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Sammanfattning
Rapporten redovisar resultat från en förstudie som utförts under hösten 1998. Förstudien
har syftat till att studera inter-organisatorisk affärssamverkan mellan företag inom träindustrin, i en så kallad träkedja. Träkedjan har bestått av en timmerleverantör, ett sågverk, ett snickeriföretag samt en hustillverkare. Genom att utveckla inter-organisatorisk
affärssamverkan kan lönsamheten och konkurrensförmågan förbättras i träkedjan, både
för enskilda företag och för träkedjan som helhet. Genomförd förstudie visar att såväl
förbättringspotential som goda exempel finns vad gäller inter-organisatorisk affärsutveckling i träkedjan. I rapporten redovisas resultat från den intervjuundersökning som
genomfördes under förstudien. Syftet är att belysa intressanta frågeställningar kring
inter-organisatorisk affarssamverkan samt att påvisa samband mellan vissa empiriska
iakttagelser och befintlig teori inom området. Affärsrelationer, inter-organisatoriskt
samarbete, lärande och kompetensutveckling samt inter-organisatoriska informationssystem är områden som behandlas i rapporten. Rapporten innehåller även en beskrivning av ett planerat forskningsprojekt, som är en fortsättning på det arbete som inletts
under förstudien.
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1 Inledning
Bakgrund
Marknaden för träindustrins produkter har starkt förändrats under 90-talet. För snickeri- och
husindustrin har nedgången i byggverksamheten påverkat det enskilda företaget, med neddragning och omstruktureringar. Möbelindustrin har upplevt liknande utveckling som en följd
av ett minskat bostadsbyggande, men har också sett en ökad konkurrens från lågprisländer.
Förändringarna har tvingat företagen till hårdhänt marknadsanpassning, vilket inneburit satsningar på nya produkter och konstruktioner samt en anpassning av produktionskapacitet och
utveckling av arbetsorganisation. Ser vi också till marknaden för sågade träprodukter så är
detta en mogen marknad med mogna produkter. Konkurrensen är hård och substitutmaterialen
tar kontinuerligt marknadsandelar från trä. Exportandelen är hög och den svenska marknaden
för konstruktionsträ är liten, då aktiviteten inom byggsektorn är låg. För sågverksföretagen
innebär ett stort utbud av träprodukter i relation till förbrukningen att priserna är låga och att
lönsamheten inte är tillfredsställande. Kunderna ställer alltmer sofistikerade krav på produktemas egenskaper och leveransprecision, vilket medför att andelen kundorderstyrd produktion
ökar.
Institutet för träteknisk forskning (AB TRÄTEK) genomförde tillsammans med SkogForsk'
under 1993 en förstudie, "TräSO", som studerade produkt- och materialflöden i hela flödeskedjan trä, ur ett ledtidsperspektiv. Denna förstudie visade att det finns en potential till förbättringar genom att korta ledtider och minska kapitalbindningen utefter hela träkedjan. Beräkningsexempel från projektet visar en outoyttjad potential när det gäller kostnadsminskning
på ca 1 miljard kronor per år beräknat på en total nivå i landet 1993.
Syfte
Denna rapport redovisar resultat från en förstudie som utförts av forskare från Centrum för
studier av människa, teknik och organisation (CMTO) vid Linköpings universitet samt
TRÄTEK. Förstudien, som pågått under hösten 1998, har finansierats genom NUTEKrs MTOprogram^. Förstudien har syftat till att studera inter-organisatorisk affarssamverkan mellan
företag inom träindustrin, i vad vi här kallar en "träkedja". Träkedjan har bestått av en timmerleverantör, ett sågverk, ett snickeriföretag samt en hustillverkare. Genom att utveckla inter-organisatorisk affärssamverkan kan lönsamheten och konkurrensförmågan förbättras i
träkedjan, både för enskilda företag och för träkedjan som helhet. Genomförd förstudie visar
att såväl förbättringspotential som goda exempel finns vad gäller inter-organisatorisk affärsutveckling i träkedjan.
Syftet med denna rapport är att redovisa resultat från den intervjuundersökning som genomfördes under förstudien, att belysa intressanta frågeställningar kring inter-organisatorisk affärssamverkan samt att påvisa samband mellan vissa empiriska iakttagelser och en delmängd
av befintlig teori inom området. Rapporten innefattar, efter detta inledande avsnitt, en redovisning av förstudiens genomförande. Därefter beskrivs de studerade företagen samt empiriska iakttagelser som gjorts under studier av respektive verksamhet. Efter denna genomgång
' Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
^ NUTEK:s FoU-program Människa, Teknik, Organisation (MTO) har som syfte att underlätta och stimulera
strategiska verksamhetsförändringar inom företag och offentlig verksamhet. Detta skall ske genom utveckling av
arbets- och organisationsformer, ny användning av IT samt förfinade metoder för integrerat och förankrat förändringsarbete. Såväl näringslivsrelevans som forskningskvalitet är betydelsefulla aspekter i detta sammanhang
(Lundqvist et al., 1997).

