhet, grad av osäkerhet och stress) kring aktiviteter utförda i en organisation. På så 
vis skapas en något så när gemensam rationalitetsuppfattning och begreppsstruktur uti
från vilka individer (och grupper av individer) agerar. Rationalitetsuppfattningar och 
begreppsstruktur undergår ständigt förändringar som kan medföra att en organisations 
kultur kan förändras från en form till en annan. 

En modell för studier av planeringskulturer 
Planering sker i många fall - utgående från normativa teorier -utifrån en rationalitets
uppfattning som exempelvis sätter maximerandet av avkastningen framför andra värden. 
Dessa teorier fokuserar på valet av mål - och uppläggning av en plan som ska leda till 
målet - och fäster mindre vikt vid avvikelser och förändringar i planen vid genom
förandet av denna för att nå målet. 

Graden av överensstämmelse med denna uppfattning varierar beroende på gällande 
normer och rationalitetsuppfattning, det vill säga vilken kultur som är förhärskande i 
företaget. 

Månsson och Sköldberg (1983) presenterar en modell för studier och kategorisering av 
något de kallar planeringskulturer. De för även ett resonemang hur dessa förändras och 

Identitet eller kultur är en starkt sammanhållande kraft i och mellan företag, se exempelvis Hedberg 
(1994) och kopplingen till teori om imaginära organisationer som görs i nästa avsniu. 
• För en mer ingående genomgång av det socialkonstruktivistiska perspektivet hänvisas ti l l Berger och 
Luckman (1966). 
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övergår i olika former. Nedan ges en lite mer ingående beskrivning av denna modell för 
att sedan spegla det hustillverkande företagets sätt att planera i denna modell. 

De sju arketypema utgör en kombination av fyra skalor sammansittande två och två. 
Det är dels skalan mellan vaga och tydliga mål, vilken åtföljs av en skala mellan låg och 
hög upplevd stressnivå. Hög stressnivå förekommer vid avsaknad av tydliga mål och låg 
stressnivå förekommer vid tydliga mål. 

Det andra paret av skalor beskriver graden av flexibilitet och rigiditet, åtföljd av skalan 
mellan hög och låg osäkerhet. Graden av osäkerhet i organisationen utgör ett riktvärde 
för om planeringskulturen kan betecknas som rigid (stel, fastlåst) eller flexibel (anpass
ningsbar, rörlig). Låg osäkerhet medför i enlighet med modellen rigiditet medan flexi
bilitet förekommer vid hög osäkerhet. 

Icke-planerande kulturer planerande kulturer 

Rigiditet 
[låg osäkerhet] 

[medelhög osäkerhet] 

Flexibilitet 
[hög osäkerhet] 

Slentrian 

Organiserad anarki 

Anomi 

Rutin Rationellt 
mekanistisk 

Organiskt f lexibel 

Generativ 

Otydliga mål Tydliga mål 
[hög stress] [medelhög stress] [låg stress] 

Figur 3 Modell med de sju arketyperna för indelning av planeringskulturer i fri 
tolkning av Månsson och Sköldbergs (1988). 

Det sju typerna av planeringskultur kan delas in i tre huvudgmpper. Dessa är icke
planerande, mtin och planerande kulturer. 

De icke-planerande kulturerna kan kortfattat karakteriseras på följande sätt: 

• Typen Anomi (normlöshet) kan beskrivas som upplösning av moraliska och legala 
regler, apati, isolering och känsla av maktlöshet; dessutom handlingsförlamning och 
avsaknad av prioriteringar. 

• Problemlösning i Organiserad anarki kan beskrivs som att det finns en uppsättning 
lösningar som söker efter lämpliga problem (den så kallade, "garbage can" -
modellen). Denna typ präglas av oklara mål, oklara medel, låg grad av samordning 
och svagt ledarskap. 
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• Den Slentrianmässiga typen präglas av "dålig" byråkrati (otydliga mål som man 
försöker följa i detalj). Det råder även en stark kåranda och en isolering mot den 
yttre miljön. Det förekommer vanligtvis flera dysfunktioner i organisationen, 
segmentering (låg grad av samordning) och tröghet. 

De icke-planerande typerna har som gemensamt drag att de lever i en miljö där de mål 
som ska styra organisationen är otydliga eller har en bristfällig spridning. Det finns 
dock en spännvidd vad gäller organisationens förmåga till flexibilitet. 

Rutin är en mellanform av de båda ytterligheterna och kan här ses som en övergångs
form från gruppen av planerande till icke-planerande kulturer eller omvänt. Denna typ 
skulle även kunna benämnas fungerande byråkrati. Byråkratin eller det rutinässiga 
präglas av opersonliga mål, hierarki, formalisering och standardisering. 

Planerande kulturer har en mer tydlig målbild än de icke-planerande och rutin. De tre 
planerande kulturerna kan kortfattat karakteriseras på följande sätt: 

• Det rationellt mekanistiska - även detta en slags väl fungerande byråkrati - präglas 
av hierarki, starkt ledarskap, arbetsfördelning, målrationalitet och standardisering 
samt förbättringar snarare än förändringar (lappa och laga mentalitet). 

• Den organiskt flexibla typen präglas av samråd, kollegialitet, problemlösning, inno
vationer och icke-specialisering. 

• Den generativa typen kännetecknas av vision, inspiration, intuition, karisma, entre
prenöranda och revolutionärt tänkande. 

Även om de planerande kulturerna har tydligare mål än rutin och icke-planerande 
kulturer varierar antalet och formaliseringen på de existerande målen. Vid hög rigiditet 
finns det i allmänhet fler och mer formaliserade mål än vid hög flexibilitet. 

Det är svårt att placera in det hustillverkande företaget i en av de typer som definierats 
av Månsson och Sköldberg (1983). Genom att studera företaget genom det raster, som 
deras teori om planeringskultur utgör, kan en klarare bild skapas av hustillverkaren och 
i vilken riktning planeringskulturen har förändrats eller kommer att förändras. 

Den höga graden av kundanpassning och det sparsamma inslaget av standarder för 
produktutveckling och konstmktion medför att det hustillverkande företaget upplever en 
höggradig osäkerhetskänsla. Detta tvingar företaget till flexibla lösningar till stor del 
grundat på kundemas önskemål. Hustillverkarens produktion har även stor flexibilitet. I 
spikbänkama kan mycket avancerade husdetaljer produceras. Planerad produktionssätt
ning är även den mycket flexibel och omprioriteringar kan göras fram till fyra veckor 
innan produktionsstart (ibland görs omprioriteringar ännu senare). 

Det hustillverkande företaget styrs i mycket hög utsträckning efter kundemas önskemål. 
Kundanpassningen har drivits så långt att de mål som verksamheten agerar efter till stor 
del formuleras av kunderna. Målen är i allmänhet tydliga och är möjliga att prioritera 
och planera efter. 

Antalet inkommande order varierar stundtals kraftigt. Detta innebär att arbetsbelast
ningen snabbt kan pendla från normal till extremt hög, vilket även gör att stressnivån 
varierar. Hustillverkarens avdelning för marknad och säljservice, som bland annat tar 
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fram offerter och sammanställer orderunderlag, har ofta svårt att vid de högsta topparna 
ta hand om de inkommande husordema. Ordemnderlagen tenderar att bli ofullständiga i 
högre grad än annars och sökandet efter saknad information minskar tidsmarginalerna 
och framkallar stress. Det är framförallt konstmktionsavdelningen och konstmktörema, 
som blir mest drabbade av denna språngvisa variation. I förlängningen drabbas även 
produktionspersonalen i form av omläggningar av produktionen. 

Det hustillverkande företagets situation kan inte utan vidare placeras in i någon av de 
ovan beskrivna arketypema för planeringskulturer. Det förefaller som om hustill
verkaren pendlar mellan arketypema Anomi och Generativ med tyngdpunkten i den 
senare. Kravet på kundanpassning gör att företaget måste agera flexibelt. Osäkerheten 
(eller snarare ovissheten) om vilken typ av anpassningar varje enskild huskund önskar 
kan med tanke på de sålda husens karaktär sägas vara hög. Graden av tydlighet i formu
lerade mål kan i normalfallet betecknas som hög. Under vissa perioder blir de mål som 
företaget styr efter ofullständiga och otydliga och för med sig en språngartad ökad 
stressnivå. 

Hustillverkaren präglas av en stark entreprenörsanda, intuition och revolutionärt föränd
ringstänkande, egenskaper som alla är karakteristiska för den generativa arketypen. Vid 
hög stress i företaget framträder dock särdrag som är karakteristiska för arketypen 
anomi. Stora variationer i arbetssätt, till exempel för olika säljare och konstmktörer, 
medför att de regler som finns upplöses och prioriteringen blir bristfällig. Stressen gör 
även att en känsla av maktlöshet och handlingsförlamning breder ut sig. 

Hustillverkarens situation är därmed instabil, med återkommande växlingar eller över
gångar mellan anomi och generativ arketyp. När Månsson och Sköldberg (ibid.) disku
terar arketypema och övergång mellan de olika arketyperna stöder de sig på Miller 
(1981, 1982) som hävdar att: 

organisationers planeringskulturer (term använd av Månsson och Sköld
berg) uppvisar egenskaper som mestadels kommer i kluster och bildar 
bestämda holistiska mönster vilka är begränsade till antalet, (övergångarna 
mellan dessa mönster tenderar att oftast ske i "paket", eller annan bild 
genom "kvantum "-förändringar. 

Dessa kvantumförändringar verkar ske spontant - utan de policydiskussioner som 
Månsson och Sköldberg föreslår som gmndläggande medel för förändring - mellan de 
två formerna beroende på det tryck i form av order som inkommer till företaget. Som 
diskuterats ovan är standardisering ett sätt att skydda företagets "tekniska kärna" mot 
den av omgivningen genererade osäkerheten och ovissheten. Standardiseringen innebär 
även att mål formuleras, vilka inte i lika hög grad är formulerade utifrån kundemas 
önskemål samtidigt som det innebär att målen kan tydliggöras och samordnas för en 
större gmpp anställda, exempelvis säljare och konstmktörer. Arbetet för att åstadkomma 
ökad standardisering, modullarisering och återanvändning av konstmktionsdetaljer, som 
inletts hos hustillverkaren, tyder även på att den höga osäkerhet som finns vid utform
ning och framställning av kundanpassade hus på sikt kommer att minska. Hustillverka
ren försöker därmed genom ett medvetet policybeslut närma sig organiskt flexibla arke
typen för planeringskultur. I figur 4 finns en beskrivning av hustillverkarens rörelser 
mellan planeringskulturema. 
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Skalan mellan hög och låg osäkerhet och hög och låg stress är inte stelt kopplade till 
intervallen mellan rigiditet och flexibilitet eller mellan tydliga respektive otydliga mål. 
Osäkerheten i organisationen (hos individerna) ökar då de konfronteras med ovisshet (i 
form av bristande orderunderlag samt bristande kunskap och förståelse av kundemas 
önskemål). 

Hustillverkarens förmåga att agera flexibelt, göra omställningar efter situationen, måste 
kompletteras med en utvecklad förmåga att förstå och i viss utsträckning fömtse krav 
som kan uppkomma. Samtidigt krävs att hustillverkaren kompletterar de av kunden for
mulerade målen med tydliga riktlinjer för återanvändning av idéer. Klara mål gör att 
stressen är låg på gmnd av att individer vet vad som ska göras och när. 

Medelhög 
osäkerhet 

Hög osäkerhet 
& Flexibilitet 

Anomi •4-

Organiskt flexibel 

I 
I 

Generativ 

Otydliga mål 
Hög stress 

Tydliga mål 
Låg stress 

Figur 4 Hustillverkarens rörelser mellan olika planeringskulturer med utgångspunkt 
från Månsson och Sköldbergs (1988) modell 

Den organiskt flexibla arketypen karakteriseras av samråd, kollegialitet och innovativi-
tet. Med hjälp av aktiva policybeslut kan sedan förändringar av ett antal (ett kvantum 
eller paket) väl definierade förändringar vidtas för att ändra egenskaper hos hustillver
karens planeringskultur och åstadkomma en rörelse mellan de arketyper som beskriver 
planeringskulturens särart. 

Hustillverkarens rörelse mot minskad osäkerhet har ännu bara påbörjats. Det är dock 
viktigt att inte gå för långt i denna strävan. Kundanpassning kräver ett visst mått av 
flexibilitet. Det förutsätter att normer och värderingar i stor utsträckning sitter rotade i 
de individer som verkar i företaget. Tillvägagångssätt för olika aktiviteter får inte i för 
hög utsträckning föreskrivas med hjälp av formella regler och standarder. Kundanpass
ningen måste bevaras som en central del i företagets och de anställdas identitet. 

Organisationer, nät av begripliggörande och identitet 
Organisationsteori är, som nämndes ovan, ett brett fält innehållande teoretiska inslag 
från en mängd andra ämnesområden. I den tidigare framställningen har till största delen 
normativa modeller nyttjats, där kategoriseringar och indelningar skall hjälpa till att 
förstå organisationers agerande och utforma förslag på lämpliga åtgärder för fortsatt 
utveckling. Även om dessa typer av modeller ger en ökad förståelse för företags och 
organisationers agerande finns dock "vita fläckar" i denna förståelse. I den fortsatta 
framställningen görs därför - för att fördjupa förståelsen och tolkandet av individers 
"meningsskapande" eller verklighetsupplevelse samt förståelsen av agerandet i organi-
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sationer - ett inlån från sociologi och från det ovan nämnda socialkonstruktivistiska 
perspektivet. 

Som nämnts ovan bygger det socialkonstruktivistiska perspektivet något förenklat på en 
åskådning, där individer i olika situationer konstruerar sin egen verklighet och ger den 
"mening" genom att tolka och interagera med sin omgivning. Den egna verklighets
upplevelsen byggs ut, förändras och förmedlas genom kommunikation och andra akti
viteter. Gustafsson (1994) talar om memetiskt utbyte av normer och föreställningar. 
Genom så kallat "småprat" kring händelser och aktiviteter som inträffat - eller kommer 
att inträffa - i organisationen cirkulerar begrepp, normer och attityder i och emellan 
organisationer. 

Huskonstruktörerna har ansvaret för sina egna konstruktioner. De köper in och bevakar 
beställt material samt ordnar leveranser från komponent- och systemtillverkare till hus
tillverkarens produktionsenheter eller till byggplatsen. Samtidigt bevakas/styrs framtag-
ningen av de delar av huset som görs av hustillverkaren själv. Genom regelbundna 
besök i spikhallen, där väggblocken/väggelementen tillverkas, kan konstruktörerna 
förklara och tillföra sina ritningar innebörd - delar av de normer och värderingar som 
förmedlats från kundemas önskemål - vilka annars hade varit svåra att överföra till 
produktionspersonalen. 

Eftersom ett hus innehåller komponenter, moduler och material från en rad leverantörer 
förekommer en mångfald av begrepp och beskrivningar avsedda dels för köp och för
säljning men även funktionsbeskrivning för praktisk hantering. Konstmktörerna utgör 
en länk till att förmedla begreppsförståelse och "mening" mellan säljare, operativ 
produktionspersonal och byggentreprenörer på byggplatsen. Konstmktionsritningar-
men även det personliga mötet mellan konstmktörer och produktionspersonal - bidrar 
till detta materialiserande. "Småpratet" överför de värderingar som finns knutna till 
konstmktionen, Gustafsson (1994). Begrepp och beskrivningar - förekommande i 
konstmktionsritningar och andra instmktioner - utgör "byggstenar" för att begripliggöra 
den egna och företagets verksamhet. 

Genom detta utbyte av "mening", normer och attityder - kopplade till språkliga begrepp 
och utmstning, material eller produkter - kan vissa delar av individernas verklighets
upplevelse delas och skapa gemenskap och identitet i en organisation. 

Den delade verklighetsupplevelsen, "meningsförståelsen" eller rationaliteten för en 
gmpp individer eller i en organisation, ligger till grund för kollektivt agerande eller 
handlande, Czarniawska-Joerges (1993). Det är däremot inte nödvändigt, om ens möj
ligt, att alla individer i en organisation delar varandras "mening" och verklighetsupp
levelse av en viss situation för att kollektivt kunna agera. Czarniawska-Joerges (ibid.) 
menar till och med att det inte är verklighetsupplevelsen i sig som är central utan det 
kollektiva handlandet och menar att: 

"Collective action is possible even in the presence of many meanings 
which are only partly shared. It is the experience of a given collective 
action which is shared, rather than its meaning" 

Enligt Czamiawska-Joerges (1993) ses organisationer som nät av kollektiva aktiviteter. 
Kollektiva aktiviteter formar och stmkturerar de individer, som är involverade i en 

31 



grupps eller organisations liv. Aktiviteterna manifesterar en känsla av tillhörighet och 
identitet. 

När organisationers verksamhet diskuteras förekommer ibland uppdelningen i produk
tionssystem respektive kontrollsystem. I enlighet med Weick (1979) är dessa "löst 
kopplade" till varandra. Enligt denna syn kan kontrollsystemet ses som bestående av 
symboler - språkliga eller lingvistiska artefakter - med vilkas hjälp organisationen styrs 
medan produktionssystemet - exempelvis produktions- eller transportsystem - endast 
utgör föremål för ledning och styrning. Czamiawska-Joerges (1993) hävdar att vid sidan 
av de språkliga symbolerna (alternativt benämnda språkliga eller lingvistiska artefakter-
na^) som används för organisatorisk kontroll och överensstämmande förståelse inverkar 
även produktionssystemet och det bearbetade materialet eller produkterna (på motsva
rande sätt som ovan brukar dessa ibland benämnas materiella artefakter) på individers 
agerande och kan användas för att leda och kontrollera aktiviteter. Till produktions
systemet och produkterna är normer och värderingar kopplade. Produktionsutrustningen 
och produkterna (eller de materiella artefaktema) och de språkliga symbolerna (eller 
språkliga artefaktema) skapar delad "mening" och verklighetsupplevelse samt en känsla 
av samhörighet och identitet hos de anställda i företaget. 

Produktionens uppgift är främst att bearbeta och sätta samman material och komponen
ter till större prefabricerade husdelar, till exempel väggelement. Väggelementen har tidi
gare helt och hållet tillverkats i spikbänkar - som redogjordes för i figur 2 - av ett antal 
snickare som arbetar gemensamt. Introduktionen av den nya tillverkningslinjen innebär 
införande av nya normer och värderingar i produktionen. För att klara av övergången 
måste det hustillverkande företaget utveckla nya former för samordning av sin tillverk
ning, och kanske för hela sin verksamhet. Sättet att samordna verksamheten har starka 
band med hustillverkarens "image" och kultur. Denna är i sin tur intimt förknippad med 
den domän inriktad mot hög kundanpassning som hustillverkaren mutat in åt sig. 

5. Hustillverkaren och omgivningen 
I detta avsnitt byggs beskrivningen av det hustillverkande företaget (från avsnitt 4) ut 
genom att ta ett vidare perspektiv på hustillverkaren och den omgivande verksamhet 
som företaget har att anpassa sig till och styra efter. I studien har utöver hustillverkarens 
interna verksamhet även några av företagets partnerföretag och ett till företaget leve
rerande företag studerats närmare. Avsnittet inleds med en beskrivning av dessa företag 
och relationen till det hustillverkande företaget. Genom att spegla det iakttagna sam
arbetet och relationerna mellan företagen mot en teoribakgrund - exempelvis teori kring 
imaginära organisationer och annan teori kring organisatoriska nätverk - fördjupas för
ståelsen om hur det hustillverkande företaget fungerar. Speglingen i teori gör det även 
möjligt att peka på intressanta beröringspunkter mellan olika teorifält och empiriska 
resultat för att utveckla och fördjupa kunskapen kring företags strävan efter kundanpass
ning av sin verksamhet. 

" Enl . Svenska akademins ordlista kan artefakt översättas till konstgjort föremål (men även konstföremål) 
skapat av människan. Dessa "föremål" kan utgöras av språkliga uttryck (ett vanligt exempel på detta är 
metafor) men även fysiskt material eller produkter till vilka lörståelse och normer är associerade. För en 
fördjupad diskussion om artefakters roll för påverkande av aktiviteter och handlingar hänvisas till av
snitt 7. För en djupare förklaring av artefakters funktion i olika situationer hänvisas även till Latour 
(1998). 
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Samarbetet med leverantörer, partnerföretag och kunder 
Som avstamp för den första, mer allmänna, beskrivningen görs i figur 5 ett försök att 
redovisa och skildra hustillverkarens relationer och samverkan med sin omgivning. 

Komponent • & system • 
leverantörer 

Råvaruleverantörer 

Transportföretag Reklamföretaq 

Utländska 
agenter 

Hustillverkare 

Konstruktions 

Snicken 
Marknads avd. Produktlon 

Huskund 

Fristående 
säljare Snickeri 

montör 

Bygg
entreprenör 

Figur 5 Det hustillverkande företaget omgivet av leverantörer, partners och kunder. 
Tillsammans bildar dessa en form av organisatoriskt nätverk. 

I figuren finns generella beteckningar för olika typer av företag såsom råvaruleveran
törer, komponent- och systemleverantörer, transportföretag och reklamföretag. Pilar 
symboliserande relationer finns inritade. I studien har ingen fördjupad undersökning 
genomförts hos något av dessa företag. De empiriska data som finns kring hustill
verkarens samarbete med dessa företag kommer uteslutande från personal hos hustill
verkaren. De övriga företagen i figuren har givits mer ingående intresse - direkt data
insamling genom samtal och observationer hos företagen har genomförts - och före
tagens relation och samarbete med det hustillverkande företaget. Den direkta datain
samlingen har ökat förståelsen av dessa företags egna verksamhet och därmed även givit 
en fördjupad förståelse kring företagens relationer och samarbeten. 

Det hustillverkande företaget använder sig av ett stort antal agenter för att sälja sina hus 
på den utländska marknaden. Företaget har ingen direktkontakt med de utländska slut
kunderna. I de avtal som finns mellan agenten och hustillverkaren åtar agenten sig att 
endast marknadsföra hustillverkarens varumärke på den egna marknaden och förbinder 
sig att endast sälja hus som kommer från hustillverkaren. De flesta av hustillverkarens 
agenter har lång erfarenhet av den egna husmarknaden och har en stor produktkänne
dom och produktmedvetenhet. Agenterna förhandlar och tecknar avtal med "sina" hus
kunder samt beställer och köper hus av hustillverkaren (står själv som köpare och ägare 
av husleveransen). Det kan därför vara svårt att avgöra om de utländska husagenterna 
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skall betraktas som partners eller kunder. Beroende på situationen fungerar de som båda 
delarna. 

I Sverige har det hustill verkande företaget byggt upp ett flertal lokala säljkontor runt om 
i landet. De lokala säljkontoren sköts i de flesta fall av fristående säljare, som tar provi
sion på de hus de säljer. I likhet med de utländska agenterna marknadsför och säljer sälj
kontoren endast hus från hustillverkaren. Det finns även exempel på säljkontor där säl
jaren - det rör sig i regel om en säljare per säljkontor - är avlönad direkt av det hustill-
verkande företaget. Till skillnad från i fallet med de utländska agenterna är det alltid det 
hustillverkande företaget som tecknar avtal med huskunden. Hustillverkarens huvud
kontor är alltid inblandat vid något skede under husaffären. En del husförsäljning sker 
dessutom direkt från hustillverkarens huvudkontor. Detta sker företrädesvis för de om
råden, där det inte finns något lokalt säljkontor. 

Det hustillverkande företaget utför endast i undantagsfall entreprenaden för sina egna 
hus. I de fall företaget åtar sig en så kallad totalentreprenad anlitar de en lokal bygg
entreprenör som utför det praktiska genomförandet. För de huskunder, som inte köper 
entreprenaden som en del i husleveransen, kan hustillverkaren rekommendera lämpliga 
byggentreprenörer. Ibland - då ingen lokal byggentreprenör finns att rekommendera ~ 
kan dock entreprenaden skötas från hustillverkarens huvudkontor. Det förekommer 
dessutom att hustillverkaren förmedlar arbetskraft (snickare) till huskunder, som vill 
sköta entreprenaden själva. Hustillverkaren har knutit ett antal byggentreprenörer till sig 
på olika platser i Sverige. Relationen med byggentreprenören är av skiftande karaktär 
beroende exempelvis på hur gammal relationen är. I vissa fall sköts den mesta kontakten 
med byggentreprenören från det lokala säljkontoret och i andra fall sköts kontakten i 
huvudsak från huvudkontoret. 

Det finns en lång och inarbetad relation mellan hustillverkaren och ett snickeriföretaget 
som levererar trappor. Det finns en bra och etablerad kontakt mellan huskonstruktörema 
hos hustillverkaren och orderberedaren hos snickeriföretaget. Snickeriföretaget produ
cerar och säljer såväl enstyckstrappor som serietrappor. På grund av den karaktär och 
den nisch som hustillverkarens produkt har är det framförallt enstyckestillverkade 
trappor med möjlighet till stor variation i utförandet som hustillverkaren köper av 
snickeriföretaget. 

Snickeriföretaget har en stark relation till en snickerimontör med egen firma som bland 
annat monterar trappor för snickeriföretagets räkning. Snickeriföretaget erbjuder sina 
kunder, däribland hustillverkaren, så kallade monteringstjänster tillsammans med 
trappan. Denna tjänst utnyttjas av hustillverkaren främst på den utländska marknaden. 

Vid sidan av snickeriföretaget anlitar hustillverkaren en stort antal komponent- och 
systemleverantörer. Det finns till exempel komponentleverantörer av lister, dörrar och 
fönster och systemleverantörer som exempelvis levererar ventilationsanläggningar, 
värmepumpar eller centraldammsugare. För att hålla ned antalet leverantörsrelationer 
har hustillverkaren försökt att inrätta ett bestämt förstahandsval för de mest vanligt före
kommande produkterna i husen. Relationerna till komponent- och systemleverantörer 
varierar beroende på relationens längd och den levererade produktens roll och egen
skaper i huset. 
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Det finns ett stort antal råvaruleverantörer som levererar till det hustillverkande före
taget. Råmaterialet utgörs av bland annat sågat virke (från sågverk), isolermaterial samt 
olika skivmaterial. Som råmaterial räknas även smådetaljer, till exempel gångjärn eller 
beslag av olika sort. Hustillverkaren strävar i sina relationer med sina råvaruleverantörer 
att standardisera utförandet av de produkter som levereras. Standardiseringsnivån på 
produkterna varierar dock beroende på produktens eller materialets funktion och egen
skaper, från sågverkens relativt ospecificerade produkter till leverantörer av exempelvis 
skruv och spik. 

Hustillverkaren anlitar till största delen ett lokalt reklamföretag för att få hjälp med för
säljningskampanjer och marknadsföringsfrågor. Det har även hjälpt till vid utform
ningen av hustillverkarens hemsida på internet. 

Hustillverkaren samarbetar med ett mindre antal transportföretag med vilka det finns 
upprättade årskontrakt i form av ramavtal där ungefärliga transportvolymer specifi
cerats. Det förekommer ingen specialanpassning av transportföretagets lastbilar efter 
hustillverkarens behov. Endast lastbilar av standardtyp används. Detta kan ibland orsaka 
problem vid lastning och lossning av material och orsaka irritation och fara för till 
exempel byggentreprenörer och deras personal. 

Det hustillverkande företagets omgivning utgörs - som framgått av ovan - av ett antal 
leverantörer, partners och kunder. I fortsättningen av detta avsnitt kommer en beskriv
ning av empiriska iakttagelser ges för hur del hustillverkande förelaget samverkar med 
sin omgivning utifrån ett synsätt - och olika teoretiska perspektiv - där det hustillver
kande företaget kan betraktas som ingående i ett företagsnätverk. Beskrivningen 
kommer att berikas och stödjas av ett teoriresonemang hämtat från teori om organisa
toriska nätverk och nätverksteori samt teori om imaginära organisationer, vilka delvis 
även kan relateras till organisatoriska nätverk. 

5.1 Nätverk och relationer med kunder och omgivande företag 
Teorier om företag i nätverk utgår från att en enskild organisation har viktiga relationer 
till andra organisationer. Dessa relationer kan vara med kunder, leverantörer och part
nerföretag samt ti l l organisationer som tillverkar kompletterande och/eller konkurreran
de produkter. Det finns ett behov av samverkan över organisationsgränserna. För att 
åstadkomma utveckling av den egna verksamheten krävs ömsesidigt samarbete med 
grund i företags partnerskap med varandra. De knyts närmare varandra genom infor
mella nätverkssamarbelen (se exempelvis Axelsson, 1996; Gummesson, 1995; Hedberg, 
et al., 1994). 

Det finns olika sätt att se på organisationer eller aktörer i nätverk. Ett av de nätverkssyn-
sätl som framskymtar i detta avsnitt har sin grund i industriell marknadsföring. Inom 
relationsmarknadsföring studeras relationers roll vid uppbyggandet av nätverk. 
Gummesson (1995) definierar relationsmarknadsföring på följande sätt: 

"Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, 
nätverk och inter akt i on i centrum Nätverk uppstår när relationerna 
blir många, komplexa och svårbeskrivbara. " 
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Interaktion, relationer, långsiktighet och förtroende är bland annat viktiga beståndsdelar 
i nätverksansatsen. Drivkraften till att fördjupa relationer mellan företag är enligt Gum-
messon (ibid.) att företagen "ingår allianser med kunder, konkurrenter, återförsäljare 
och andra för att vinna tids- och kostnadsfördelar. Företagen tillför varandra resurser; 
de kompletterar varandras kunskaper och sortiment". 

Det hustillverkande företaget har som mål att sälja och tillverka kundanpassade hus, hus 
som i största möjliga mån tillgodoser kundemas behov (önskningar, föreställningar och 
drömmar). För att uppnå detta strävar företaget efter att effektivisera relationerna med 
sina kunder samt samarbetet med sina leverantörer. Kundrelationens längd liksom gra
den av kundanpassning varierar mellan företagets två kundkategorier: utländska agenter 
och svenska huskunder. Med de utländska agenterna har man byggt upp relativt lång
siktiga relationer medan relationen med de svenska huskundema av naturliga skäl löper 
under en kortare tidsperiod. 

Närheten till leverantörer och kunder 
För att det hustillverkande företaget ska kunna nå sina affärsmål - att marknadsföra, 
sälja och tillverka kundanpassade hus - måste de ha utvecklade relationer med både 
kunder och leverantörer. 

I hustillverkarens val av leverantör verkar den geografiska närheten spela en viktig roll. 
Flera av hustillverkarens leverantörer är belägna nära företaget. Som exempel kan 
nämnas ett snickeriföretag, som är ensamleverantör av trappor i företagets närområde. 
Hustillverkaren köper dessutom till största delen sitt virke från två näraliggande såg
verk, ett större bolagssågverk samt ett lite mindre familjeägt sågverk med vilka man har 
haft långvariga relationer. Den fysiska närhetens betydelse för relationer och samverkan 
mellan företag lyfts även fram av Gummesson (1995) som menar att "den fysiska 
närheten underlättar ofta den mentala och emotionella". Känslan av närhet för även 
med sig en känsla av trygghet och förtroende. 

Företagets relationer med sina leverantörer kan delas in i flera grupper. Övergripande 
kan leverantörerna sägas utgöras av: råvaruleverantörer, leverantörer av prefabricerade 
komponenter och delsystem samt leverantörer av tjänster och legoarbeten. 

Som exempel på råvaruleverantörer kan nämnas leverantörer av sågat virke, gipsskivor, 
isolering etc. De levererade produkterna är av standardtyp, vilket innebär att hustill
verkaren har relativt många leverantörer att välja mellan. Ibland förekommer det dock 
att kunderna (svenska huskunder) har synpunkter på ingående material, t ex avseende 
materialens upplevda miljövänlighet. 

Leverantörer av prefabricerade komponenter och delsystem utgörs exempelvis av leve
rantörer av lister, fönster och dörrar. Hit kan även räknas leverantörer av inrednings
detaljer såsom trappor, värme- och ventilationssystem eller kök. Denna typ av produkt 
används av hustillverkaren i diskussionerna med huskundema och är av stor betydelse 
för om husköpet blir av eller ej. 

Legoarbeten köps under vissa perioder av företag belägna i närheten av hustillverkarens 
huvudkontor och egna produktionsenheter. Främsta skälet till detta är att gardera sig 
mot tillfällig brist av egen kapacitet, t ex vid konstmktion och produktion. Köp av 
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tjänster kopplat direkt till de egna produkterna förekommer dessutom i form av 
transporter samt köp av montering av t ex trappor och andra snickerier, där risken för 
reklamation från kund är hög. 

Det hustillverkande företaget strävar i samtliga leverantörsrelationer efter en klar och 
entydig standard på de köpta och av leverantörerna levererade produkterna. Beroende på 
vilken typ av produkt det rör sig om, och till vilken del kunderna har önskemål rörande 
dessa produkter, kan detta drivas mer eller mindre långt. För att klara denna strävan för
söker man knyta vissa leverantörer till sig i långvariga relationer. Det långsiktiga moti
vet för samverkan med andra aktörer i det hustillverkande företagets omgivning är en 
bättre konkurrensförmåga för företaget men även för de andra aktörerna. Kortsiktigt ger 
det lönsamhet, det vil l säga lägre kostnader genom bättre samverkan och högre intäkter 
att kunna erbjuda kunderna produkter med bättre kvalitet och kundvärde. 