diskuteras inter-organisatorisk affärssamverkan genom en relatering av empiriska och teoretiska resultat. Slutligen beskrivs ett planerat forskningsprojekt, som är en fortsättning på det
arbete som inleddes imder förstudien. Rapporten skall ses som en del i den resultatspridning
som ingår i förstudiens åtaganden gentemot finansiären.
Inter-organisatorisk utveckling
Ett motiv för att genomföra en studie av detta slag är att företags verksamhetsutveckling historiskt sett inte sällan har haft en orientering mot egna intema verksamhetsprocesser. Man
har rationaliserat och "trimmat" produktion och administration. En stor framtida förbättringspotential förefaller finnas i samverkan mellan företag snarare än enbart internt i varje enskilt
företag. Intresset för informationssystem som fimgerar över företagsgränser är stigande, det
vill säga för så kallade inter-organisatoriska informationssystem (lOIS). lOIS kan definieras
som informationssystem i en organisation som samverkar via ett formaliserat datautbyte med
informationssystem i andra organisationer (t ex Wierda, 1991). Viktigt är att införande av sådana system inte begränsas till byte av kommunikationsmedia och "intern rationalisering"
(ibid; Davenport, 1993; Tapscott och Gaston, 1993). Konsynski (1992) hävdar exempelvis att
"The best leverage of the lOS opportunity lies in redesign, re-engineering, or re-rationalization of business processes, not just in one organization, but across many organizations".
En viktig poäng vid införande av lOIS är att det kan bidra till utveckling och fördjupning av
relationer mellan företag. En mycket viktig förutsättning avseende inter-organisatoriska informationssystem är att se att det datautbyte som sker inte bara är en fråga om överföring av informationsinnehåll. Informationssamverkan mellan organisationer innebär t ex att olika åtaganden utfasts och utförs. Datautbytet innebär att kommunikationshandlingar
av olika slag
utförs; t ex erbjudanden, order, bekräftelser, leveranslöften, avisering, avbokning, betalningsanmodan. För utveckling av lOIS krävs att datautbytet ses som kommunikativa affärshandlingar (t ex Goldkuhl, 1996; 1998).
En av de svåra och utmanande frågorna vid inter-organisatorisk utveckling är att flera organisationer och aktörer är berörda och inblandade. Vid utveckling inom en organisation finns en
ledning som kan hantera olika konflikter och sätta mål. Vid inter-organisatorisk utveckling
behövs förhandling och gemensam utveckling. Det behövs också lärande mellan organisationerna; att personer i olika företag lär av varandra (Stein, 1996). Samtidigt som olikheter kan
vara upphov till spänning mellan organisationerna kan detta också vara möjligheten till förändring och utveckling.
Axelsson, B. (1998) hävdar att företags affärsrelationer är en mycket viktig, men imderutnyttjad, källa till lärande och kompetensutveckling. För att lyckas utnyttja denna källa krävs
att företagen har ett gemensamt språk, kunskap om varandras kunnande och intressen samt ett
ömsesidigt förtroende (ibid.). Stein (1996) menar att samarbete över organisationsgränser kan
ge bättre möjligheter att utveckla och utnyttja kunskap än inom en organisation. Inter-organisatorisk samverkan via informationssystem kan, som tidigare nämnts, ses som en del av den
trend mot mer omfattande partnerskap och fördjupade affärsrelationer som utvecklas mellan
många kunder och leverantörer (Wikström et al., 1992).
Behov av inter-organisatorisk verksamhetsutveckling har sin grund i att företag knyts närmare
varandra genom partnerskap och informella nätverkssamarbeten (t ex Axelsson, B., 1996;
Gummesson, 1995; Hedberg, et al., 1994; Håkansson och Snehota, 1995). Affärer mellan företag bygger allt mer på djup och långsiktig samverkan. Företag anpassar sina verksamheter
till varandra. För att göra sådan ömsesidig anpassning krävs gemensamma utvecklingsprojekt.
En viktig utgångspunkt i nätverksteori (se t ex Axelsson, B., 1996; 1998; Hammarkvist et al.,
1982; Håkansson, 1987; 1989) är att en enskild organisation har viktiga relationer till andra

organisationer. Dessa relationer kan vara med kimder och leverantörer samt till organisationer
som tillverkar kompletterande och/eller konkurrerande produkter. Relationer studeras också
av vad som brukar benämnas som relationsmarknadsföring (se t ex Gummesson, 1995). Organisationen kan sägas ingå i ett (eller ett antal) nätverk av organisationer; ett visst nätverk kan i
sin tur vara relaterat till andra nätverk (Hammarkvist et al., 1982).
Vad vi i denna rapport väljer att kalla för affärsaktsteori eller Business Action Theory (BAT)
(Goldkuhl, 1996; 1998) anknyter väl till beskrivningen ovan av nätverksperspektivet. Affärsaktsteori innefattar beskrivning och analys av sättet att göra affärer i organisationer. Att göra
affärer betraktas utifrån handlingar som utförs av både kimd och leverantör. En modell över
generiska handlingar och faser i en affärsprocess finns inom denna teoribildning (ibid.).
Det finns klara behov av kunskap inom området inter-organisatorisk verksamhets- och systemutveckling. Många metoder för verksamhets-Zsystemutveckling har huvudsakligen ett intra-organisatoriskt fokus. Det har tagits viktiga steg i att utveckla kimskaper om inter-organisatorisk verksamhetsutveckling bland annat genom tidigare CMTO-projekt (t ex Christiansson
och Johansson, 1997; Christiansson, 1998). Det kvarstår dock mycket kunskapsbildning för
att etablera goda arbetssätt för inter-organisatorisk utveckling. Att öka förståelsen om interorganisatoriskt lärande bedöms som särskilt angeläget. Det finns tidigare forskning om lärande i relationerna mellan kund och leverantör, men dessa studier berör främst två aktörer, dvs
en dyad (t ex Andersson, 1994). Det finns också ett betydande antal forskningsarbeten som
studerar koordinering av leveranskedjor, så kallade supply-chains (t ex Eliram, 1996), som
sträcker sig över flera led. V i kan även peka på vissa studier av företagsnätverk som miljö för
produktutveckling (Håkansson, et al, 1993).
Studier av dyader är intressant ur inter-organisatoriskt perspektiv, men begränsas till två parter; i denna studie studeras istället en hel kedja. Studierna av supply-chains har inte uppmärksammat lärandet, utan främst betonat koordinering. De beaktar inte heller det faktum att en
aktör kan vara med i flera supply-chains samtidigt, vilket kan skapa konflikter och prioriteringsproblem. Studierna av företagsnätverk har främst inriktats på produktutveckling, i mindre grad på lärande och en strävan efter att fa ett inter-organisatoriskt nätverk av aktörer att
fungera bättre tillsammans. Dessutom är vår tillämpning för en viss bransch och, som framgått, orienterad mot kommunikationshandlingar samt inriktad på att belysa potentialen i ett
aktivt nyttjande av IT i dessa verksamheter.

2 Förstudiens genomförande
Förstudien genomfördes under augusti till november 1998 och innefattade intervjuer i fyra
företag längs en så kallad träkedja. De fyra företag som valts ut som studieobjekt under förstudien representerar en obruten värdekedja. Företagen är anonymiserade i denna rapport,
men kedjan består av en timmerleverantör, ett sågverk, ett snickeriföretag samt en hustillverkare (produktionsenhet och lokalt försäljningskontor). Dessa verksamheter beskrivs närmare i
avsnitt 3. Figur 1 nedan visar studerade företag i träkedjan.
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Förstudien har genomförts som kvalitativt inriktade fallstudier i de fyra företagen. Kvalitativa
studier kan definieras som undersökningar med syfte att karaktärisera människors uppfattningar, terminologi, bedömningar, tolkningar, erfarenheter, handlingar och resultat av handlingar. Kvalitativa studier resulterar i upptäckter och teorier från några fa empiriska fallstudier
medan man i kvantitativa studier ofta genomför relativt ytliga, men statistiskt representativa,
datainsamlingar (t ex Hughes och Månsson, 1988; Starrin et al., 1991).
1 de studerade företagen har kvalitativa intervjuer (se t ex Patton, 1990) utförts med personer
som innehar roller som V D (eller motsvarande), inköpsansvarig, marknads-Zförsäljningsansvarig samt produktionsansvarig. Samtliga roller har dock inte intervjuats i alla fallen. Totalt har 10 intervjuer genomförts. Vid intervjuerna har forskare från såväl CMTO som
TRÄTEK deltagit. Intervjuerna har fokuserat företagens relationer till kund och leverantör i
kedjan. Jämförelser har även gjorts med andra relationer i företagets nätverk. Intervjuerna har
utgått från en modell av hur företag interagerar med varandra vid affärsuppgörelser, vilket
innebär att affärs- och flödesgränssnitten studerats ur fem kompletterande perspektiv, se figur
2 nedan. Modellen har dels tjänat som "checklista" vid intervjuerna och dels som analysstöd
efter intervjuerna för data baserat på intervjuerna och i förekommande fall skriftligt material i
form av affärsidéer, nyckeltal, etc.
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De fyra företagen har valts ut av TRÄTEK, som med sin branschkännedom och industrinärhet
haft goda möjligheter att finna en lämplig träkedja att studera. De studerade företagens inbördes affärsrelationer har existerat under många år och är att beteckna som i huvudsak djupa
och långvariga. Ett syfte med förstudien har varit att etablera kunskaper och kontakter som
bas för planerat, mer långsiktigt forskningsprojekt kring inter-organisatorisk samverkan i träkedjan. Kunskap från denna förstudie skall stödja fokusering mot relevanta och kritiska fråge-

ställningar. Ett viktigt syfte med förstudien har varit att väcka företagens intresse för att delta i
det kommande forskningsprojektet, se avsnitt 6 nedan.

3 Studerade organisationer
3.1

Timmerleverantören

Den studerade timmerleverantören är en inköpsorganisation som bland annat köper virke från
privata skogsägare och cellulosaflis från sågverken. Företagets främsta uppgift är att leverera
virkesråvara till ägarnas industrier i södra Sverige. Det inköpta leveransvirket utfaller i olika
sortiment som säljs vidare till olika typer av kunder. Sågtimret säljs till sågverken, massaveden och cellulosaflisen till ägamas egna massa- och pappersbruk samt biobränslen till olika
värmeverk.
Affarsvisionen är att bli landets bästa affärspartner för handel med skogråvara samt att skapa
mervärden för sina leverantörer och kunder. Företaget vill även medverka till att det bedrivs
långsiktigt lönsamt och balanserat skogsbruk. Natur- och miljöhänsynen genomsyrar företagets framtoning. Förutom inköp och försäljning av virkesråvara erbjuds också kompletterande
skoglig service och rådgivning åt olika typer av skogsägare, företrädesvis privata. Företaget
har totalt ca 200 anställda och den årliga omsättningen är ca 3 miljarder kronor.
Timmerleverantören har en decentraliserad organisation där varje region är uppdelad i distrikt. I respektive distrikt bedrivs huvuddelen av den operativa affärsverksamheten. Varje distrikt bemannas av tre till fyra anställda. För all avverkning och transport anlitas olika extema
entreprenörsföretag. Företaget har därmed inga egna awerkningsresurser. Marknadssituationen för sågtimmer är god. Efterfrågan är för närvarande betydligt större än utbudet. Sågverken
efterfrågar kontinuerligt mer råvara. Timmerleverantören har därmed inga problem med att få
avsättning för sitt sågtimmer, oavsett kvalitet eller sammansättning.
Timmerleverantörens prioriterade kunder är de egna ägamas massa- och pappersbruk i södra
Sverige. För dessa industrier har man ett försörjningsansvar. Förutom de prioriterade kunderna försörjer man även olika sågverk med timmer. Dessa delas in i två kategorier, högre och
lägre prioriterade sågverk. Till de högre prioriterade hör ofta större sågverk, där timmerleverantören har ett visst försörjningsansvar. Bland de lägre prioriterade sågverken inräknas det
sågverk som studerats under förstudien.
Timmerleverantörens relation till skogsägama bygger på närhet genom att varje virkesinköpare har ett geografiskt ansvarsområde inom distriktet. Dessa inköpare hanterar frågor
kring förhandling, avverkning samt administration. Den decentraliserade organisationen arbetar med affärsprocessen i fokus gentemot skogsägaren.

3.2

Sågverket

Det studerade sågverket är ett familjeägt köpsågverk. Sågverket startades i början av 1900talet och ägs idag av tredje generationen. Rörelsen har drygt 30 anställda och omsätter 75 miljoner kronor per år. En mycket stor andel av sågverkets årliga produktion exporteras till olika
delar av Europa (främst Nordeuropa), Mellanöstem, Nordafrika och Sydostasien. Försäljningen inom Sverige sker via en egen försäljningsfunktion, medan export till största delen sker
via agenter.
Företagets affärsidé är att erbjuda trävaror med rätt kvalitet, anpassade efter kunders behov.
Trävarorna skall ha en hög förädlingsgrad och ge såväl sågverket som dess kunder bästa eko-

nomiska utbyte på kort och lång sikt. Marknaden är främst Europa och kunderna finns inom
snickeri- och möbelindustrin samt byggvaruhandel. Närhet och långsiktighet betecknas som
viktiga delar i dessa relationer.
Företaget hämtar sin råvara från två stora aktörer i branschen, varav den studerade timmerleverantören är den ena. Merparten av råvaruförsörjningen står dock privata skogsägare i sågverkets närregion för. Vid produktion uppkommer också vissa biprodukter (flis och massaved) som sågverket behöver avsätta. Dessa biprodukter köps av de större timmerleverantörerna (bland annat den studerade timmerleverantören) via så kallade byteskontrakt. Ingen alternativ avsättning för biprodukter finns för närvarande. Timmerleverantören i studien står för 78% av timmerleveransema till sågverket. Relationen mellan sågverket och timmerleverantören har existerat länge. De båda organisationerna har "ärvt" relationen av personer som arbetat i organisationerna tidigare.
Sågverket lever i en konjunkturkänslig och pressad marknadssituation, där marknaden för råvaror präglas av knapp tillgång och ökande priser. Samtidigt med detta är avsättningsmarknaden för ordinära sågverksprodukter relativt mättad, med sjunkande priser som följd. Denna
marknadssituation har lett till att sågverket haft sjunkande och negativ lönsamhet de senaste
åren. Sågverkets marknadsstrategi är bland annat att konkurrera med hög vidareförädlingsgrad
samt snabba och precisa leveranser. Att konkurrera genom volym är inte lönsamt för en relativt liten aktör som detta sågverk är jämfört med större sågverk i branschen. En specialisering
är därför nödvändig.