Att uppnå emotionell närhet i sina kundrelationer kan inte på samma sätt lösas genom 
att placera företagets huvudkontor och produktionsanläggning nära kunderna. Istället 
har det hustillverkande företaget på den svenska marknaden inrättat lokala försäljnings
kontor, drivna i egen regi eller genom fristående säljare som arbetar på provision. De 
representerar företaget lokalt och har den första kontakten med potentiella huskunder. 
Den lokale säljaren och någon från hustillverkarens huvudkontor (oftast VD) genomför 
sedan - i de flesta fall tillsammans - diskussionen med huskunden. I de allra flesta fall 
tar även den lokale säljaren med sig kunden på ett besök till hustillverkarens huvud
kontor där de får se var och på vilket sätt deras egna hus kommer att tillverkas. 

På de utländska marknaderna försöker det hustillverkande företaget skapa närhet till 
sina kunder - som i detta fall utgörs av agentföretag täckande ett visst land eller region 
- genom täta besök av företagets marknadschef eller delmarknadsansvarige. Även här 
bjuds representanter från agenterna in för att studera fabriken och diskutera marknads
strategier. Dessutom syftar dessa besök till att få agenterna att bättre förstå vilken för
måga och kapacitet hustillverkaren har att ta fram hus och därmed även hur långt 
agenterna i sin tur kan sträcka sig för att tillgodose sina egna kunders - de utländska 
husköpamas - önskemål. 

Även om hustillverkaren lyckas åstadkomma närhet i form av trygghet gentemot sina 
svenska huskunder samt i form av trygghet och långsiktiga relationer med sina ut
ländska agenter blir de inte av med de transportekonomiska problemen med att ha de 
flesta av sina kunder på relativt långt geografiskt avstånd. Hustillverkaren försöker 
därför reducera transportkostnaderna genom att ha så få transporter som möjligt - med 
hänsyn till byggentreprenadens olika faser - till byggplatsen. 

Relationer byggda på långsiktighet och förtroende 
Det organisatoriska nätverk i vilket det hustillverkande företaget ingår bygger på lång
variga kontakter och förtroende mellan aktörerna. Samarbetet är till stor utsträckning 
informella överenskommelser. Detta förhållande har stöd i teori där bland annat Gum-
messon (1995) menar att "relationer är endast delvis reglerade i kontrakt och är mycket 
tyst förståelse mellan partnerna". Han menar även att kommersiella relationer i de flesta 
fall - och till största delen - är informella snarare än formella. 
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Ett iögonfallande exempel på det ovan sagda är relationen mellan hustillverkaren och en 
av de lokalt anlitade byggentreprenörer, som hustillverkaren knutit till sig. Denna rela
tion har existerat under lång tid och partema har lärt känna varandra personligen. Bygg
entreprenören har även periodvis sålt hus åt det hustillverkande företaget. Samarbetet 
bygger på förtroende och det har under ett antal år inte funnits något formellt avtal 
mellan partema. Det har hittills räckt med ''ett handslag'' för att reglera samarbetet. 
Kontakten sköts främst genom personliga möten mellan byggentreprenören och hustill
verkarens VD. Den löpande kommunikationen sköts dock främst genom hustillverka
rens konstmktörer. Här används främst telefon och fax som kommunikationsmedel. 

Det hustillverkande företagets relation med många av sina material- och komponent
leverantörer har ofta en ganska informell prägel. De kontrakt eller avtal som företaget 
har med olika sågverk har karaktären av ramavtal, där i princip endast riktlinjer för kva
litet och volym specificerats. De mer operativa detaljerna löses löpande på ett informellt 
sätt via telefon och fax under avtalets löptid. 

Relationen med snickeriföretaget, som levererar trappor, har även den informella inslag. 
Vid beställning av en trappa skickas allmän information till snickeriföretaget för att 
underlätta bokning av produktionsresurser hos snickeri företaget. Denna bokning sköts 
av de individuella huskonstmktörema. När konstmktörema är klara med en detaljerad 
trappspecifikation skickar de denna till snickeriföretaget (formellt sett är det först då 
som en trapporder läggs mot snickeriföretaget, denna order finns dock informellt i 
snickeriföretagets register). 

Genom dessa långvariga samarbeten har man kunnat fastlägga och fördjupa mtiner an
passade till produkterna tillsammans med bland annat byggentreprenören, snickeri
företaget och sågverken (där hänsyn även tagits till deras behov och förmåga). Genom 
dessa gemensamma mtiner underlättas samarbetet. Återigen kan vi stödja oss mot rela
tionsmarknadsföringen och Gummesson (1995), som menar att företagen: 

"Genom att väva ihop sina beställnings- och leveranssystem förstärker 
man de långsiktiga relationerna samtidigt som man håller nere marknads

förings- och inköpskostnader, förenklar köp och leverans, underlättar 
fakturering etc." 

Det hustillverkande företaget har ett väl inarbetat nätverk gentemot leverantörer, agenter 
samt andra samarbetspartners. De har även en uttalad strategi för vilka marknadsseg
ment som skall fokuseras och hur de ska hantera sina kunder. 

5.2 Att regissera ett organisatoriskt nätverk 
Det finns fömtom det teoretiska synsätt, som framskymtat i föregående avsnitt - främst 
inriktat på organisationers interna verksamhet - en rad andra sätt att se på hur företag 
fungerar eller samverkar med sin omgivning. Det har under senare år vuxit fram teorier 
och begrepp rörande "virtuella" eller "imaginära" företagsstmkturer. För att undvika de 
starka associationer till informationssystem och teknik som begreppet "virtuell" ofta ger 
introducerade Hedberg et al. (1994) begreppet imaginära organisationer. Teorin kring 
imaginära organisationer innehåller ett speciellt perspektiv på organisationer; "de både 
finns och inte finns" (ibid). I själva verket rör det sig om ett system eller nätverk av 
företag dar ett centralt beläget ledande företag omger sig med ett antal partnerföretag. 
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Vid ett djupare betrakande av detta nätverk av företag framträder dock en samman
hängande organisation; ett imaginärt system (ibid.). Dessa imaginära system eller 
organisationer saknar vissa av de karakteristiska drag, som brukar tillskrivas "verkliga" 
företag, men fungerar inte desto mindre som ell förelag i betraktarens ögon. Det ima
ginära systemet Överskrider dessutom ofta den juridiska enhet som normalt används för 
att definiera en organisation. Genom detta kan slutledningen dras att denna typ av orga
nisation skapas genom betraktarens bild eller föreställning av organisationen (Hedberg 
och Olve, 1997). Betraktare kan i detta fall utgöras av utanförstående, ingående partner
företag eller det centralt placerade företaget (ledare, samordnare och/eller skapare av 
den imaginära organisationen). Hedberg och Olve (1997) presenterar även denna defi
nition av en imaginär organisation: 

"Imaginary organizations are organizations where important processes, 
actors and resources appears both inside and outside the legal unit of 

enterprise, both outside and inside of the accounting system and of the 
organization charts. Market and hierarchies are interconnected through 
networks of cooperating people and coordinating information technology. " 

Utövande av regissörsrollen i ett imaginärt nätverk 
Hedberg och Olve (1997) använder termen regissör - en metafor hämtad från teaterns 
värld - för att beskriva den roll det centralt placerade företagets ledning har av det ima
ginära systemet. Regissören kontrollerar syslemels kärnkompetens, organiserar produk
tion genom samverkan med olika partners samt förmedlar kontakt mellan kunder och 
olika utförare av tjänster. 

Med ulgångspunkl från det perspektiv, som beskrivs av teorin för imaginära organisa
tioner, kan det hustillverkande företaget betraktas som en regissör för den verksamhet 
som bedrivs vid husförsäljning och utförande av entreprenader. Företaget knyter 
samman resurser och kompetenser, som finns hos de fristående sälj kontoren respektive 
hos utländska agenter genom olika aktiviteter. Exempelvis ordnar hustillverkaren åter
kommande "säljkonferenser", en för svenska säljare och en för utländska agenter. Vid 
de svenska "säljkonferensema" finns även vissa av företaget anlitade byggentreprenörer 
representerade. Något separat forum för anlitade byggentreprenörer finns inte. Förutom 
sammanlänkningen av resurser och kompetenser utgör dessa sammankomster tillfällen 
att stärka samsynen och den gemensamma kulturen företagen emellan. 

I det hustillverkande företagets roll som regissör ingår även att förmedla eller regissera 
tjänster, som erbjuds kunden i samband med husköpet, utförda av någon av företagets 
partners. Oftast är inte hustillverkaren juridisk part vid köp av denna tjänst. Det hustill
verkande företaget kan förmedla kontakt med en lokal byggentreprenör i de fall hus
kunden finner köp av totalentreprenad från hustillverkaren för kostsamt. Genom att på 
detta sätt agera som "mäklare" utnyttjar företaget de gemensamma resurserna, som finns 
i det imaginära systemet, på ett sätt som gynnar hela systemet (underlättar husförsälj
ning, förser byggentreprenören med uppdrag samtidigt som huskunden erbjuds mer 
service). 

De två exemplen ovan pekar på hustillverkarens - som företag - roll som regissör av 
den imaginära organisationen. I sin definition antyder Hedberg och Olve (1997) att 
enskilda individer även skulle kunna ses som regissörer av en större sfär av andra 
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individer (inom och utanför den egna juridiska enheten), genom så kallade "networks of 
cooperating people". 

Huskonstmktörema kan tjäna som exempel för detta. Konstmktöremas regissörsroll 
består i att genom sina konstmktionsritningar och informella samtal vägleda produk
tionspersonalen. På motsvarande sätt vägleds även byggentreprenören och dennes per
sonal vid monteringen av det av konstmktören framtagna huset. Dessa kontakter är inte 
lika regelbundna som konstmktöremas kontakt med produktionspersonalen, men utgör 
ett ovärderligt stöd när oklarheter, eller problem som inte byggentreprenören själv har 
lösningen på, uppstått vid monteringen. Genom detta exempel kan man sluta sig till att 
den ledande regissörsrollen inte enbart återfinns på uttalat ledande befattningar - där 
aktiviteter för utformning av strategier, affärsplaner etc oftast sker - utan finns 
representerad på ett flertal nivåer där kontakter finns över de juridiska gränsema. 

En sida som är mindre tydlig är hustillverkarens förmåga att agera som regissör gente
mot sina leverantörer av material och tjänster. I de flesta fall följer dock leverantörerna 
det mönster som beskrivs för imaginära system eller organisationer. De försörjer hustill
verkarn med de resurser i form av produktionskapacitet och produkter utgörande halv
fabrikat. I vissa fall förefaller det även som om vissa leverantörer har en regissörsroll 
gentemot de egna underleverantörema. Exempelvis utövar snickeriföretaget, som leve
rerar trappor till hustillverkaren, en viss grad av regissörsbeteende i och med att man 
innehar kämkompetens när det gäller konstmktion av trappor. Snickeriföretaget tilläm
par "outsourcing" av till exempel målning och lackering. Snickeriföretaget har även t i l l 
gång till kompetens om trappmontering genom sitt starka partnerskap med ett monte
ringsföretag. Monteringstjänster förmedlas vid önskemål till det hustillverkande före
taget. Skillnaden gentemot hustillverkarens agerande som "mäklare" av entreprenader 
(kontakt med lokal byggentreprenör) är att snickeriföretaget står som juridiskt ansvarig 
för trappmontaget. Det förefaller som om företag kan ingå i flera nätverk där de spelar 
olika roller. Hammarkvist et al. (1982) menar i linje med denna observation att organi
sationen kan ingå i ett (eller flera) nätverk av organisationer och att ett visst nätverk i sin 
tur kan vara relaterat till andra nätverk. 

Sammanhållande krafter i samarbetet med partners, leverantörer och kunder 
Imaginära organisationer sägs hållas samman med hjälp av fem starka faktorer. Dessa 
utgörs av sammanlänkning av ekonomiska resurser och kompetens, gemensam infra-
stmktur, ömsesidigt förtroende samt uppbyggnad av relationer med delat förtroende och 
identitet. 

Det hustillverkande företagets delande av ekonomiska resurser med partners och leve
rantörer är relativt begränsat. Ett delande av ekonomiska resurser inskränker sig i fallet 
med nätverket kring hustillverkaren att företagen ställer upp med tid och arbete, exem
pelvis bmkar de lokala säljama eller byggentreprenörema ta med sig kunder på ett 
besök till hustillverkarens huvudkontor - kundema får se var och på vilket sätt deras 
egna hus kommer att tillverkas - där resa och besök finansieras av säljama eller bygg
entreprenörema. 

Det hustillverkande företaget iscensätter/regisserar aktiviteter i den imaginära organisa
tionen genom den centrala kompetens företaget besitter i form av utformning och kon
stmktion av kundanpassade hus. Genom detta får hustillverkarens konstmktionsavdel-
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ning en särställning för den verksamhet som bedrivs av hustillverkaren men även dess 
leverantörer och partners. 

Hustillverkaren besitter dock ej all nödvändig kunskap för att förverkliga de kundan-
passade husen. Mycket av den specialkompetens som kravs inhämtas från leverantörer 
och partners och sammanlänkas med konstruktörernas kunskap. I de relationer som 
finns mellan företag spelar lärande och uppbyggnad av företagets erfarenhet, kunskap 
och kompetens en betydande roll. I många fall är dock lärande mellan företag ett om
råde som kan utvecklas ytterligare. Axelsson (1998) hävdar exempelvis att företags
relationer i olika sammanhang är en betydande, men dock underutnyttjad, källa till 
lärande och kompetensutveckling. Vid studier av hustillverkarens relationer med andra 
företag kan behovet av förbättrat utnyttjande av denna potential tydligt urskiljas. Ett 
ömsesidigt lärande förekommer dock i viss utsträckning tillsammans med vissa kompo
nentleverantörer. För att bygga upp en relation där ömsesidigt lärande ingår krävs enligt 
Axelsson (1998) att företagen har ett gemensamt språk, kunskap om varandras kunnan
de och intressen för att åstadkomma en relation med delat förtroende, som vid sidan av 
sammanlänkning av kompetens är en sammanhållande faktor mellan företag (Hedberg 
et al., 1994). 

Hustillverkarens relation med snickeriföretaget som levererar trappor kan tjäna som ett 
exempel på en relation där ömsesidigt lärande och kompetensutveckling sker mellan 
företagen. Det ömsesidiga lärandet i relationen förekommer främst mellan konstruk
törerna hos hustillverkaren och orderberedaren (alla konstruktörer har samma kontakt
person) hos snickeriföretaget. Vid beställningar av trappor av relativt vanlig modell sker 
normalt sett inte mycket diskussion. Huskonstruktörema känner till och litar på kompe
tensen hos orderberedaren och snickeriföretagets övriga personal. När det däremot rör 
sig om lite mer ovanliga trappmodeller eller då huskunden har haft speciella önskemål 
genomförs inte sällan en diskussion mellan huskonstmktör och orderberedare kring 
olika tekniska och praktiska lösningar. Det kan exempelvis röra synpunkter på tillväga
gångssätt vid olika typer av montering av trappan, om vilka olika möjligheter som finns 
beroende på trappans ingående delar, eller om trappan skall spikas eller skruvas ihop 
samt vilka konsekvenser det har för utseende och funktion. Huskonstruktörema kan på 
detta sätt bygga upp sitt kunnande och orderberedaren får kunskap om de konstmk-
tionsmässiga fömtsättningar som olika huskonstmktioner ger. För att ytterligare öka 
kunskapen och förståelsen för varandras fömtsättningar besöker orderberedaren hos 
snickeriföretaget hustillverkaren. De flesta huskonstmktörer har även någon gång varit 
på studiebesök hos snickeriföretaget. Denna typ av ömsesidigt lärande kan som framgått 
ovan även iakttas i hustillverkarens relation med sina utländska agenter. 

Det hustillverkande företaget utnyttjar det system av leveransmtter hos de av dem an
litade transportföretagen. Leveranser till Tyskland går till exempel på bestämda vecko
dagar och transportörema samlastar ibland hustillverkarens "byggsats" med andra varor 
med samma destination. Hustillverkaren utnyttjar dessutom att snickeriföretaget knutit 
en montör av trappor till sig. I de fall hustillverkaren väljer att utnyttja montören 
transporterar denne ut och monterar trappan på plats. Hustillverkaren utnyttjar därmed 
snickariagets infrastmktur för att få tillgång till transport och kvalificerad arbetskraft. 

Hustillverkaren köper även tjänster och legoarbeten - det förekommer att de vid brist på 
egen kapacitet tillämpar "outsourcing" av visst konstmktionsarbete och produktion -
från olika legoföretag och andra extema aktörer. Dessa köp syftar främst till att försörja 
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den egna verksamheten med resurser och kompetens, exempelvis genom köp av pro
duktionskapacitet när den egna inte räcker t i l l . 

Gemensamt utformat säljmaterial skulle även kunna ses som delande av infrastmktur. 
Alla svenska säljkontor använder samma material för presentation av företaget och dess 
produkter. På de utländska marknaderna finns motsvarande gemensamma material 
framtaget. Det förekommer givetvis vissa regionala anpassningar för att bättre fånga 
upp den lokala marknadens fömtsättningar. 

En av hörnstenarna för sammanhållna och långsiktiga relationer är ömsesidigt förtroen
de mellan människor och företag. Känslan av närhets betydelse för relationer kan vara 
fysisk och mental. Enligt till exempel Gummesson (1998) föder eller underlättar en 
fysisk närhet även känslan av mental och emotionell närhet. Ur den mentala och emo
tionella närheten föds trygghet och ömsesidigt förtroende. Ovan har exemplet mellan 
hustillverkaren och en byggentreprenör tagits upp för att peka på det inslag av informa-
litet i hustillverkarens relationer med andra företag i nätverk. Den informella prägeln i 
relationema har även det sin gmnd i det förtroende som finns mellan parterna. Det 
räcker med ett handslag för att samarbetet skall fungera. 

Förtroende är viktigt för relationen mellan hustillverkaren, fristående säljkontor och 
byggentreprenörer men också centralt i det åtagande, som hustillverkaren har gentemot 
huskunder. Även när hustillverkaren inte har något juridiskt ansvar för entreprenaden av 
kundens hus så finns det fortfarande ett moraliskt åtagande. 

Ett annat sätt att beskriva de sammanhållande krafterna mellan företag är den känsla av 
samhörighet och identitet, som finns i de studerade företagen. Identitet kan - för att 
anknyta till det ovan sagda - sägas utgöra en utvidgning av den mentala och emotio
nella närhet som Gummeson (ibid.) talar om. Den inbegriper en gemensam begrepps
kultur och en allmän tillhörighetskänsla. Identiteten av att tillhöra det hustillverkande 
företaget existerar utanför företagets egna juridiska enhet. Svenska säljare och bygg
entreprenörer uttrycker ibland detta som att "vara med i laget". 

Identiteten förstärks av det gemensamma vammärket samt användande av material och 
utmstning, som anknyter t i l l det hustillverkande företaget. Säljarna använder exempel
vis uteslutande hustillverkarens varumärke i sina kontakter med huskundema. Bygg
entreprenörerna och dessas personal har arbetskläder med hustillverkarens namn. Vid 
byggplatsen där huset skall monteras, skall dessutom alltid finnas anslag eller skylt, som 
talar om att det hus som byggs kommer just från hustillverkaren. Allt detta sammantaget 
gör att huskunden invaggas i föreställningen att de endast har med det hustillverkande 
företaget att göra. Även huskundema gör i de flesta fall - även i de fall hustillverkaren 
endast fungerat som "mäklare" av entreprenaden och där det finns ett separat juridiskt 
kontrakt mellan huskunden och byggentreprenören - ingen åtskillnad mellan hustill
verkaren och dess samarbetspartners. 

På de utländska marknaderna finns avtal mellan hustillverkaren och agenterna, som 
föreskriver att agenterna skall företräda/använda det hustillverkande företagets vam-
märke och på annat sätt representera företaget i den lokala regionen eller landet. 
Agenterna åtar sig att endast marknadsföra hustillverkarens vammärke på den egna 
marknaden och förbinder sig att endast sälja hus som kommer från hustillverkaren. 
Detta har dock inte fått fullt genomslag hos alla agenter. Vid den bolagsdelning, som 
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hustillverkaren genomgått (en kortfattad företagshistorik återfinns i avsnitt 2) delades 
marknaden upp mellan de två nya bolagen. Det studerade hustillverkande företaget tog 
hand om den utländska marknaden och det andra av de två bolagen tog över den existe
rande svenska marknaden. I samband med bolagsdelningen bytte även det studerade 
hustillverkande företaget företagsnamn och varumärke. Vissa av de äldre agenterna har 
bibehållit det gamla varumärket i kontakterna med sina kunder. Det finns även exempel 
på agenter, som nyligen knutit kontakt med hustillverkaren från att tidigare haft kontak
ter med andra svenska hustillverkare. Dessa agenter känner ett visst motstånd att låsa 
sig vid ett varumärke och vill även ha möjlighet att ha kvar kontakten med andra 
svenska hustillverkare. De vill hellre marknadsföra "svenska trähus" än hustillverkarens 
varumärke. I bägge dessa typfall bearbetar hustillverkaren agenterna för att få dem att 
anamma företagets varumärke. Trots problemet med att få ut varumärket som identitets
skapare finns dock en identitet förknippad med trähus och hantverksmässig kvalitet väl 
rotad hos de utländska agenterna. 

Tidigare i detta avsnitt har gjorts uppdelning mellan leverantörer av råmaterial, kompo
nenter och delsystem som är klara för montering i huset. Hustillverkaren strävar i sina 
relationer med råvaruleverantörer att standardisera utförandet av de produkter som leve
reras. Exempelvis vill man att de levererande sågverken levererar virke kapade i av 
hustillverkaren specificerade modullängder för att minska spill och frigöra kapacitet i 
produktionen (minska belastningen på "kaparen"). Samtidigt skulle detta ändra prägeln 
på den produkt som sågverket säljer. En förbehandling av den sågade trävaran skulle 
innebära ökad standardisering i de levererade produkterna men även tillförande av en 
viss funktion. 

De för hustillverkarens räkning levererade komponenterna - i likhet med snickeri
företagets trappor - är i stor utsträckning föremål för kundernas speciella önskemål om 
anpassning av huset. Det måste därför finnas möjlighet till stor variation i deras ut
förande. Delsystem som exempelvis ventilationsanläggningar, värmepumpar eller 
centraldammsugare har i jämförelse med komponentprodukterna inte lika stora möjlig
heter till variation i sitt utförande. De har dock i sig själva en värderingsmässig ladd
ning, som gör att huskundema efterfrågar dem som en del i kundanpassningen av sina 
hus. I gränszonen mellan komponent- och systemprodukter återfinns kökstillverkare, 
vars produkter både till viss utsträckning måste utformningsanpassas samtidigt som de 
har den status och värdemässiga laddning som systemleverantöremas produkter har. 

Tillsammans med de delar av huset, som hustillverkaren framställer själv, ger kompo
nenter och system huset en karakteristisk prägel eller identitet av kundanpassning och 
hantverk. Genom att dela denna förståelse och "mening" kring de hanterade produkterna 
skapas en gemensam identitet i det imaginära nätverket som knyter företagen närmare 
varandra. För en mer ingående genomgång av de hanterade produktemas roll att skapa 
gemensam identitet hänvisas till nästa avsnitt. 

I detta avsnitt har det hustillverkande företagets förhållningssätt till sin omgivning skild
rats med hjälp av två teoribildningar som bägge bygger på att företag och relationer 
mellan företag kan ordnas i nätverksstrukturer. Det finns såväl problem som styrkor 
kopplade till hustillverkarens relationer med sin omgivning. Klart är att det finns stor 
potential för hustillverkaren att förbättra och utveckla sina roll som regissör av aktivi
teter och sina relationer med andra företag. 
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Teorin kring imaginära organisationer har ett flertal likheter med annan teori om nät
verk. I den fortsatta framställningen kommer den så kallade nätverksansatsen att be
röras. Både nätverksansatsen och föreställningen om imaginära organisationer bygger 
på ett klassiskt systemsynsätt där helhet, beroenden, positionering, dynamik och 
interaktion är centrala beståndsdelar (Hedberg et al., 1994). Föreställningen om ima
ginära organisationer lägger dock - enligt författama (ibid.) - mindre vikt vid att skilja 
mellan företaget och dess omvärld. Den innehåller aspekter som bindningar av infor
mation, attraktiva kulturer^ och gemensamma affärsidéer. Det är dock viktigt att ha klart 
för sig att nätverkstanken endast är en metafor (anspelande på spindelnätets stmktur och 
egenskaper) som avser att tydliggöra de fenomen som studeras. Metaforen avser att öka 
vår förmåga att se och förstå verkligheten på nya sätt^ samt att finna förebilder och nya 
organiseringsstmkturer. 

6. Produktflödens betydelse 
för identitet och samordning 

Detta avsnitt kommer att behandla det hustillverkande företagets roll som samordnare 
av flöden av material, information och funktionsförståelse för produkter. Relativt lite av 
den tidigare framställningen har behandlat samordningen av flödet av material och 
information. Hustillverkaren är samordnare av material och information från material-
och komponentleverantörer fram till byggplats (och huskund). Relaterat till dessa 
material- och informationsflöden finns även normer och begreppsuppfattningar, som har 
inverkan på det sätt material hanteras och husinformation förmedlas. Inledningsvis ges 
en översiktlig beskrivning av företagets agerande som samordnare av material och 
information. Med hjälp av teori - där normer och sociala konstmktioner utgående från 
artefakter samt språk- och produktförståelse - speglas empiriska iakttagelser gjorda i 
flödet och relationema mellan leverantörer, hustillverkaren och partnerföretag. 

Speciellt intresse kommer att ägnas åt relationen mellan det snickeriföretag som leve
rerar trappor och hustillverkaren samt hur material och information kopplas vidare till 
svenska byggentreprenörer och huskunder. Den av snickeriföretaget anlitade trapp-
montörens roll vid leveranser till utländska agenter kommer även att beröras. 

De av hustillverkaren tillämpade leveranssätten fram till kund och byggplats 
Hustillverkaren köper in en mängd material av olika typ och för en mängd olika använd
ningsområden. I föregående avsnitt har indelningen i råvamleverantörer, komponent-
och systemleverantörer använts. Beroende på vilken produkttyp och leverantör det rör 
sig om transporteras materialet på olika sätt mellan leverantör och byggplats (och hus
kund). Figur 6 nedan visar övergripande de olika materialflöden eller leveransmtter, 
som tillämpas och samordnas av det hustillverkande företaget. 

^ Organisationskultur kan i viss mening och till viss utsträckning ses som ett instrument för a« göra 
samordning och upprätthållande av auktoritet möjlig. Användandet av detta instrument är således en 
viktig del i ett centralt placerat företags regisserande roll. 

Detta kan jämför med användandet av teorier vid datainsamling och växelverkande analys som 
diskuterades i avsniu 3 (Metod och genomförande). 
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Figur 6 Översiktsbild över de vanligaste leveransrutterna mellan leverantörsföretag, 
hustill-verkaren och kunder på den svenska och utländska marknaden. Leverans
rutterna anges med pilar och är numrerade från 1 till 5. 

Det mesta av råmaterialet - åtminstone det material som är avsett för hustillverkarens 
produktion - transporteras till och lagerförs hos hustillverkaren (leveransmtt 2 i figur 6), 
exempelvis det virke som köps och lagerhålls för att vid behov kapas till rätt längd. 

Det är långtifrån allt material, som ingår i det färdiga huset, som passerar grindarna hos 
det hustillverkande företaget. Råmaterial skickas även direkt ut till byggplatsen utan att 
passera hustillverkaren (leveransmtt 1 i figur 6), exempelvis levereras gipsskivor direkt 
till byggentreprenören vid byggplatsen. 

På den svenska marknaden sker normalt transportema av komponent- eller system
produkter direkt till byggplatsen från hustillverkarens leverantörer (leveransmtt I i figur 
6). De är då i princip klara att monteras. De delar som tillverkats i hustillverkarens 
produktion levereras med direkt transport från hustillverkaren till byggplats (leverans
mtt 2 i figur 6). Respektive leverantör har olika leveransdatum för att på så sätt anpassa 
leveranserna ti l l i vilket skede delarna behövs under husmonteringen. 

I vissa fall gör hustillverkaren bedömningen att den enklaste leveranslösningen är att 
samla ihop allt material och transportera ut det till byggplatsen vid ett tillfälle. 

I Sverige samlas leveransen till ett tillfälle, främst då byggplatsen ligger svåråtkomlig, 
till exempel vid dålig vägförbindelse. Hela "byggsatsen" inklusive alla ingående 
komponenter och system samlas hos hustillverkaren för att i en enda transport forslas 
till den plats där huset ska byggas (leveransmtt 2 och 3 i figur 6). 

För de utländska marknadema är samlade leveranser från hustillverkaren mycket van
liga (leveransmtt 2 och 4 i figur 6). Det främsta skälet för detta är den fördelaktiga 
transportekonomin. För att kunna sälja hus till de utländska agenterna så billigt som 
möjligt är det viktigt att inte dra på sig alltför stora kostnader i form av transporter av 
extrautmstning som annars skulle ingå i husleveransen. Av samma skäl - att hålla ned 
priset - köper utländska agenter till största delen bara husstommen från hustillverkaren 
medan de köper övriga komponenter, system och annan utmstning av inhemska leve-

45 



rantörer, som många gånger på gmnd av sin närhet kan erbjuda ett lägre pris. Det hus
tillverkande företaget förlorar därmed intäkter för förmedling av dessa produkter vilket 
även minskar graden av kundanpassning i den produkt de erbjuder på exportmarknaden. 

Det förekommer dock att utländska agenter - fömtom den rena stomleveransen - köper 
komponenter, system eller annan utmstning, som de i sin tur säljer till sina inhemska 
kunder (leveransmtt 5 i figur 6). Ett exempel på detta är leveransen av trappor. Detta 
produktflöde kommer att ägnas ett fördjupat intresse i fortsättningen av detta avsnitt. 

6.1 Produkter som samordnare och "meningsskapare" 
Inom organisationsforskningen har sociolingvistiska influenser fått allt större betydelse. 
En viktig komponent i denna typ av forskning är att studera hur individer i olika situa
tioner tolkar, skapar och begripliggör sin omgivning med hjälp av språket. Språket tar 
hjälp av symboler för att fånga det icke-verbala i den mänskliga tillvaron. Symboler är 
på detta sätt centrala för människan. Burke (1966) menar exempelvis att människan bör 
definieras som ett symbolanvändande djur (både skapar och missbmkar symboler) 
snarare än ett språkanvändande eller redskapstill verkande djur. 

De av människan skapade och använda symbolerna blir bärare av normer och förståelse, 
avsedda för en rad situationer. Människor använder sig av symboler för att tolka intryck, 
normer och värderingar. Människor skapar symboler för att beskriva känslor, intuition 
och andra icke-verbala förnimmelser. Vårt språk är fyllt av symboler eller bildliga be
skrivningar av händelser och innehåller samtidigt en värdering av dessa händelser. 
Symboler benämns ibland språkliga eller lingvistiska artefakter. 

Det hustillverkande företaget är ett komplext företag. Mycket beroende på de produkter 
de hanterar. Husen som produkt har hög komplexitet, bestående av en mängd egen
tillverkade och köpta komponenter. Varje hus har sitt eget "unika" pris och hustill
verkarens fokus ligger - som tidigare framgått - i hög kundanpassning, d v s att inrätta 
sig efter kunders önskemål uttryckta som idéer, föreställningar och drömmar. 

Hustillverkarens avdelning för marknad och säljservice fångar upp kundernas önskemål 
och formar dem till realiserbara förslag. De bilder och beskrivningar, som kunden kom
municerar, utgör de symboler - språkliga eller lingvistiska artefakter om man så vill -
som ligger till gmnd för offerter. De kontrollerar och utformar kommande aktiviteter 
vid konstmktion och produktion. 

Tillsammans med de symboler, som finns inbäddade i vårt språk, tillskriver även män
niskan naturliga eller tillverkade föremål ett visst symbolvärde. Normer^ och värde
ringar knutna till föremål föreskriver hur och på vilket sätt dessa föremål skall hanteras 
och utgör en del i konstmktionen av det egna "meningsskapandet" eller verklighetsupp
levelsen. Symboler - oavsett om de finns i språket eller knutna till föremål - är skapade 
av människan, s k artefakter'^, som verktyg för att skapa förståelse av den egna verklig
heten och, enl. Burke (1966), skilja henne från hennes naturliga fömtsättningar. 

V i kan i detta samanhang påminna oss om att normers betydelse för samordning även identifierats av 
Minzberg. Som tecken på detta kan vi till exempel hänvisa till att han kompletterat sin modell över 
samordnande mekanismer med en sjätte mekanism; standardisering av normer (Mintzberg, 1988). 