3.3

Snickeriföretaget

Snickeriföretaget tillverkar en central komponent vid hustillverkning. Företaget har en ganska
turbulent företagshistoria. Den första produkten tillverkades redan på 30-talet och sedan har
tillverkningen fortsatt i olika organisationsformer. I början av 80-talet gick verksamheten dåligt. Under tidigt 80-tal ville dåvarande ägaren lägga ned tillverkningen. Vid detta tillfälle
köpte några personer ur personalen företaget. De fick vid övertagandet med sig två stora
svenska hustillverkare som kunder. I slutet av 80-talet köpte snickeriföretaget två kvarvarande
delägare (de två andra hade lämnat företaget) ett annat snickeriföretag, vilket innebar att de
hade mer än hälften av den svenska marknaden vad gäller den tillverkade komponenten. Strax
därefter sålde snickeriföretagets ägare all sin verksamhet till en stöire koncern. 1991 gick
byggkonjunkturen ned. Det blev en kraftig turbulens kring koncernen som köpt snickeriföretaget. Koncernen inklusive snickeriföretaget gick så småningom i konkurs. Efter konkursen
köpte de två tidigare ägarna tillbaka lager och maskiner. De tog med sig befintliga kunder och
flyttade verksamheten till en annan ort. Idag arbetar drygt 30 personer i verksamheten (fem
administrativa tjänster inklusive de två ägarna) och företaget omsätter 46 miljoner. Företaget
har för närvarande en mycket god lönsamhet.
Snickeri företagets affärsidé har varit densamma under alla år. Företaget tillverkar sin produkt
styckvis; varje produkt är unik. Produktionen är helt kundorderstyrd. Snickeriföretaget har ett
antal varianter av produktkomponenter som kan kombineras på olika sätt. Produkten tillverkas
i de träslag som kunderna önskar (t ex furu, björk, bok, lönn, ek). Varje produkt bereds i ett
CAD/CAM-system, där kundens måttangivelser omsätts till produktionsinformation. Exportmarknaden är viktig, nu säljer företaget mycket till Tyskland och tidigare var Norge en viktig
marknad.
Snickeri företagets relation till det studerade sågverket uppkom under åren 1981-82. Initiativet
till relationen togs av snickeriföretaget som hade behov av att köpa torkade trävaror av sågverket. Affärsrelationen med hustillverkaren i studien skapades 1974. Den geografiska när-

heten var betydelseftill för att denna relation uppstod. Snickeriföretaget har varit ensamma
leverantörer av sin produkt till hustillverkaren sedan 1983. Snickeriföretaget säljer produkter
till mer än hälften av alla svenska hustillverkare. Företagets övriga kunder utgörs av försäljare
av denna specifika produkt (ca 30% av försäljningsvolymen), byggmaterialhandeln (ca 30%)
samt privatkunder.

3.4

Hustillverkaren

Den studerade hustillverkaren producerar monteringsfärdiga hus för såväl privatkunder som
objektsmarknaden. Företaget levererade det första huset redan på 20-talet och var familjeägt
fram till 70-talet, då en större koncern tog över verksamheten. Under årens lopp införlivades
flera underleverantörer i koncernen. Dessa företag representerade både råvaruförsörjning
(sågverk och komponent-Zsystemleverantörer), tillverkare av isolerrutor, köksinredning och
fönster. Fram till början av 90-talet expanderade företaget kraftigt. År 1990 omsatte verksamheten över 1,5 miljarder och producerade ca 2000 hus. I början av 90-talet drabbades företaget hårt av nedgången i byggkonjunkturen och omsättningen sjönk drastiskt. Den förändring
som då skedde förändrade koncemens struktur radikalt och den omfattar idag enbart hustillverkaren samt två andra verksamheter. De allra senaste åren har man sett en viss uppgång och
produktionen beräknas 1998 att bli ca 1000 hus. Detta motsvarar ca 20% av den svenska
marknaden för småhus. Hustillverkaren har marknadsbolag för den svenska och norska marknaden samt för export. Exporten riktar sig fi"amförallt till Japan, Tyskland och i viss mån
Ryssland. Hustillverkaren har idag drygt 200 anställda fördelade på de olika bolagen.
Företagets affärsidé är att med kundnytta i fokus utveckla och sälja boende i träkonstruktion
på vissa marknader. Affärsidén finns nedbruten för olika marknadssegment och skilda produktområden. Det finns även formulerade mål för kvalitet, miljö och IT-stöd. Vad gäller ITstöd är målet att snarast ha ett heltäckande system för hela processen.
Hustillverkaren har en lång tradition av att tillverka standardhus, men ser nu en snabb förändring på marknaden mot kunder som är villiga att betala mer för en ökad kundanpassning. Man
betonar vikten av lokal förankring vad det gäller underleverantörer. Snickeriföretaget ligger
geografiskt sett nära hustillverkaren.
Försäljning av enfamiljsvillor sker till övervägande del via lokala säljkontor. Företaget arbetar
med olika former av säljstöd, t ex broschyrmaterial, Intemetpresentationer och annonsering.
Man upplever att kontakterna via Internet får allt större betydelse. Säljaren har en nyckelroll i
affärsupphandlingen och svarar för hela processen från framtagning av specifikation, kalkyl,
avtal, bankkontakter, huvudritningar och bygglov till den slutgiltiga beställningen till huvudkontoret. Hustillverkaren har ingen egen byggverksamhet utan anlitar lokala entreprenörer. En
byggledare ansvarar sedan för byggnationen utifi-ån en leveransplan. Säljkontoret har en fortsatt koordinerade roll mellan kund, säljare, byggledare, vissa entreprenörer och hustillverkarens huvudkontor.

4 Empiriska iakttagelser
I detta avsnitt redovisas empiriska iakttagelser från förstudien relaterade till respektive företag.