För en djupare diskussion kring artefakter hänvisas till Latour (1998). 
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Ett av de verktyg som hustillverkarens säljare använder för denna omvandling av 
kundemas idéer, föreställningar och drömmar är den produktkatalog - utarbetad av 
hustillverkarens egen arkitekt - som beskriver hur hustillverkarens hus skulle kunna se 
ut. Til l skillnad från många andra hustillverkares kataloger är den ganska tunn men 
innehåller i gengäld mer exklusiva husmodeller. Produktkatalogen är i första hand en 
idéskrift och ytterst få av de husmodeller, som finns beskrivna i katalogen har sålts utan 
anpassning. Katalogen styr istället in kunderna på rimlig nivå av anpassning och dämpar 
eller hindrar de vildaste drömmarna att få svängmm. Många av de hus, som hustill
verkaren säljer och tillverkar, liknar inte alls husen i katalogen utan ritas helt från 
början, antingen av hustillverkarens arkitekt eller en arkitekt som kunden själv anlitat. 

De olika typerna av språkliga artefakter formas och omformas genom social interaktion 
genom samtal och utgör grund för gemensamt eller samordnat agerande. Gustafsson 
(1994) lyfter fram begreppet memetik (i formen av s k "småprat") som en kulturell 
mekanism för utbyte av normer och värderingar. Normer och värderingar cirkulerar i 
eller mellan företag - eller inom och mellan branscher - genom så kallat "småprat". 

Efter att marknad och säljservice fångat upp kundernas önskemål i beskrivningar av 
huset (de accepterade offerterna, husorder och köpekontrakt etc) får konstmktörerna och 
konstruktionsavdelningen i uppgift att transformera dessa till huskonstmktioner, vilka 
utgör underlag för materialiserande av huset i form av en byggsats. 

Huskonstmktörema har ansvaret för den egna konstmktionen. De köper in och bevakar 
beställt material samt ordnar leveranser från komponent- och systemtillverkare till hus-
tillverkarens produktionsenheter eller till byggplatsen. Samtidigt bevakar de och styr 
framtagningen av de delar av huset som görs av hustillverkaren själv. 

Eftersom ett hus innehåller komponenter, moduler och material från en rad leverantörer 
förekommer en mångfald av begrepp och beskrivningar avsedda dels för köp och för
säljning men även funktionsbeskrivning för praktisk hantering. Konstmktörerna utgör 
en begreppsmässig länk mellan säljare, operativ produktionspersonal och byggentrepre
nörer på byggplatsen. 

Konstmktionsritningar - men även det personliga mötet mellan konstmktörer och pro
duktionspersonal - bidrar till materialiserandet av den byggsats som huset utgör, från 
språklig till materiell artefakt. 

De framväxande husmodulerna är materiella artefakter som i viss mån får ärva de inne
boende normer, som fanns i de tidigaste sym.bolema eller språkliga artefakter förmed
lade från kund. Utöver dessa finns även spår av de överväganden konstruktörerna gjort 
under konstmktionsarbetet. 

Genom regelbundna besök i spikhallen, där väggelementen tillverkas, kan konstmk
törerna förklara och tillföra sina ritningar innebörd - "småprat" som överför de värde
ringar som finns knutna till konstmktionen (Gustafsson, 1994) - och förmedlar kund
önskemål som annars hade varit svåra att överföra till produktionspersonalen. Konstmk-
törernas begrepp och beskrivningar - förekommande i konstmktionsritningar och andra 
instmktioner - utgör "byggstenar" för att skapa delad mening, verklighetsupplevelse 
och rationalitet som fömtsättning för kollektivt agerande (Czarniawska-Joerges, 1993). 
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Det hustillverkande företagets egna produktion tillverkar väggelement och andra 
väsentliga delar av huset. Företaget har genom detta kontroll och ansvar över de flesta 
av husens slutgiltiga egenskaper, såväl formmässigt utseende som tekniska kvaliteter. 
Den operativa produktionspersonalens uppgift är att utgående från konstruktöremas 
instruktioner (ritningar och besök i spikhallen) sätta samman större prefabricerade 
väggelement och husdelar. Produktionen har karaktären av mekaniserat eller industria
liserat hantverk, där husets delar framställs individuellt med avseende på ett unikt hus. 
Väggelementen har - som nämnts i avsnitt 4 - fram till ganska nyligen helt och hållet 
tillverkats i spikbänkar där ett antal snickare arbetar gemensamt. 

Den mening och identitet, som skapas kring husets delar, är en väsentlig del av den 
känsla av kundanpassning som karakteriserar det hustillverkande företaget, oavsett om 
det kallas identitet eller företagskultur. Hustillverkaren har nyligen - för att kompensera 
sig för brist på snickare - beslutat införa en ny produktionslayout (en ny materiell arte-
fakt) i form av en tillverkningslinje med högre grad av automatisering och mindre inslag 
av hantverk. Sett som materiell artefakt för den nya tillverkningslinjen med sig nya nor
mer och föreställningar, som bygger på standardiserad massproduktion där snickarnas 
"känsla" för husets individuella identitet inte är lika central. 

Ovan har produkters roll som bärare av värderingar och normer undersökts utgående 
från de observationer, som gjorts av produktflöden inom och i anslutning ti l l hustill
verkarens verksamhet. I vid mening skulle det hustillverkande företaget kunna betraktas 
som arena för omformning, skapade av språkliga och materiella artefakter. De indivi
duella eller kundanpassade husen är framväxta ur delad mening och verklighetsupp
levelse hos kunder och säljare. Konstruktörerna transformerar denna upplevelse till 
symboler och artefakter - i form av ritningar och andra beskrivningar - som tillsam
mans med den produktionsutrustning och produktionens materiella artefakter vägleder 
framställandet av de fysiska delar (materiella artefakter) som det kundanpassade huset 
består av. 

När fullständiga hus sålts till kunden och huskonstruktionen är fullständig - d v s då stor 
del av kringutrustning i form av system och inredning ingår - materialiseras dock inte 
alla delar av huset i hustillverkarens egna produktionen utan först på byggplatsen. Den 
fullständiga materialiseringen sker i flera steg utefter logistiska flödet från material
leverantörer, via hustillverkaren (fysiskt eller idémässigt), ut till byggplats. 

6.2 Logistik av produkter och "mening" 
Artefakter (fysiska och språkliga) och identitet har ovan lyfts fram som en viktig faktor 
vid studier av organisatorisk verksamhet. Normer och värderingar associerade med pro
dukter och produktflöden har betydelse för samordning av aktiviteter och relationer 
inom och mellan företag. Diskussionen kring normers betydelse ovan kan ses som en 
breddning och fördjupning av Mintzbergs (1988) mekanism för samordning genom 
standardisering av normer. 

Många av det hustillverkande företagets affärsuppgörelser mynnar ut i någon form av 
leverans. Dessa leveranser består av produkter (materiella artefakter), kommunikation 
av information och budskap (språkliga/lingvistiska artefakter). Tillsammans tillför de 
normer och förståelse och utgör grund för meningsfulla logi.stikaktiviteter (i form av 
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service-samordning). Alla dessa aktiviteter har i olika utsträckning formal i serats och 
ingår i ett mönster eller nät av kollektiva aktiviteter (Czamiawska-Joerges, 1993). 

För att ge ytterligare exempel på den roll som artefakter och identitet spelar vid fram
växten av kundanpassade hus - sålda, tillverkade och levererade av hustillverkaren -
kommer den i huset ingående trappan att ägnas ett speciellt intresse. I logistikflödet från 
snickeriföretaget som tillverkat trappan, via hustillverkaren och fram till montering i 
huset påverkar eller föreskriver de associationer, som är kopplade till trappan, hur denna 
hanteras på sin väg fram till huskunden. 

Leveranser av trappor från snickeriföretaget passerar sällan hustillverkaren på sin vag ut 
till byggplatsen. Direktleveranserna sker i två former. De leveranser, som går med van
lig lastbilstransport (leveransrutt 1 eller 5 i figur 6), och de leveranser där en av snicke
riföretaget anlitad montör tar med sig och monterar trappan i huset (ett specialfall av 
leveransrutt 5 i figur 6). När trappan levereras med lastbil emballeras trappan noggrant 
och dess utseende och form är svåra att urskilja. I de fall montören tar med sig trappor 
till byggplatsen är trappan endast inlindad i ett par skyddande filtar och dess starka 
identitet och känslan av hantverk bibehålls. Endast i undantagsfall levereras trappan via 
hustillverkaren (leveransrutt 2 och 3 eller leveransrutt 2 och 4 i figur 6). Den mesta 
informationen angående trappan passerar däremot hustillverkaren. Informationen hjäl
per hustillverkaren att samordna snickeriföretagets och andra leverantörers transporter 
med sina egna transporter. 

När det hustillverkande företagets trapporder skickas till snickeriföretaget för ordermot
tagaren, som är ansvarig för kontakten med hustillverkaren, in ordern på en tavla med 
en matris (med vars hjälp produktionsplaning sker) över inkomna order och ledig pro
duktionskapacitet. 1 de fall det finns speciella särdrag som den beställda trappan måste 
uppfylla - exempelvis konstruktionsmässig utformning eller önskemål om utförande i 
något speciellt träslag - diskuteras problemet internt hos snickeriföretaget samtidigt 
som en informell dialog förs mellan snickeriföretagets ordermottagare och aktuell 
konstruktör hos hustillverkaren. Denna process skulle kunna karakteriseras som en 
kombination av ömsesidig anpassning (Mintzberg, 1988) samtidigt som ett utbyte sker 
av normer och värderingar genom så kallat småprat Gustafsson (1994). De särdrag och 
den upplevelse (normer och värderingar) som är förknippad med den speciella produk
ten (trappan såväl som det hus i vilket trappan ska monteras) inverkar på både den 
fysiska hanteringen av trappan och de diskussioner som behandlar trappan. 

De materiella artefakter, som i fallet med det hustillverkande företaget och som är lättast 
att relatera till är husmoduler, köpta komponenter (exempelvis trappor) och produk
tionslayoutens egenskaper samt naturligtvis det färdiga husets egenskaper. Czarniawska 
-Joerges (1993) menar - i motsats till exempelvis Weick (1979) - att en organisations 
produktions- och kontrollsystem har jämbördig betydelse för en organisations agerande 
eller för relationer med andra företag. Artefakter - såväl i språket som knutet till mate
riella föremål - används för att skapa organisatorisk kontroll och erbjuda förklaringar 
för att hantera eller "styra" uppfattningar och förståelse. 

De materiella artefaktema - med sitt inneboende symbolvärde -influerar eller ger upp
hov ti l l kollektivt agerande inom och mellan organisationer (Latour, 1998; 
Czarniawska-Joerges, 1993). Fenomenet med materiella artefakters styrande och 
kontrollerande verkan kan förklaras med en dubbel förflyttning av individer, vilka 
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samlas kring de materiella artefaktema (produktionssystem, komponenter eller färdiga 
produkter) som "förmår" individerna att utföra vissa aktiviteter eller utföra dessa på ett 
visstsätt (Latour, 1998). 

Snickeriföretaget har en ganska stark fokusering på den egna produktionen. De ser 
tillverkningen som en form av mekaniserat eller industrialiserat hantverk - ett synsätt 
snarlikt hustillverkarens - där individuellt utformade trappor framställs. Detta sätt att 
skapa mening och identitet kring sina produkter är något som snickeriföretaget delar 
med det hustillverkande företaget. 

För att bibehålla och säkerställa hantverksprägeln fram till dess att trappan sitter på plats 
i huset har snickeriföretaget knutit till sig en snickerimontör - och hans anställda - som 
transporterar ut och monterar trappor i husen. 

Det finns en tydlig och självklar bild hos snickeriföretaget över den funktion som 
trappan är tänkt att spela i huset. Emellertid läggs större vikt vid trappan som egen pro
dukt med en egen identitet. Den monterade trappan relateras inte i någon högre utsträck
ning till de moduler som hustillverkaren framställer. För att kompensera detta använder 
snickeriföretaget montörens kunskap och begreppsvärld från aktiviteterna på bygg
platsen. Montören upplever till exempel att han utöver den rena trappfunktionen monte
rar eller placerar en "möbel" eller en "prydnad" på sin "rätta plats". Trappmonteringen 
är ofta den sista detaljen som kommer på plats i huset. I dagsläget är dock montören 
endast aktiv på vissa utländska marknader. Hustillverkaren ser ofta trappan som en 
komponent som ska "passas in" tillsammans med de övriga delarna i den "byggsats" 
som huset från början består av. När trapporna blivit monterade i huset har de genom
gått en transformation. Från att vara en av komponenterna som huset består av har 
trappan blivit en "vacker och välplacerad möbel". Detta faktum utgör en av hörnstenar
na vid värdesättande av ett hus. 

Av redogörelserna i detta avsnitt framgår att inte alla delar av det färdiga huset levereras 
(i de flesta fall) via hustillverkaren eller ingår i dess produktion utan transporteras direkt 
till byggplats. Dessa delar omvandlas då inte i viss mening till fysiska eller materiella 
föremål förrän vid monteringen. De är endast symboler (språkliga eller lingvistiska 
artefakter) med vilka konstruktörerna samordnar huset som "byggsats" och till viss del 
föreskriver byggentreprenörens aktiviteter på byggplatsen. 

De komponenter, som levereras direkt till byggplatsen, har i många fall medföljande 
instruktioner ämnade i första hand till byggentreprenören men även till huskunden. 
Byggentreprenörerna - oavsett om de själva står för entreprenaden eller gör den på upp
drag från hustillverkaren - använder de beskrivningar och underlag (ritningar, leverans
beskrivning etc) som kommer från hustillverkaren och från huskonstruktören för att 
samordna sina egna anlitade underentreprenörers aktiviteter. I hustillverkarens ritningar 
finns symbolbeskrivningar med mycket inbyggd norm- och funktionsförståelse för 
montering och sammansättning (något som påtalas av byggentreprenörer när de jämför 
hustillverkarens ritningar med andra husföretags). 

I de fall då snickeriföretagets anlitade montör inte följer med trappan till byggsatsen -
och får den på plats - medföljer monteringsinstruktioner framtagna i samarbete mellan 
snickeriföretaget och montören. Monteringsinstruktionema innehåller montörens 
praktiska erfarenhet och förståelse av hur trappan relaterar till resten av huset. 
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Byggentreprenörerna har förutom monteringsinstruktionerna ofta vissa knep för att få 
trappan att fungera med resten av huskomponenterna, exempelvis genom att vänta med 
att montera en innervägg till efter att trappan monterats. Monteringsinstruktionerna kan 
även ses som symboler eller artefakter med vars hjälp trappdelarna - som i sig har olika 
identitet och funktion - kan sättas samman till en hel trappa. I färdigmonterat skick 
kallar även byggentreprenören - i motsvarighet med snickeriföretagets montör - trappan 
för "möbel". 

Som nämndes tidigare ser ofta hustillverkaren trappan som en komponent som ska 
"passas in" tillsammans med de övriga delarna i den "byggsats" som huset från början 
består av. När trapporna blivit monterade i huset har de genomgått en transformation, 
från att vara en av de komponenter som huset består av till att bli en "vacker och väl-
placerad möbel". Detta utgör en av hörnstenarna vid bedömning av husets "värde". 

Det faktum att ingen huskonstruktion är den andra lik och att byggentreprenörerna 
endast undantagsvis får montera "kataloghus" ger entreprenörens montering en större 
prägel av hantverk än vad som är vanligt förekommande. Hantverket kräver lång 
erfarenhet och skicklighet. Kundanpassningen på huskonstruktionerna, de prefabrice
rade husdelama och det monterade huset och de normer och värderingar som följer med 
- från det att kundemas idéer, föreställningar och drömmar i olika steg omvandlas till 
"färdiga", monterade hus - är en påtaglig källa för känslan av tillhörighet och identitet 
hos byggentreprenörerna. Denna identitet kommer exempelvis till uttryck genom att 
byggentreprenörer, när de talar om de "färdiga" husen, också brukar kalla dem "möbler" 
vilket anspelar på det höga inslaget av hantverk som finns inneboende i husen. 

När en trappa levererats till byggplatsen är den emballerad och dess egenskaper (träslag, 
färgnyans och konstruktionsmässig utformning) kan endast anas. Emballaget tar till viss 
utsträckning bort den förståelse, som är förknippad med trappans funktion och särart/ 
individualitet (detta förhindrar även formandet och utförandet av aktiviteter på bygg
platsen). Trappan och dess delar kan inte identifieras förrän emballaget avlägsnats. 
Viktiga överväganden kan inte göras förrän trappans monteringsanvisningar frigjorts 
från det omslutande emballaget (anvisningar och trappdelarna inneslutna i samma 
inpackning). 

Det ovan beskrivna inträffar dock inte i de fall då snickeriföretagets montör levererar 
och monterar trappan. Montören har med sig trapporna till byggplatsen endast inlindade 
i några skyddande filtar. Montörerna hanterar trapporna (under transporten) så lite och 
så försiktigt som möjligt. Vid anländande till byggplats kan trappan monteras utan 
onödiga tidsförluster. 