4.1

Timmerleverantören och träkedjan

Marknaden för sågtimmer kännetecknas av en stor efterfrågan relativt utbudet. Efterfrågeöverskottet medför att marknaden är "stressad" samtidigt som incitamenten för timmerleverantören att förbättras är svaga. Rådande marknadssituation kan därmed motverka en ökad
affärssamverkan mellan timmerleverantör och sågverk. Timmerleverantören har en stark position och kan till stor del styra affären, inklusive volym och pris. Sågverken är, i denna situation, primärt intresserade av att köpa tillräckligt mycket sågtimmer (volym och pris) och
mindre intresserade av timrets beskaffenhet (materialtekniska egenskaper, definierade leveranstidpunkter etc).
Timmerleverantören är kortsiktigt främst intresserad av att göra en så bra affär som möjligt.
Intresset att utveckla en mer långsiktig ömsesidig affärsrelation finns dock och är uttryckt i
företagets affarsvision. Förverkligandet av detta intresse hindras dock bland annat av rådande
marknadssituation och ömsesidiga prioriteringar från både fimmerleverantören och sågverken.
Timmerleverantören anser att marknadssituationen gör sågverken extremt råvarustyrda och de
får därför lägga stora delar av sina resurser på anskaffning av råvara. Mer marknads- och
kundorienterade insatser blir därmed lidande. Produkt- och marknadsutveckling förekommer,
men inte i fiUräckligt hög utsträckning. Timmerleverantören efterfrågar fler initiativ fi-ån sågverken, men markerar även att mervärde för sågverket också medför högre råvarupriser. Situationen gör att råvaruleverantören har en stark ställning gentemot sågverken, oavsett om det
är en privat skogsägare eller ett inköpsföretag av skogsråvara.
Affärsrelationerna mellan timmerleverantören och sågverksföretagen kännetecknas i allmänhet av stabilitet och återkommande affärer. Affärsrelationen är ofta stark men relativt oformaliserad. Historiska utfall styr i stort sett nya affärer, både när det gäller volymer och tillvägagångssätt med små tidsmässiga förändringar. Försäljningen kan därmed ske kostnadseffektivt
och med relativt små resurser för skogsleverantören, men ofta med omvänt resultat för sågverken.
Timmerleverantören är en stort företag jämfört med de flesta sågverksföretag som är deras
kunder. Detta gör att affärsrelationerna ofta har en viss obalans. Timmerleverantören upplever
att det är lättare att förbättra affärssamverkan med de större sågverken än med de mindre. Orsaken som anges är att större företag delvis har liknande värderingar. Timmerleverantören
värdesätter närhet och lokal förankring, vilket på sikt kan innebära starkare bindningar med
sågverket. Detta skulle kunna innebära både affärsmässiga fördelar och nackdelar.
Sågtimret kännetecknas generellt som en bulkprodukt med små kundspecifika variationer.
Möjlighet till styrning och anpassning finns med stöd av timmerskördamas styrdatorer, men
denna möjlighet utnyttjas i begränsad omfattning på grund av sågverkens låga efterfrågan av
denna typ av styrning. Att dessutom fa sågverkets beställningar att gå direkt ut till föraren i
skördaren har sina begränsningar, av både organisatoriska och tekniska orsaker. Det fordrar
att man "kortsluter" informationsflödet och därmed skiljer på det pris- och styrverktyg som
idag utgörs av prislistan.
Potential finns att effektivisera samverkan mellan timmerleverantör och sågverk med stöd av
olika typer av IT. För att stödja samarbetet krävs samverkande informationssystem mellan
skog och såg. Utvecklingen av dessa system har hittills inte stimulerats av befintliga aktörer,
bland annat de partsägda organisationer som ansvarar för timmerinmätning, -redovisning och
prisräkning, enligt timmerleverantören. Behov finns av att skilja det administrativa, kamerala
hanteringen av denna information från information för uppföljning, styrning och utvärdering
av timmerleveranser. Gemensam utvecklingsbar IT-plattform för skog och såg saknas, en sådan skulle stärka träkedjans möjlighet till samverkan, anser timmerleverantören.
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Informationsflödet kan bli bättre mellan timmerleverantör och sågverk och det kan stödjas genom implementering av olika typer av informationssystem. Utveckling kräver dock en ömsesidighet och mognad hos båda parter i affärsrelationen. Timmerleverantören hävdar att mindre
företag ofta har lägre mognad samt begränsade finansiella och mänskliga resurser, vilket rent
praktiskt bromsar utvecklingen.
Kapitelflödet kan ur timmerleverantörens perspektiv bli bättre. Då timret ankommer sågverket
styr sågverket inmätningstidpunkten, vilket påverkar när man blir ägare till timret och därmed
också betalningstidpunkten. För sågverket finns en fördel att reglera inmätningstidpunkten,
vilket medför att timmerleverantören får senare betalt för sina leveranser samt en försenad
rapportering av vad som är levererat till sågverket. För timmerleverantörens leveranser till
massa- och pappersbruken har denna rutin effektiviserats med snabbare informations- och
materialflöden.

4.2

Sågverket och träkedjan

Sågverket önskar en tätare kontakt med sina kunder för att lära känna deras behov bättre och
möjligen också öka vidareförädlingsgraden i sina produkter. Vid en sådan strävan vad gäller
export kan emellertid detta vara i konflikt med sågverkets nuvarande distributions- och försäljningskanaler - agenterna. Att konkurrera med agenter på en marknad där dessa har god
kännedom om befintliga kunder är en stor utmaning. Dessutom tenderar sågverket att bli en
marginell leverantör till dessa kunder vid en sådan utveckling. Att välja bort agenter ställer
också krav på en expansion av den egna försäljningsfunktionen. En funktion som i nuläget i
hög grad utgörs av en person; sågverkets VD.
Företaget har, genom sin varierande produktkaraktär (bulkvaror vs. produkter med hög vidareförädling) och varierande karaktär på kunder (djupa relationer med inhemska kunder vs.
"osynliga" kunder via agenter för export) ett antal processer av olika varianter. Dessa processvarianter berör inköp, produktion, försäljning och utförande av kringtjänster. Processvariantema behöver hanteras, för företaget samt deras kunder och leverantörer, på ett kompetent,
resurseffektivt och gynnsamt sätt. Inte sällan förekommer utmaningar vad gäller prioriteringar
i produktion.
Sågverket strävar efter att utvecklas tillsammans med de kunder de har djupare relationer
med; detta gäller synnerligen relationen med snickeriföretaget. Sågverket vill åstadkomma,
och har åstadkommit, "vinna-vinna"-situationer. Exempel på detta är anpassning av produkter
efter kunders specifika önskemål för att möjliggöra fler kombinationer för kunden i dennes
produktion, samtidigt som sågverket erhåller mindre spill i egen produktion. Ökad vidareförädlingsgrad kan också betraktas som exempel på gemensam utveckling. Ett konkret exempel på detta är att sågverket vidareförädlar sina produkter genom att torka trävaror till en viss
fuktkvot, vilket inte kunden (snickeriföretaget) önskar göra i sin egen produktion.
Sågverket ser djupa relationer och ökad vidareförädlingsgrad i produkter som ett sätt att stabilisera avsättningsmarknaden vad gäller priser. Att vårda djupa relationer är emellertid resurskrävande och ansvarsftillt. Det ställer höga krav på den egna organisationen vad gäller till
exempel råvaruförsörjning, leveranstider och leveransprecision. För att förse snickeri företaget
med insatsvaror för sin produktion krävs till exempel att sågverket kompletteringsköper varor
från ett annat sågverk i branschen. För att kunna garantera kundens (snickeriföretagets) försörjning av insatsvaror måste sågverket i sin tur ha förtroende för sina underleverantörer. Den
kontakt sågverket har med detta andra sågverk är ett bra exempel på hur nätverket kan användas för att förse snickeriföretaget med produkter som sågverket inte alltid själva har möjlighet
att tillverka.