Detta avsnitt har velat skildra den roll som produkter (komponenter, system och egen
tillverkade element) - som de kundanpassade husen är uppbyggda av - spelar för det 
hustillverkande företagets identitet och på de sätt de utformar och samordnar sin verk
samhet. Genom att anta ett förhållningssätt där normers och värderingars- inbäddade i 
språket samt associerade till produkter och andra fysiska utrustning - samordnande 
effekter studeras har försök gjorts att belysa fenomenet kundanpassning ur ett intressant 
(och möjligen lite ovanligt) perspektiv. På samma sätt som i de två föregående avsnitten 
är det viktigt att ha klart för sig att de använda teoribildningarna endast avser att tydlig
göra de fenomen som studeras och fördjupa den egna förståelsen. 
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7. Verksamhetsanalys av 
det hustillverkande företaget 

Denna rapport har som syfte att belysa, analysera och kommentera Kundanpassningens 
inverkan på arbetssituation och organisationsstruktur hos ett hustillverkande företag 
med hög grad av kundanpassning. På det utvalda hustillverkande företaget har en om
fattande materialinsamling och analys av verksamheten genomförts. Delar av de resultat 
som redovisas i detta avsnitt är framtagna parallellt med det analysarbete som bedrivits i 
forskningsprojektet "Samverkan och affärsutveckling i träkedjan" (SAIT). Ett projekt 
som drivits gemensamt av AB Trätek, Institutet för träteknisk forskning, Linköpings 
universitet. Centrum för studier av människa, teknik och organisation, (CMTO) samt 
Internationella Handelshögskolan, Jönköping (IHH). 

Stora delar av den totala analysen har därför fokuserats på affärssamverkan mellan hus
tillverkaren, en utvald leverantör och huskunder samt samverkan med de partnerföretag 
vilka hustillverkaren använder sig av i sin samverkan med huskunder. Den diskussion 
och analys som redovisas i denna rapport har ett något ändrat fokus. I stället för att fo
kusera på affärssamverkan och hur hustillverkaren kan öka sin konkurrenskraft i sam
verkan med leverantörer, partners och kunder fokuseras istället på den inverkan den 
höga nivå av kundanpassning som hustillverkaren har på organisationsstruktur. Vidare 
studeras den påverkan som kundanpassning och organisationsstruktur gemensamt har på 
arbetssituationen i företaget. Analysen sätter kundanpassningen som fenomen i fokus 
och modellering av företagets processer (inköp, produktion, försäljning, leverans) 
studeras ur detta perspektiv. 

I den analys som genomförts på företaget har till stor del en arbetsmetod kallad "För
ändringsanalys enligt SIMM" (beskriven i avsnitt 3) använts för utförandet av en så 
kallad verksamhetsdiagnos. Verksamhetsdiagnosen kan delas upp i följande moment: 

• verksamhetsdefiniering 
• process- och relationsanalys 
• mål, styrke- och problemanalys 
• sammanfattande värdering i form av förändringsbehov 

Verksamhetsdefinitionen utgår ifrån den praktikgeneriska modellen (se avsnitt 3) och 
resultatet av detta analyssteg presenteras nedan i sin helhet. Den kan ses som en för
enkling av den beskrivningen av det hustillverkande företaget som beskrivs i avsnitt 4, 5 
och 6. Verksamhetsdefinitionen kan läsas parallellt med dessa avsnitt för att underlätta 
en djupare förståelse av hustillverkarens verksamhet. 

Process- och relationsanalysen som genomförts bestod till största delen av en kart
läggning av de aktiviteter eller handlingar som utförs i företaget. Kartläggningen utgick 
till stora delar från de sex faserna i den så kallade affärsgeneriska modellen, som 
beskrevs i avsnitt 2. Vid kartläggningen identifieras de aktiviteter vilka enligt företagets 
egen beskrivning driver verksamheten framåt från första kundkontakt till slutgiltigt 
godkännande av leveransen. Vem som utför de olika aktiviteterna samt vilken "input" i 
form av material och information och relationer till andra individer eller aktörer har 
också ingått som en del i denna kartläggning. Genom den förståelse som process- och 
relationsanalysen gav kunde det hustillverkande företagets situation och verksamhet 
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speglas i ett antal teoretiska perspektiv (resultatet av dessa speglingar finns återgivna i 
avsnitten 4, 5 och 6) 

Arbetet med process- och relationsanalysen resulterade i ett stort antal grafiska beskriv
ningar av det hustillverkande företagets processer, funktioner och aktiviteter. Materialet 
är alltför omfattande för att kunna göras rättvisa i denna rapport. I detta avsnitt kommer 
därför resultatet av process- och relationsanalysen endast kommenteras översiktligt. 

Ett sätt att komplettera de grafiska beskrivningarna och fördjupa förståelsen av hustill
verkarens verksamhet och processer är att genom studier av dokument och samtal med 
hustillverkarens personal identifiera upplevda mål, styrkor och problem. De målen, 
styrkoma och problemen listas och mönster identifieras (tolkas) utifrån den samlade 
mängden av utsagor om företagets verksamhet. 

Den totala bild, som de olika analysstegen ger tillsammans, ligger till grund för en 
sammanfattande analys eller värdering där aktiviteternas utformning ställs mot de mål, 
styrkor och problem som identifieras. Denna sammanfattande analys eller värdering har 
i olika omgångar presenterats i form av identifierade förändringsbehov för hustillverka
ren (hustillverkaren måste sedan själv prioritera mellan dessa behov och genomföra 
olika utvecklings- och förändringsarbeten. I detta avsnitt kommer de framkomna för
ändringsbehov som identifierats att sammanställas, omformuleras och diskuteras 
utgående ifrån kundanpassning och dess fömtsättningar. 

7.1 Verksamhetsdefinition med utgångspunkt från en 
praktikgenerisk ansats 

Nedan kommer det hustillverkande företagets verksamhet beskrivas och definieras. 
Beskrivningen inleds med att ge en bild av företagets affärside och verksamhet. Det är 
svårt att på ett kortfattat sätt ge en rättvisande bild av hustillverkarens verksamhet. Ett 
sätt att göra detta är att genom kategoriseringar dela upp verksamheten i olika uppdrag, 
källor för resurser samt genom kategoriindelning ge stmktur till omgivningen i exem
pelvis olika typer av klienter och missresultander etc. Företagets verksamhet definieras 
även genom kategorisering i olika uppdragsformer. 

Hustillverkarens affärsidé 
I hustillverkarens affärsidé kan följande begrepp tydligt utläsas: 

• Marknadsföring och försäljning utgör högt värdesatta och centrala aktiviteter i före
tagets verksamhet. 

• Tillverkningen ska möjliggöra en hög grad av kundanpassning (kopplar ånyo an till 
ett starkt marknadsfokus). 

• De tillverkade husens egenskaper skall ge huskunderna en sund och behaglig inom
husmiljö (här anspelas på miljövänlighet i allmänhet utan att ge några bestämda 
löften). 

• I affärsidén betonas även användandet av trä som en garant för en hög kvalitet. 
• Trä skall även få huset estetiskt anpassat till sin omgivning. 

53 



För att inte röja företagets identitet har inte affärsidén i sin helhet citerats. I stället har 
kärnbegrepp i affärsidén tagits fram och tolkats mot bakgrund av övrigt empiriskt 
material. 

Uppdrag, kunder och marknad 
Utländska kunder/agenter svarar, som nämnts ovan, för 80% av omsättningen. Svenska 
säljkontor administrerar försäljning av hus i Sverige, dock genomförs avtalsförhand
lingar oftast direkt med företagets huvudkontor. 

Det hustillverkande företaget kan uppfylla en rad olika uppdrag som ställs av en rad 
olika uppdragsgivare. Nedan beskrivs sju av de vanligaste uppdragen. 

Uppdrag 1 - Företagets ägare 
Företaget ägs av VD som är huvudägare samt av vVD. Som delägare finns även en tysk 
marknadsrepresentant och företagets chefsarkitekt. Samtliga arbetar aktivt i företaget. 
Ägarna svarar för ledningen av företaget och ingår i företagets styrelse. Uppdraget 
gentemot företagets ägare är att gå med vinst samt att ge sysselsättning i form av ledan
de befattningar. 

Uppdrag 2 - Svenska huskunder (konsumenter) 
Företagets huvudkontor genomför all kontakt med kunden. Detta från första kontakt, där 
företagets utbud och kunnande motsvarar kundens behov och önskemål, till levererat 
hus. Detta uppdrag står tillsammans med uppdrag 3 för ca 20% av omsättningen. 

Uppdrag 3 - Svenska hus kunder (utför are av entreprenader) 
På den svenska marknaden erbjuder företaget sina kunder att leverera huset nyckelfär-
digt, det vill säga företaget åtar sig att montera huset och installera alla tillhörande 
system (värme, ventilation etc) i en så kallad totalentreprenad. Vid totalentreprenader 
köper företaget de administrativa tjänsterna från en lokal entreprenör. Den lokala entre
prenören köper upp arbeten som ingår i entreprenaden. I de fall då ingen lämplig entre
prenör har kunnat hittas finns det i dagsläget en person på huvudkontoret som administ
rerar och köper upp ingående arbeten för entreprenaden. Vid detta uppdrag tecknas avtal 
mellan företaget och huskunden och företaget bär ansvaret för det färdiga husets över
lämnande. 

Uppdrag 4 - Svenska huskunder (förmedlare av tomtmark) 
Utöver själva husförsäljningen och leverans av nyckelfärdiga hus erbjuder företaget 
huskunderna ett antal tjänster som till exempel hjälp att få tag i lämpliga tomter, råd
givning i juridiska frågor samt förmedling av kontakt med lämpliga byggentreprenörer. 

På sin hemsida har företaget lagt upp erbjudanden om köp av lediga tomter, något som 
är möjligt genom samarbete med lokala tomtmäklare. Detta utgör en mervärdestjänst 
utan juridiska åtaganden mellan huskund och företaget. På motsvarande sätt sker även 
förmedling av juridisk rådgivning. 

Uppdrag 5 ~ Svenska huskunder (förmedlare av kontakt med entreprenörer) 
För de huskunder som finner uppdraget för totalentreprenad för kostsamt kan företaget 
förmedla kontakt med lokal byggentreprenör som de knutit till sig. Byggentreprenören 
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som är knuten till företaget har som del av sitt uppdrag att representera företaget (tala 
för företagets produkter, bära kläder med företagets logo etc). 

Den lokala entreprenören står i detta fall, i juridisk mening, för hela husentreprenaden. 
Vid detta uppdrag tecknas avtal mellan byggentreprenören och huskunden men företa
get står fortfarande som moralisk garant för att det färdiga huset överlämnas på ett 
godtagbart sätt, dock utan något formellt juridiskt ansvar. 

I de fall huskunden väljer att själv administrera entreprenaden kan företaget hjälpa till 
med att få tag i arbetskraft för speciella arbeten. 

Vad gäller avtalsförhandlingar, avtal och betalning ser det ut som vid försäljning till 
svensk slutkund i uppdrag 3. Skillnaden ligger i att entreprenören officiellt svarar för 
kontakter och informationsutbyte mellan kund och leverantör (det hustillverkande före
taget). Mycket av kontakten sköts dock ändå direkt mellan huskunden och det hustill
verkande företaget (som är säljare). 

Uppdrag 6 - Utländska agenter. 
Det hustillverkande företaget har ett antal utländska agenter som bedriver försäljning av 
sina hus i respektive land eller region. De flesta har sin verksamhet i Mellaneuropa. 
Försäljningsavtal upprättas mellan agenten och det hustillverkande företaget. Agenten 
sköter alla kontakter med slutkunden. Ca 80% av omsättningen ligger på den mellan-
europeiska marknaden (främst Tyskland och Österrike). 

Uppdrag 7 - Utländska huskunder (agenternas kunder). 
Det hustillverkande företaget strävar efter att sälja hus i utlandet enbart genom agenter. 
Detta för att komma undan direktkontakten med husköparen. Det har visat sig betydligt 
smidigare att en agent i respektive försäljningsland sköter dessa kontakter, speciellt när 
problem uppstår. Agenten bär det juridiska ansvaret gentemot kunden och agenten kan 
på ett samlat sätt föra talan mot det hustillverkande företaget. 

Företagets forsörjare av material, ersättning och annat underlag 
Det hustillverkande företaget har ett stort antal underleverantörer, allt från konstruk
tionstjänster, vitvaror till snickerier och sågade varor. 

Exempel på varor och komponenter från underleverantörer: 

• Byggnadsvirke (gran) från svenska • Transportföretag för externa 
sågverk transporter av råvara och 

• Isolering komponenter samt byggsatser 
• Skivmaterial • Energi från större energibolag 
• Profilerade ämnen för lister etc. • Takpannor 
• Snickerier; fönster, dörrar, trappor • Plåt 
• Vitvaror; spisar, kyl- och frys, • Konsulttjänster i form av: 

tvättmaskiner konstruktion, administration, 
• Ventilationssystem översättning, reklam, 
• Värmesystem projektledning. 
• Montering (tjänst) av hus 
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Det hustillverkande företagets finansiering (kapital) härleds från ett antal källor. T i l l 
försel av kapital kan delas upp i tre olika källor. Kapital som tillförs företaget kan sägas 
komma från aktieägare (privatföretag), kunder (utländska och svenska) samt kredit
institut (korta och långa krediter). Ersättning vid oförutsedda situationer och ekonomisk 
skada har företaget garderat sig (skapar sig trygghet) för genom tecknande av olika för
säkringar. Källa för denna typ av ersättning är olika försäkringsbolag. 

Företaget har finansierat sina senaste investeringar i produktion och administration med 
eget kapital. 

Kunskap och kunskapsutveckling 
För sin verksamhet behöver det hustillverkande företaget kompetens och kunskap om de 
komponenter, råvaror och tjänster de köper. Kompetens krävs även i den egna produk
tionen och om de egna produkterna. 

I de fall som inte kunskap redan finns i företaget måste denna kunskap hämtas externt, 
antingen i syfte att bygga upp den egna kompetensen eller för att parera en kapacitets-
brist i den egna verksamheten. Nedan finns en uppräkning av några av de kunskaps
leverantörer eller kunskapskällor som det hustillverkande företaget anlitar för sin kun
skapsförsörjning. 

Råvara 
• Exportrådet, Branschorganisationer 

och företagarföreningar. 
• Material- eller branschinriktade 

kunskapsföretag. 

Transporter 
• Externa transportföretag. 

Produktion, konstruktion och produkter 
• Material- eller branschinriktade 

kunskapsföretag. 
• Universitet. 
• Maskin/systemtillverkare. 
• Konsultföretag (konstmktion, 

legotillverkning). 
• Agenter/Kunder 

Marknad och personal 
• Branschinriktade kunskapsföretag. 
• Arkitekter (en del agenter har en 

bakgrund som arkitekter). 
• Utländska agenter. 
• Svenska säljkontor. 
• Reklambyrå. 

Företagande och personal 
• Branschorganisationer och 

företagarföreningar 
• Revisionsbyråer 
• Kreditinstitut 

Normer och normställare 
Mintzberg (1988) identifierar standardisering av normer som en av de mekanismer som 
används för samordning av företagsverksamheter och organisationer i allmänhet. 

Normer och standardisering av värderingar utgör därmed verktyg att beskriva önskade 
tillstånd och skapande av regelsystem utgående från olika normställares krav (ofta en 
statsmakt eller inflytelserik institution). 

Officiella normställare är ofta representanter som för den större helhetens talan och 
företräder dem för vilka de uppsatta reglerna är tänkta att fungera. Det kan till exempel 
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röra sig om företrädare för en bransch, en viss kundkategori eller en viss typ av företag i 
en bransch. I många fall har reglerna förankrats i en större del av samhällskroppen, d v s 
någon statsmakt eller internationell organisation. 

Nedan listas områden av regler och regelverk som det hustillverkande företaget har att 
rätta sig efter. Dessa är till största delen bestående av lagar och förordningar inrättade av 
statsmakten och täcker in ett stort antal områden. Följande områden kan tjäna som 
exempel: 

• Företagande 
• Miljö (miljölagstiftning) 
• Arbetsmiljö (intemkontroll) 
• Nationella byggnormer 

När det gäller normer och regler på olika områden finns det ett flertal olika normställare 
som mer i detalj fastställer vad som skall anses som rätt eller fel, godkänt eller icke god
känt. Nedan har exempel på sådana normställare listats på områden för kvalitet och 
acceptabel affärsetik. 

Kval itetsnormer 
• Kunder (vad är acceptabel kvalitet på en köpt produkt) 
• Svenska och utländska kvalitetssystem för husbyggnation (exempelvis QSF och 

QSD) 
• SIS (svensk industristandard) 
• Interna och branschspecifika normer 
• Utländska standarder och krav 
• Nationella byggnormer 

Det förekommer även normer, som i varierande utsträckning finns formellt nedteckna
de, exempelvis intern policy. Informella normer och outtalade överenskommelser 
formar stora delar av företagets agerande. Dessa överenskommelser kan bransch eller 
marknadsspecifika. I Sverige och i de europeiska länderna finns inarbetade regler och 
praxis som måste följas. På mer avlägsna marknader, t ex Japan kan mer djupgående 
kulturella skillnader spela in. 

Instrument och verktyg i företagets verksamhet 
För att styra företagets verksamhet krävs en rad olika instrument och verktyg. Dessa 
utgörs av rutiner som säkerställer att resultatet av föreskrivna aktiviteter ligger inom de 
bestämda riktvärdena. De kan även utgöras av konkreta mätinstrument eller kalkyl
program. Nedan finns några exempel på instrument som används av det hustillverkande 
företaget. 
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Råvara: 
Instrument för mätning och 
bedömning av materialegenskaper. 
Kvalitetssystem. 

Transport: 
Truckar (intemtransporter). 
Lastbilar (externa transporter). 

Administration, ekonomi, kundkontakt: 
Ekonomiska kalkyler. 
Administrativa informationssystem 
(Ekonomi, löner och OLF). 
Telefon, Fax, E-mail, Internet. 

Orderberedning och produktion: 
• Berednings- och konstruktions-

relaterade informationssystem 
(CAD). 

• Produktionskalkyler 
(produktionstidsberäkningar). 

• Program för kapningsoptimering. 
• Montering och spikning av 

delsystem (ritningar och 
instruktioner). 

• Packning och leverans (leverans
rutiner, dokument för leverans
omfattning etc). 

• Verktyg för skärande bearbetning. 
• Spikbänk för montering av 

väggblock. 

Verksamhetens producerade resultat 
Utöver det rent ekonomiska resultatet - något som inte kommer att behandlas i denna 
rapport - producerar det hustillverkande företaget grundläggande värden i form av 
materiella produkter och tjänster. Med utgångspunkt från vad som framgått tidigare kan 
produkter och tjänster definieras på följande sätt: 

Produkter 
• Trästomme för småhus. 
• Monteringsfärdig "byggsats" för 

småhus i trä (inklusive inredning 
och diverse kringutrustning). 

Tjänster 
• Teknisk support till kunder. 
• Hjälper kunden hitta lediga 

hustomter. 
• Rekommendera och förmedla 

kontakt med lämplig 
byggentreprenör. 

• Utförare av entreprenader 

I de flesta fall sker en kombination av produkter och tjänster. Mottagare av de resultat 
som produceras av verksamheten kallas ibland för klienter (gynnas av resultatet) och 
missresultander (missgynnas av resultatet) eller helt enkelt bara resultander. Nedan 
finns en uppställning med exempel på tre typer av klienter följt av några exempel på 
missresultander kopplade till olika resurser eller resultat. 



Huvudklienter (gynnade aktörer) Missresultander (missgynnade aktörer) 
> Utlandet > Råvara 

• Agenter • Andra hustillverkare 
> Sverige 

• Slutkunder av hus > Produkter 
• Andra hustillverkare 

Sidoklienter (gynnade aktörer) • Tillverkare av 
> Utlandet substitutmaterial 

• Utländska agenter 
> Sverige > Tjänster 

• Byggentreprenörer • Transportföretag 
& montageföretag • Andra revisionsbyråer 

• Fristående • Andra reklamföretag 
säljkontor 

> Personal 
Medklienter (gynnade aktörer) • Andra arbetsgivare 

• Transportföretag 
• Revisionsbyrå 
• Reklamföretag 

Klienterna kan ibland delas in i de tre gruppema huvud-, sido- och medklienter. Huvud
klienter utgör huvudmottagaren av producerat resultat, sidoklienter är aktörer som gyn
nas genom sitt samarbete med det hustillverkande företaget och medklienter är aktörer 
som gynnas genom att de har det hustillverkande företaget som kunder. 

7.2 Analys av mål, styrkor och problem 
Nedan kommer ett urval av de mål, styrkor och problem som identifierats hos det hus
tillverkande företaget att - i form av dokument och utsagor - analyseras och kommen
teras. Under arbetet med det hustillverkande företaget har ca 170 mål, 200 styrkor och 
260 problem formulerats av intervjupersoner och i dokument. De identifierade målen, 
styrkorna och problemen kommer att presenteras gruppvis och kommenteras. Hustill
verkarens strävan efter hög kundanpassning kommer att fokuseras. För varje grupperinj 
av styrkor och problem kommer relationer mellan enskilda styrkor och problem kom
menteras ytterligare genom grafiska beskrivningar. 

Mål för kundanpassning och organisatorisk styrning 
Det finns en mängd mål som styr det hustillverkande företagets verksamhet. De flesta 
mål som formulerats av anställda/medverkande i hustillverkarens verksamhet är infor
mella och formuleras på olika sätt beroende på vem man talar med. Flera av målen kny
ter dock an till högre, mer formella mål. Dessa mål kan grupperas under fem områden: 

Strategi för kundanpassning 
Konstruktiv utformning av kundanpassade hus 
Organisationens samlade kapacitet och förmåga 
Organisationens samordnande standardisering 
Inköp av råmaterial, komponenter och syslem 
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Strategiför kundanpassning: Hustillverkaren eftersträvar en position som leverantör av 
kundunika hus där varje hus är anpassat efter den enskilde kundens önskemål och krav. 
Följande målformuleringar kan tas som exempel på detta: 

Mål-33. Offerterna ska anpassas till att tillgodose det kunden efterfrågar. 
Mål-39. Företagel skall klara av att tillgodose beställningar från kunder som har egna 
önskemål. 

Hustillverkaren är ibland alltför följsam mot kundemas önskemål. Följande mål ställs 
därför upp för att stävja detta beteende: 

Mål-41. Hustillverkaren vill att kunderna ska köpa hus ur produktkatalogen. 
Mål-42. Försäljningsvolymen hör fördelas jämnare mellan de olika marknaderna. 
Mål-44. En "bra" mix mellan standard och kundanpassade hus ska eftersträvas. 

Det är dock svårt att avgöra var gränsen mellan standardiserade hus och kundanpassade 
hus skall dras. De flesta hus av standardtyp som hustillverkaren producerar skulle ses 
som höggradigt kundanpassade hos andra hustillverkande företag. 

Som en del i strategin för att upprätthålla hög kundanpassning krävs ett bra formspråk 
och förankring i en lång hantverkstradition: 

Mål-] 11. Husföretaget skall basera sina konstruktioner på en god arkitektur. 
Mål-109. Hustillverkaren skall stå för en god byggtradition. 
Mål-110. Husföretaget skall basera sin produktion på ett genuint hantverkskunnande. 

Hantverket är en viktig del i den image som hustillverkaren försöker skapa av sig själv. 

Konstruktiv utformning av kundanpassade hus: Målen för formgivning av det konstruk
tiva arbetet är fulla med estetiska värden. Känslan för trä och utseende är stark: 

Mål-91. Hustillverkaren skall erbjuda kunderna kundanpassade TRÅ-hus av hög kvalitet. 
Mål-92. Hustillverkaren skall i möjligaste mån använda miljövänligt material. 
Mål-93. Hustillverkaren skall erbjuda en god husdesign anpassad till omgivande miljö. 
Mål-95. Hustillverkaren skall ta fram hus som (i sig själva) är estetiskt vackra. 
Mål-76. Innan en konstruktion är färdig skall den vara anpassad både estetiskt och 
produktionstekniskt. 

De estetiska värdena är dock ej starkast. Det finns en stark insikt om att husen måste 
utformas på ett sätt som gör dem ekonomiskt lönsamma och lätta att tillverka: 

Mål-18. Hustillverkaren ska ta fram produkter som är en blandning av ekonomiskt korrekt 
genomförande och estetiskt vackert hus. 
Mål-47. Det alternativ som är enklast och bäst ur ekonomi- och tillverkningssynpunkt skall 
väljas. 

De ekonomiska aspektema av konstmktionsarbetet kommenteras här ganska sparsamt. 
Att ekonomiska överväganden och val är betydelsefulla vid exempelvis beräkning av 
materialåtgång och materialval är underförstått i de beskrivningar som ges av kon
stmktionsarbetet. 

Organisationens samlade kapacitet och förmåga: Hustillverkaren har sin förmåga och 
kapacitet koncentrerad till sin konstmktionsavdelning men även till produktionen. 
Konstmktionsavdelningen ska för att kunna fungera på bästa sätt ha en buffert av 
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konstmktioner som skall till produktion. Störningar i form av lång tidsåtgång orsakas 
ofta av allt för invecklade konstmktioner. Därför eftersträvar hustillverkaren en jämnare 
produktsammansättning: 

Mål-67. Konstruktionsavdelningen ska ha framförhållning på två till tre färdiga huskonstruk
tioner innan konstruktionerna går till produktion. 
Mål-124. Eftersträva låg genomsnittlig konstruktionstid per hus. 
Mål-108. Hustillverkaren vill ha en produktsammansättning med låg konjunkturkänslighet. 

Hustillverkaren strävar även efter att själv tillverka så mycket av de väggblock och 
andra husdetaljer som är möjligt. 

Mål-103. Produktion av byggelementen skall i största möjliga utsträckning ske i egen regi. 

Som leverantör skall hustillverkaren även klara av åtaganden för montering av husen. 
Hustillverkaren har dock ej för avsikt att i någon större utsträckning leverera nyckel
färdiga hus. 

Mål-116.1 huvudsak leverera monteringsfärdiga hus (byggsatser för montering). 
Mål-117. Hustillverkaren ska kunna åta sig entreprenader tillsammans med externa 
genomförare. 
Mål-118. Hustillverkaren ska kunna åta sig stommonteringar tillsammans med externa 
genomförare. 
Mål-120. Nyckelfärdiga leveranser ska utgöra klara undantag. 

Organisationens samordnande standardisering: Det hustillverkande företaget har spar
samt utvecklade och standardiserade mtiner. Den standardisering som förekommer är 
främst förknippad med orderhantering och konstmktion. Hustillverkaren vill även 
genom mtiner och standardisering formalisera delar av konstmktionsarbetet. Nedan 
finns exempel på den typ av mål som återfinns i olika utsagor: 

Mål-75. All information (underlag) skall finnas innan produktionssättning. 
Mål-86. Konstruktionsarbete/ritningar på huset är inte styrt av leveransdag utan när huset går 
i produktion. 
Mål-135. Ett korrekt konstruktionsunderlag skall finnas för order. 
Mål-125. Att i hög utsträckning dokumentera konstruktionsstandarder. 

Det finns även mtiner som ska skydda produktionen och göra den mindre störnings-
känslig. Detta fömtsätter mtiner vad gäller exempelvis inköp och ekonomisk kontroll av 
husordem innan produktion inleds: 

Mål-137. Företaget skall ha goda rutiner för betalningssäkring. 
Mål-136. Företaget skall ha goda inköpsrutiner. 

Inköp av råmaterial, komponenter och system: För att säkerställa ett jämnt utnyttjande 
av produktionen krävs som nämndes innan formulerade mål som reglerar inköp av olika 
typer av material. Här följer några exempel på sådana målutsagor: 

Mål-6. Inköpta materialvolymer ska följas upp med hjälp av materialbevakningslistan. 
Mål-7. Inköp av standardkomponenter görs av truckförare på lagret. 
Mål-9. Ramavtal för priser på virke ska gälla minst ett halvår. 
Mål-10. För felaktig leverans betalas ej fakturan förrän frågan utretts. 
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Exemplen ovan kan på inget sätt ses som en komplett beskrivning av samtliga mål som 
finns formulerade på olika nivåer i det hustillverkande företaget. Denna översikt av 
företagets mål skall ses som en orientering inför kommande diskussion av företagets 
styrkor och problem. 

Företagets styrkor som de upplevs internt och av partners 
Det hustillverkande företaget har en mängd starka sidor, upplevda såväl internt som av 
kunder och partnerföretag. I likhet med de redovisade målen ovan kommer inte samtliga 
styrkor att redovisas. I stället har de sammanförts till så kallade styrkeområden med 
vissa tydliga särdrag. Dessa kommer nedan att kommenteras och delar exemplifieras 
med enklare grafiska beskrivningar där orsak-/konsekvenssamband formas. En styrka 
orsakar genom ett orsak-/konsekvenssamband (i figurerna utmärkta med pilarna) en 
annan styrka. 

Kundanpassningen är framförallt uppmärksammad av kunder, agenter och partners. 
Genom sina kundanpassade hus och det yrkeskunnande som finns i produktionen har 
hustillverkaren skaffat sig goda marknadsförutsättningar. Mot bakgrund av detta kan 
styrkeområdet "Goda marknadsförutsättningar" formuleras. I figur 7 förtydligas detta 
styrkeområde närmare. Figuren skall läsas uppifrån. 

Seriösa 
medarbetare i 

produktlon 

Gott tekniskt 
kunnande 

Arkitekt 
tillgänglig 

"Spännande" 
produkt 

Goda sälj-/ 
marknads-

förutsättningar 

Enkelt med 
ändringar i 

produkt 

Byggsatser med 
hög passform 

Goda produk Hustillverkaren 
Tilltalande 

produkt 
tions förut lyssnar på sina Tilltalande 

produkt sättningar kunder 

Tilltalande 
produkt 

Figur 7 Skiss över styrkeområdet "Goda marknadsförutsättningar". 

Säljarna har till sin hjälp rutiner och mallar för utformning av offerter. Detta system för 
utformning av offerter upplevs som en styrka i kontakten med kunder så väl som för den 
intema administrationen. Nedan, i figur 8, skissas denna upplevda styrka. 

62 



Likadant utformade 
offerter, oberoende 

av uppråttare 

Lättare att 
"hitta rätt" 

I offerten 

Lågre beroende av 
enskilda personer 

vid offerering 

Tillförlitliga 
offertunderlag 

Väl fungerande 
offerter 

Figur 8 Skiss över styrkeområdet ''Välfungerande offertsysteni". 

Hustillverkaren upplever själv att deras marknadsförutsättningar är goda. Mycket av 
detta relateras till den goda förmåga hustillverkarens säljare har att fånga upp svenska 
huskunders och utländska agenters förväntningar. Det går därför att formulera styrke
området ''Väl fungerande och kunniga säljare". I figur 9, nedan finns en grafisk 
beskrivning. 

Säljarna är bra 
förhandlare 

Säljarna har god 
4}roduktkännedoni 

Professionella Tillgodoser 
säljare kundkrav 

Professionella relationer 
med kunder 

Säljarna har god 
kunskap om 

marknadshändeiser 

Säljarna har ofta 
kontakter med 

sina kunder 

Säljarna har ett nära 
samarbete med sina 

kunder/agenter 

Säljarna har ofta en 
grundläggande känsla för 

kundens föwäntningar 

Kunniga säljare 

Figur 9 Skiss över styrkeområdet" Väl fungerande och kunniga säljare". 
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Det hustillverkande företaget förmåga att få in idéer och förslag till konstruktörerna för 
produktutveckling och förbättringar av produkterna upplevs även vara god. Det finns 
flera kanaler där konstruktörer kan få idéer och information. Detta styrkeområde kan 
därför benämnas ''Goda underlag för produktutveckling", se figur 10. 

Konstruktion har en 
god dialog med 

säljrepresentanter 

Konstrulctörema bevalwr 
sina liuskonstruktioner 

i produktion 

Konstruktörerna får idéer/förslag vid 
dialog med personal i spikhailarna 

Det finns mänga 
in synpunkter ] 

f 4 f = ^ 1 

kanaler för att få 
3ä produkterna 

Goda underlag för förbättring/ 
-utveckling av konstruktioner 

Konstruktörerna har 
kontakt med byggare 

Figur 10 Skiss över styrkeområdet "Goda underlag för produktutveckling". 

Det hustillverkande företaget har även en flexibel produktion som klarar många av de 
förändringar som tillverkning av kundanpassade hus innebär. Flexibiliteten uppstår när 
det finns god framförhållning och inte för stora förändringar i planeringen. Även t i l l 
gången ti l l köp av produktionskapacitet utifrån hjälper till att skapa flexibilitet i produk
tionen. Styrkeområdet skissat i figur 11 benämns "Godproduktionsflexibilitet". 