Då timmerleverantörer inte håller avtal med sågverket kan störningar i produktionen genast
uppstå. För att reducera denna oönskade variation har företaget ett visst lager av varor. Företaget ser helst att de arbetar med kunder och leverantörer i sin egen storlek, då de genom detta
kan undvika att bli marginella och till exempel inte kunna påverka prissättningen.
Vad gäller relationen mellan sågverket och timmerleverantören så är den trots sin ålder inte
särskilt utvecklad eller avancerad, utan enkel till sin karaktär. Volymer är ofta beroende av
föregående års volymer samtidigt som priserna följer "branschprissättning". Timmerleverantören är en mindre leverantör till sågverket, samtidigt som sågverket är en liten kund till timmerleverantören. Detta förhållande är en del av förklaringen fill att relationen är enkel och
inte särskilt prioriterad av någon av partema.

4.3

Snickeriföretaget och träkedjan

Snickeriföretaget och sågverket har olika fokus på träkedjan på grund av sina olika förutsättningar för att göra affärer. Sågverket måste på samma sätt som andra sågverk kämpa för
att få köpa in råvaran (timret), medan snickeriföretaget har mindre problem med råvarufillgången. Därmed inriktar sig snickeriföretaget främst mot sina kunder (dvs att fa sälja) medan sågverket lägger ned stor energi på sina leverantörer (dvs att fa köpa). Denna iakttagelse
visar tydligt hur varierande affarsförutsättaingar påverkar företags agerande i träkedjan.
Snickeriföretaget ökar sin produktionsvolym, men sågverket kan inte genom egen tillverkning
producera mer av de specifika dimensioner som snickeriföretaget efterfrågar. Orsaken till
detta är att det är svårare att få avsättning för de andra dimensionema som utvinns ur en stock.
För att uppnå god lönsamhet måste sågverket kunna sälja alla delar av stocken. Sågverket
köper därför ibland, som nämndes ovan, in virke från ett annat sågverk och säljer detta vidare
till snickeriföretaget. Sågverket bygger även upp ett lager av de dimensioner som snickeriföretaget vill köpa. När snickeriföretaget vill beställa från sågverket faxar sågverket en lista med
detta "lagersaldo" och utifrån denna beställer sedan snickeriföretaget.
Snickeriföretaget har en låg grad av IT-stöd i dagsläget. Undantaget är det CAD/CAM-system
som man haft ett antal år. Tack vare detta system går beredningen av produktema betydligt
enklare nu än förut och man kan även tillverka produkter som fidigare inte var möjliga att
göra på grund av ritningen komplexitet. Snickeriföretagets lager är beläget mitt i produktionslokalen, vilket innebär att det är lätt att se om något saknas och artiklar behöver beställas.
Detta arbetssätt är praktiskt vid nuvarande storlek på företaget, men innebär vissa svårigheter
vad gäller mer exakt kontroll och uppföljning. Det innebär även ett visst personberoende, eftersom det främst är en person, med ansvar för inköp och produktion, som kontrollerar lagernivån. Snickeriföretaget har införskaffat ett IT-baserat inköpssystem, men har inte tagit detta i
bruk eftersom man ännu inte har givit artikelnummer till sina artiklar.
Snickeriföretagets ägare betonar att de inte värderar affärsrelationer enbart utifrån de prisavtal
som träffas. Andra egenskaper så som pålitlighet, förutsägbarhet, enkelhet, låga sökkostnader,
geografisk närhet, gemensam historik, etc anses vara mycket betydelsefulla, vilket följande
citat från en intervju visar: "...långvariga relationer har byggts upp, man vet vad man får.
Man byter inte leverantör i ett sådant läge ". Det framkommer även att djupa affärsrelationer
kan ge särskilda fördelar vid inköp; man får t ex välja ut vilket virke man vill köpa då man
beställer en container från en annan leverantör (inte det studerade sågverket). Djupa och långvariga affärsrelationer innebär sociala bindningar; personkemin är viktig. Ibland blir man också vänner privat, enligt inköpsansvarig på snickeriföretaget, men oavsett detta vill man alltid
göra en bra affär. Förhandlingama blir dock enligt honom enklare, eftersom man känner var-
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andra. Vad gäller försäljning via agenter i utlandet anser dock snickeriföretaget att det främst
är ekonomiska aspekter som styr, eftersom man då inte har samma personliga närhet.
Snickeriföretaget har en affärsrelation med ett måleri, som lackerar produkterna. Denna relation har fördjupats genom åren. När snickeriföretaget för några år sedan bytte lokaler och
byggde om sin produktionslinje, lät man måleriet hyra in sig i dessa lokaler. Nu befinner sig
måleriet mitt i produktionen; produkterna kommer in för lackering och går sedan vidare direkt
ut till lager och utleverans. Måleriet är en egen juridisk enhet och har även andra, mindre,
kunder vid sidan av snickeriföretaget. Detta är ett exempel på ett gott inter-organisatoriskt
samarbete som båda parter har vunnit på. Snickeriföretaget påtalar att måleriet har en kompetens som snickeriföretaget själv skulle ha svårt att rekrytera och upprätthålla om de lackerade
i egen regi. Måleriet har bland annat investerat i ny utrustning för mer miljövänlig lackering.

4.4

Hustillverkaren och träkedjan

Marknaden för trähus är i omdaning från hyresrätter till en ökad grad av eget ägande vad gäller flerbostadshus och från standardhus till specialhus vad gäller traditionella villor. Vid tillverkning av traditionella villor har de kundspecifika kraven ökat kraftigt. Kompetent säljpersonal, tillgång till centrala tomter samt att kunna erbjuda kunden ett totalansvar, anses av
hustillverkarens sälj kontor vara viktiga förutsättningar för framgång.
Genom att garantera produktionskostnader och tillhandahålla ett totalkontrakt, där hustillverkaren är totalentreprenören, tas ett helhetsmässigt ansvar för sälj-, finansierings- och byggprocessen. Kalkyleringen underlättas eftersom det finns fastställda prislistor för entreprenader.
Genom en fastställd leveransplan koordineras byggprocessen så att entreprenörer och leverantörer vet när åtagande och leveranser skall utföras.
Kundanpassning är ett nyckelord, men detta har lett till att ca 70% av leveranserna ligger
utanför systemramama. "Vi måste Ju producera det marknaden vill och inte det som ftibriken
önskar". Detta förhållande har lett till en "dragkamp" mellan projektering och produktion.
Produktionen tycks ej få fram underlag i tid för sitt arbete. Projekteringen har blivit den trånga
sektorn, framför allt när det gäller hus med komplexa konstruktioner. Konsekvensen blir att
det är svårt att hålla leveranstiderna, bland annat på grund av sena ändringar från kunder (t ex
för tillverkning av takkupor, burspråk, verandor). Ett antal försök att komma till rätta med
dessa problem har genomförts, men de har oftast misslyckats. De problem som uppträder under byggprocessen och som kan relateras till underleverantörer löses direkt mellan entreprenör
och underleverantör, vilket underlättar reklamationshanteringen.
Andra viktiga leverantörer till hustillverkaren, vid sidan av snickeriföretaget, är sågverk samt
leverantörer av isoleringsmaterial, virke, fönster, kök och skivmaterial. Leveranserna från
sågverken^ upplever hustillverkaren som de minst utvecklade, vilket detta citat visar: "Man
förändrar kvaliteten efter efterfrågan, rena hästhandeln och pengarna styr ". Här finns behov
av att kunna definiera och styra råvaran bättre, menar hustillverkaren. Då tendensen hela tiden
är ökade krav på kundanpassning behövs de små nischsågverken. Deras roll är att göra specialkomponenter. De stora sågverken är, enligt hustillverkaren, ej så flexibla att de klarar av
dessa krav. Här tror man på ett utvecklat samarbete och nya strategier för vidareförädling,
vilket då även får kosta något mer.
Hustillverkaren har goda erfarenheter av att utveckla samarbetet med leverantörer. Man har en
formaliserad, regelbunden leverantörsutvärdering efter en fastställd checklista, vilket upplevs

Det specifika sågverket i förstudien avses ej då ingen relation finns till detta.

11

positivt av leverantörerna. Man betonar emellertid att de "besvärligaste" leverantörerna inte
sällan finns inom den egna koncemen.
Erfarenheter som hustillverkaren fått i samband med byte av leverantör av isolermaterial och
speditionstjänster kan vara en början till modell för hur affarssamverkan kan se ut, men detta
förutsätter öppenhet och vilja för att båda parter skall tjäna på samarbetet. I exemplet med
speditionstjänster ledde utvecklingsarbetet fram till en total översyn av transportsättet, vilket
har resulterat i sänkta kostnader, samtidigt som servicegraden förbättrats.
Företaget är inne i en anpassningsfas av ett nytt informationssystem som skall stödja hela affärsprocessen, från det att kunden har valt sitt hus till det att hustillverkaren fatt betalt. Idag
upplever man att pappersflödet är omfattande och att det skulle ge betydande besparingar om
detta kunde reduceras kraftigt. Visionen är att säljare och kund tillsammans skall kunna beskriva huset vid bildskärmen, inom fastställda systemramar. Kunden kan redan i dag på ett
tidigt stadium se på vissa hustyper via Internet och göra en översiktlig kalkyl. Denna möjlighet får allt större betydelse. En bidragande orsak till att systemupphandlingen sker nu är också
år 2000-problematiken. Ett nytt informationssystem skall hantera dokumentationen mellan
kund och hustillverkarens försäljningskontor. Här finns tillgång till dokumentmallar och möjligheter att samla alla dokument per kund. Programmet skall vara tillgängligt för både säljare
och byggledare. Det finns däremot inga planer att låta underleverantörer integreras i systemet,
få underleverantörer har de reella förutsättningar som krävs för detta. Leverantörer och hustillverkaren har olika system. Var och en tenderar att optimera utifrån egna förutsättningar och
behov, menar hustillverkaren.
En viktig framtida strategi för koncemen är att etablera processtyming i verksamheten samt
att med bilindustrin som förebild öka förädlingsgraden hos underleverantörer. I kraft av att
finnas inom en koncern skall man dessutom fortsätta att slå vakt om sina storkundsfördelar.

5 Inter-organisatorisk affarssamverkan i träkedjan - empiri möter teori
I det föregående avsnittet redovisades empiriska iakttagelser i de studerade företagen genom
att respektive organisation relaterades till träkedjan. I detta avsnitt granskar vi resultaten från
förstudien ur ett teoretiskt perspektiv och diskuterar inter-organisatorisk affarssamverkan i
träkedjan. De empiriska resultaten visar att det föreligger en mängd potentiella förbättringsområden vad gäller affärssamverkan i träkedjan. Samtidigt uppvisar den valda träkedjan
även goda exempel på samverkan, vilka bör kunna spridas och utnyttjas av andra företag inom
och utanför kedjan. De studerade affarsrelationema är långvariga, vilket ofta stärker företagens vilja och möjligheter att vidareutveckla och investera ytterligare i dessa relationer.