Legotillverkare 
möjliggör 

volymvariationer 

Detftåifs 
planerings

möten 

Produktionen 
är flexibel 

Framfor 
hållningen 

är god 

Sent inkomna 
konstruktionsändringar 
klaras av relativt smidigt 

Figur 11 Skiss över styrkeområdet "Godproduktionsflexibilitet". 
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Många av de styrkor som framkommer vid samtal med hustillverkarens anställda, part
ners och kunder är även förknippade med problem av olika slag. Paradoxalt nog kan 
samma individ uppleva ett förhållande både som en styrka och som ett problem. 

Företagets problem med den höga graden av kundanpassning 
På motsvarande sätt som för de identifierade styrkoma sammanförs även de hos hustill
verkaren identifierade problemen i områden, så kallade problemområden Det hustillver-
kande företagets inriktning mot kundanpassade hus innebär stundtals höga påfrestningar 
på företaget. Skillnaden i graden av kundanpassning som finns mellan de hus som säljs 
på den svenska och den utländska marknaden förtydligar problemen ytterligare. Varia
tionen i husens utformning, där ett hus sällan är det andra likt, gör att det är svårt att 
följa upp om husen blir lönsamma att konstruera och tillverka. Variationen i kundernas 
önskemål gör även att materialvalen i husen varierar och hustillverkaren tvingas hålla 
stora lager. Det första av de identifierade problemområdena kan därför benämnas "Stor 
produktvariation" , se skisseringen i figur 12 nedan. 

Andelen kundanpassade 
hus är för stort 

Olika (individrelationer) 
säljare-köpare ger olika 

materialval 

Det finns rörigt många 
utformningar i form av 

materialval 

De individuella husen liknar 
sällan de hus som finns I 

produl^atabgen 

Svårt att fä lönsamhet i 
individuella hus 

Stora svängningar i 
åtgång på lagerlagt 

material 

Lagret är stort 

I 
Stora kapitalbindningar? 

Figur 12 Skiss över problemområdet "Stor produktvariation". 

Kundanpassningen innebär även att det kan vara svårt att fånga in kundernas föreställ
ning om hur det färdiga huset skall se ut. Kundema kan ibland uttrycka sig oklart eller 
säljarna kan fylla i formulären med nödvändiga husspecifikationer bristfälligt. Ett 
problemområde som kallas "Bristande informationsunderlag från kund' kan därför 
formuleras, se figur 13. 
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Kunderna ger inte 
alltid hela 

problembilden 

Ofullständiga 
husspecifil<ationer 

kommer ibland från säljare 

Information från 
kund är ibland oklar 

Konstruktörerna måste ibland kontakta agent eller 
kunden och hämta in de uppgifter som saknas 

Kunden drar ibland ut på 
sina svar till konstruktören 

Ibland kommer inga svar frän 
kunden på konstruktörens frågor 

Konstruktörerna tvingas ibland att avbryta 
arbetet {lägga arbetet åt sidan) eftersom 
konstruktören behöver mer infonnation 

Figur 13 Skiss över problemområdet ''Bristande informationsunderlag från kund". 

Den ibland bristande informationen om kundemas önskemål gör att konstmktörema 
tvingas ta direktkontakt med kundema för att begära in den saknade informationen. 
Detta leder in på nästa problemområde som benämns "Bristande rutiner för konstruk
tionsarbetet", se figur 14. Det finns inga direkta instruktioner för hur olika situationer 
skall hanteras (exempelvis hur information skall inhämtas från olika kunder). Konstruk
törerna bygger upp sitt eget sätt att hantera situationer, vilket gör det svårt att skola in 
nya konstruktörer och kan medföra felaktiga bedömningar. 

Kundanpassade hus gör 
det svårare att använda 

rutiner i konstruktionsarbetet 

Gamla konstruktionsdetaljer 
återanvänds inte 

Erfarenheter från 
konstruktionsarbetet 

dokumenteras inte eller 
görs bristfälligt 

Det finns inga rutiner 
för kunskapsspridning 
mellan konstruktörerna 

Konstruktionschefens 
kunskap är Inte 
dokumenterad 

Konstruktionschefens 
kompetens är svår 

att ersätta 

Svårt för nya konstruktörer att 
komma In I konstruktionsarbetet 

Risk för felaktiga bedömningar 
görs när konstruktionschefen 

inte är närvarande 

Figur 14 Skiss över problemområdet "Bristande rutiner för konstruktionsarbetet". 

Bristen på rutiner gör, som nämndes ovan, att konstruktörerna arbetar in egna arbets
mönster anpassat t i l l den speciella typ av hus eller huskunder de vanligtvis arbetar med. 
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När konstruktörerna ställs inför helt nya typer av hus eller kundönskemål tar det i vissa 
fall lång tid att ställa om sig. Det finns därför en risk för minskad flexibilitet i konstruk
tionsarbetet. Detta ökar även arbetsbelastningen på konstruktörerna. 

Ett annat problemområde som också resulterar i förluster i tid är låg produktionskapa
citet. Det råder brist på erfarna snickare vilket medför stora produktionsstörningar när 
några av de anställda snickarna blir sjuka. Omprioriteringar mellan olika produktions
order ("hus") kan även medföra kapacitetsbrist och produktionsstörningar. Detta pro
blemområde benämns därför ''Bristande kapacitet i produktionen'', se figur 15. 

Det råder brist pä erorna 
eller utbildade snickare 

Sjukdomar kan medföra 
produktionsstörningar 

Omprioriteringar stör 
planering 

Det kan uppstå kapacitetsbrister 
på personal i produktionen 

Det kan uppstå brist på 
material i produktionen 

KapacKetsbrister i produktionen kan 
orsaka förluster av tid 

Figur 15 Skiss över problemområdet "Bristande kapacitet i produktionen". 

7.3 Förslag på forändringsarbeten 
De beskrivningar som givits av det hustillverkande företaget utgående från olika teore
tiska utgångspunkter i avsnitt 4, 5 och 6 kan ställas mot den övergripande verksamhets
analysen samt de identifierade mål, styrkor och problem som redovisats i detta avsnitt. 

Det hustillverkande företaget startade som ett litet företag specialiserat på hög kvalitet 
och hantverksskicklighet. I takt med att företaget växer ställs det inför nya situationer. 
Målet för hustillverkaren är att växa samtidigt som det vill bevara känslan av hantverk 
och den stora förmågan till anpassning efter kundemas önskemål. Underlag i denna 
rapport utgör grunden för de förslag om förändringar som delgivits det hustillverkande 
företaget under arbetets gång. Det är främst fem områden - formulerade som föränd
ringsbehov - som har identifierats som viktiga att fokusera för hustillverkaren. En upp
räkning av dessa följer nedan. 

Förändringsbehov 1: ''"'Stärka sin ställning som regissör av aktiviteter i en utvidgad 
imaginär organisation^''. 
• Mer samlat grepp över samarbetet med säljorganisationen och byggentreprenörer i 

Sverige. 
• Bättre kontroll över byggprocessen och slutprodukten 
• Att i högre utsträckning lära av genomförda byggprojekt 

- Tydligare rutiner för uppföljning av leveransprecision, kvalitet etc efter bygg
processen mellan hustillverkare och återförsäljare. 
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Förändringsbehov 2 : "ÖAA medvetenhet kring konsekvenser och förutsättningar av 
kundanpassning kontra standard^\ 
• Hustillverkarens hantverksprägel på sina produkter ger det en konkurrensfördel 

gentemot andra hustillverkande företag. 
• Allt för stor följsamhet utan upprepning ger dålig lönsamhet. 

Förändringsbehov 3:^^Ett samlat grepp för rutiner och standardisering internt i 
företaget". 
• Rutiner/standardisera arbetssätt 
• Minska personberoendet 
• Standardisering av konstruktionsdetaljer 

Hur kan prägeln av hantverk kombineras med företagets expansion på flera 
marknader? 

• Tydligare få ut ett gemensamt budskap mellan hustillverkare och återförsäljare 
om vikten för slutkunden av att välja hus med hög grad av standardiserade 
komponenter. 

• Förbättra informationshantering 
Hur säkras orderinformation på ett bra sätt? 

Förändringsbehov 4: "Förbättring av hustillverkarens interna dialog''\ 
• Ökad dialog mellan hustillverkarens avdelningar samt mellan byggentreprenörer och 

lokala säljare. 
Vilka sammanhang lämpar sig för personlig feedback/återkoppling? 
Vad kan en utbyggnad av ett IT-system nyttjas till? 

Förändringsbehov 5: ''''Förbättrad kontakt med potentiella kunder". 
• Ökad förmåga att ta hand om nya kontakter med kunder förbättras. 

Vilka behov av kunskap och kompetens finns? 
Går det att underlätta kontakterna exempelvis via internet-hemsidan (webben)? 

- Finns andra former av datorstöd som kan underlätta kontakterna? 

Dessa fem förändringsbehov utgör grunden för det pågående och planerade förändrings-
och utvecklingsarbetet som bedrivs av det hustillverkande företaget. 

8. Diskussion och reflektion 
I detta avsnitt kommer det hustillverkande företagets situation att diskuteras. Här reflek
teras även över de möjligheter företaget har att påverka sin egen situation. Reflektioner-
na görs med utgångspunkt från de empiriska iakttagelserna. 

8.1 Kundanpassning som del i ett industriellt hantverk 
I denna rapport har hustillverkaren beskrivits utifrån en rad olika perspektiv. Kund
anpassningen har löpt som en röd tråd genom alla beskrivningar. Hela utvecklingen har 
präglats av en känsla av hantverk och kundanpassning i de egna produkterna. 

I takt med att det hustillverkande företaget växer, uppträder dock fler och fler problem 
förknippade med den typ av kundanpassning som företaget tillämpar. Ett större företag 
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kräver en tydligare struktur och rollfördelning. Den information och kommunikation 
som sker internt med kunder och med andra företag måste även förändras. 

I den situation som hustillverkaren befinner sig är det viktigt att noga överväga de möj
ligheter som finns. Ett större företag, vilket täcker ett flertal marknader, innebär hårdare 
krav på skapandet av rutiner för hanterandet av information och planering. Samtidigt 
vill hustillverkaren behålla det lilla företagets karaktär, med stort inslag av personlig 
interaktion och anpassning. Den nya organisationsstruktur som håller på att bildas får en 
tydligare prägel av industriell tillverkning. Frågan är hur kundanpassning och hant
verkskunnande skall kunna tas till vara för att på sikt skapa ett företag som uppbärs av 
en framtoning av industriellt hantverk? 

8.2 Kundanpassning, stress och arbetssituation 
I det skede av förändring som hustillverkaren är mitt uppe i finns inga anpassade former 
för informationshantering eller rutiner för olika arbetsuppgifter. Detta medför osäkerhet 
och stress hos de anställda. Särskilt starkt blir trycket på de anställda när orderingången 
blir stor och mängden information växer. 

I avsnitt 4.3 speglades hustillverkarens situation i en teoretisk modell över så kallade 
planeringskulturer. Företaget tenderade att pendla mellan de två typerna anomi och 
generativ planeringskultur. Pendlingen verkar orsakas av svårighet att bringa ordning i 
inkommande information. Den höga graden av kundanpassning motverkas av att 
kundemas beskrivningar inte blir tillräckligt tydliga. 

Konsekvensen blir att konstruktörerna, vilka utgör ett nav i hustillverkarens verksamhet, 
får en mycket pressad arbetssituation. Det varierande trycket på konstruktörerna gör att 
det inte finns några tidsmarginaler och ingen tid för återhämtning. 

För att komma till rätta med problem som stress och otydlig information har hustill
verkaren infört strukturerade offerter och orderunderlag. Dessa ar tänkta att på ett bättre 
sätt fånga viktiga detaljer i husets utformning och minska de tillfällen, som konstruk
törerna måste vända sig direkt till kunderna för att få kompletterande uppgifter. Det hus-
tillverkande företaget undersöker även möjligheterna att införa standardiserade kon
struktionsdetaljer samtidigt som hög kundanpassning kan bibehållas. Genom dessa 
åtgärder åstadkommes tydligare mål för företagets aktiviteter. På detta sätt närmar sig 
företaget den typ av planeringskultur som kallas "organiskt flexibel". Tydliga särdrag i 
denna typ av planeringskultur är samråd mellan gmpper, kollegialitet och icke-speciali-
sering. Dessutom fokuseras problemlösningar och innovationer, något som är centralt 
för en utveckling av konceptet kring kundanpassning. 

Genom förskjutningen mellan planeringskulturer kan trycket på konstruktörerna 
minska. 

8.3 Imaginär organisation och nätverkssamarbete 
Det hustillverkande företaget har en central placering i det imaginära system av leve
rantörer och partnerföretag som beskrevs i avsnitt 5. Genom att knyta band med vissa 
leverantörer, lokala säljare och byggentreprenörer kan företaget växa utan att binda 
alltför stora resurser i den egna verksamheten. Företaget besitter den viktiga käm-
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kompetens som krävs för att samordna och utforma kundunika hus. Den tydligaste 
sammanhållande faktorn mellan företagen i systemet är en gemensam identitet, som 
andas hantverkskunnande och tillverkning av individuellt utformade produkter (många 
företag betecknar t i l l och med husen som möbler). 

En utveckling av hustillverkarens regissörsroll gentemot leverantörerna verkar vara fullt 
tänkbar i en framtida strategi. Avgörande värden, processer, aktörer, kan placeras utan
för hustillverkarens egna juridiska enhet, och fortfarande generera lönsamhet, vilket är 
viktigt i definitionen av imaginära organisationer (Hedberg et al., 1994). 

En annan framtida uppgift för hustillverkaren är att stärka andra sammanhållande fakto
rer. Bland dessa kan nämnas en utbyggnad av en gemensam infrastruktur, exempelvis i 
form av administration och system för leveranser. För att inte äventyra sin image måste 
hustillverkaren även på ett mer samlat sätt skaffa sig grepp över entreprenörernas akti
viteter (utan att för den skull binda upp sig i juridiska åtaganden mot kunden). 

8.4 Konstruktörernas roU i det industriella hantverket 
Identitet och gemensam förståelse av olika situationer är viktigt såväl i kontakterna med 
partnerföretag som för intern samordning. Den personliga interaktionen mellan indi
vider är en viktig källa för information och har betydelse för bevarandet för den känsla 
av hantverk som finns inbäddad i hustillverkarens organisation. 

Konstruktörerna har en viktig roll som förmedlare av begreppsförståelse och "mening" 
mellan säljare, operativ produktionspersonal och byggentreprenörer på byggplatsen. Det 
personliga mötet mellan konstruktörer och produktionspersonal och det "småprat" som 
uppkommer, överför de värderingar som finns knutna till konstruktionen (se exempelvis 
Gustafsson (1994)). Dessa begrepp och beskrivningar utgör "byggstenar" för att begrip-
liggöra företagets verksamhet. Känslan av hantverk överförs därmed mellan företagets 
olika grupper. 

Konstruktörerna fungerar som projektledare för de egna konstmktionema. Genom sin 
inblick i den interna verksamheten och partnerföretagens verksamhet är de idealiska 
regissörer av det imaginära system som bildats kring det industriella hantverket. 

8.5 Hur förenas intern standardisering och yttre variation? 
Det behov av struktur som uppstår när hustillverkaren växer har som nämnts initierat 
arbetet med standardisering av konstruktionsdetaljer som kan återanvändas i ett flertal 
konstruktioner. För att vidmakthålla prägeln av hög kundanpassning måste dock en typ 
av flexibelt modultänkande byggas in i systemet. Även om delarna standardiseras får 
detta inte inskränka på den yttre variationen. 

För att lyckas behålla den yttre variationen måste företaget ha ett utvecklat "formspråk" 
som stöds av de olika standardiserade konstruktionsdetaljema. Formgivningen skall 
återspegla kundemas idéer, föreställningar och drömmar. Formspråket presenteras i 
hustillverkarens produktkatalog - utarbetad av hustillverkarens egen arkitekt - i vilken 
företaget vill "bygga in" de lagrade konstmktionsdetaljerna. Katalogen är ganska tunn 
och innehåller exklusiva husmodeller. Den är i första hand en idéskrift och ytterst få av 
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de husmodeller, som finns beskrivna i katalogen är tänkta att säljas utan anpassning. 
Katalogen styr istället in kunderna på rimlig nivå av anpassning och dämpar eller 
hindrar de vildaste drömmarna att få svängrum. 

Svensk småhusindustri har under lång tid arbetat med byggsystem som gör det lättare 
att massproducera och montera de prefabricerade husdelama. Det har dock till största 
delen rört sig om hus i längre serier (ser likadana ut) med litet utrymme för kundemas 
ändringsförslag. De utmaningar som det hustillverkande företaget står inför - att få fram 
kundanpassade hus med intern standardisering av delarna och bibehålla den yttre 
variationen för utseende och form - är nödvändiga steg för att säkra företagets framtid. 
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