5.1

Affärsrelationer

De studerade företagen har olika förutsättningar för att göra affärer, vilket kan innebära att
aktörer i företagen fokuserar olika delar av träkedjan. Leverantörskontakter blir exempelvis
betydelsefulla om råvaruförsörjningen är begränsad. I företag där så inte är fallet kan istället
kundfokuseringen vara tydligare. Inom den gren av marknadsföring som kallas nätverksteori
(se t ex Axelsson, B., 1996; 1998; Hammarkvist et al., 1982; Håkansson, 1987; 1989) återfinns många aspekter som är relevanta i detta sammanhang. En viktig utgångspunkt i nätverksteori är att en enskild organisation har viktiga relationer till andra organisationer. Dessa
relationer kan vara med kunder (framåt) och leverantörer (bakåt) och till organisationer som
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tillverkar kompletterande och/eller konkurrerande produkter. Relationer studeras också inom
vad som brukar benämnas som relationsmarknadsföring (se t ex Gummesson, 1995). En organisation kan därmed sägas ingå i ett (eller ett antal) nätverk av organisationer; ett visst nätverk
kan i sin tur vara relaterat till andra nätverk (t ex ett totalt industriellt nätverk) (Hammarkvist
et al., 1982). Vad som bland annat motiverar studier av organisationers relationer till varandra, och inte endast att se organisationer ur ett internt perspektiv, är att det först vid jämförelse mellan den enskilda organisationens resurser och resurser i ett nätverk blir tydligt vad
dess konkurrenskraft är. En enskild organisations resurser måste komplettera andra i nätverket
förkommande organisationers resurser för att vara konkurrenskraftiga. Detta växelspel mellan
inre egenskaper (inom organisationer) och yttre relationer (till andra organisationer) är därför
relevanta att studera vid förändring (ibid.).
Opportunistiskt beteende eller anpassning?
Ser vi till den situation som den bransch v i studerat befinner sig i så är varierande råvarupriser
något som påverkar alla aktörer i värdekedjan. Utifrån nätverksteori identifierar Björn Axelsson (1996) två sätt för organisationema i nätverket att hantera detta: (1) Var och en av aktörerna i nätverket utnyttjar varje situation maximalt, vilket kan liknas vid ett opportunistiskt
beteende. Detta kan t ex innebära att en leverantör vid höjning av råvarupriser vid varje tillfälle till fullo kompenserar sig för detta, med höjda priser för kunden som följd. Vad som beskrivs som konsekvenser av denna leverantörsstrategi (opportunistiskt beteende) är att leverantören vid nästa råvaruprisjustering nedåt ser sin chans att "hämnas" genom att utnyttja.sitt
övertag till fullo i den uppkomna situationen. (2) Partema i nätverket anpassar sig till varandra, vilket t ex gör att leverantören inte till fullo utnyttjar sitt överläge vid högkonjunktur
och kunden inte heller till fullo utnyttjar sitt överläge vid lågkonjunktur.
Merparten av de relationer v i studerat i träkedjan kännetecknas av en anpassning till andra
parter i nätverket. Detta är dock mer tydligt i de långsiktiga relationema, där någon form av
ömsesidigt beroende finns, t ex mellan sågverket och snickeriföretaget, samt mellan snickeriföretaget och hustillverkaren. I dessa relationer är priset endast en av flera parametrar vid förhandling. Andra viktiga faktorer är pålitlighet, förutsägbarhet, enkelhet - affärsrelationens
totala kvalitet tillmäts större värde än enbart ekonomiska aspekter. Sågverket uttrycker t ex att
de inte ser det som rimligt att vid varje råvamprisjustering också justera prisema för snickeriföretaget. Istället väljer man, vad vi här kan kalla för, en "konjunkturutjämnande" prissättningsstrategi och ser detta som gynnande för båda parter. Vad gäller sågverkets försäljning av
produkter med lägre förädlingsgrad (bulkprodukter) till exportmarknaden och via agenter är
dock inte anpassningsstrategin (2) så vanligt förekommande. Vår analys visar att det vid denna typ av mer kortsiktiga relationer och "osynliga" kunder (försäljning främst via agenter) är
mer vanligt förekommande med en prisstrategi"* (1). Det vill säga ett mer opportunistiskt beteende från både leverantör och kund. Detta är också giltigt för sågverkets relation med timmerleverantören som råvaruförsörjare. Andra vanliga karaktäristika hos relationer är att en och
samma relation kan innehålla såväl samarbete som konflikt över tiden, vilket även diskuteras
av Holmlund (1997). Relationen innefattar social interaktion och tenderar att bli mer rutinbetonad över tiden (Håkansson och Snehota, 1995).

•* En pris- och volymfokusering, ofta med låga marginaler som flera sågverk vill komma bort från. En ersättning
av denna massproduktion med färre kunder, mer kundspecifika samt vidareförädlade produkter och en jämnare
efterfrågan är istället ofta önskvärt (se t ex utvecklingen för sågverket Vallsjö AB, vilket beskrivs av Håkansson
och Snehota (1995)).
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Kunder är olika!
Studerade relationer visar också att leverantörer i träkedjan har arbetssätt som varierar beroende på enskilda kunder och deras specifika behov. I detta finns en viktig utgångspunkt; att
kunder är olika. Sedan kan det förekomma att vissa kunder är mindre olika (vilket kan ge
upphov till en segmentering), t ex sågverkets kunder som segmenteras eller grupperas under
olika agenter. Vid arbetssätt hos leverantören som är inriktade mot specifika kunder är en djup
förståelse för kundens situation viktig; dvs vad som är viktigt för kunden samt hur leverantören kan bidra till lösning på kundens problem (Axelsson, B., 1996). Sågverket besitter en
stor medvetenhet om att kunder är olika, och denna medvetenhet leder till att sågverket anpassar sitt arbetssätt till olika kunder. Exempel på detta är att sågverket torkar och lagerhåller
vissa produkter åt snickeriföretaget.
Relationer över tiden
Relationer kan ses både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Litteraturen nämner inte sällan
att relationer kan bestå i 10 till 15 år (se t ex Axelsson, B., 1996). Etablerade relationers styrka
beror ofta på dess historia och dess prägel av t ex olika kritiska situationer, gemensam problemlösning med viss svårighetsgrad samt andra gemensamma upplevelser (ibid.). I den studerade träkedjan finns exempel på långa och etablerade affärsrelationer mellan sågverket och
snickeriföretaget (relationen uppstod 1981-82) samt mellan snickeriföretaget och hustillverkaren (relationen uppstod 1974). I relationen mellan sågverket och snickeriföretaget är
sågverket dominerande leverantör av råvaror av viss kvalitet. I fallet med snickeriföretaget
och hustillverkaren så är snickeriföretaget ensamleverantör av denna typ av produkt. Trots att
relationerna i båda fallen varit långa så behöver detta inte innebära att förnyelse uteblivit. Relationen kan i sig skapa ett förändringstryck (Hammarkvist et al., 1982). Stabila relationer ses
till och med ibland som en nödvändig förutsättning för lärande och utveckling (Axelsson, B.,
1996). V i har identifierat flera utvecklingssteg i båda dessa empiriskt studerade relationerna;
t ex utvecklingen av sågverkets vidareförädlingsgrad samt höjningen av standard på den tillverkade produkten efter påverkan från både leverantör och slutkunder. Dock finns även motsatsen observerad; när byte av speditör för hustillverkaren innebar rejält nytänkande enligt
intervjuade personer. I detta fall hade med andra ord relationen med fidigare speditör inte utvecklats maximalt.
Relationers karaktäristika
Ovan nämnda långsiktighet står för en kontinuitet i relationen mellan kund och leverantör;
något som aktörerna i träkedjan betonar som mycket viktigt. Kontinuiteten sägs bland annat
minska sökkostnaden enligt inköparen hos snickeriföretaget. Tillsammans med kontinuitet
nämns ofta (1) komplexitet, (2) symmetri och (3) informalitet som strukturella karaktäristika
hos relationer (Håkansson och Snehota, 1995).
(1) Komplexitet hos relationer kan bland annat innefatta antalet, typen och kontaktmönstren
för personer från respektive organisation som är involverad i relationen mellan kund och leverantör (ibid.). Detta beskrivs också av Gummesson (1995) som den månghövdade kunden
eller leverantören. Kontakterna kan bland annat variera mellan olika nivåer mellan företagen.
I relationen mellan sågverket och snickeriföretaget besöker inköparen inte sällan produktionspersonal hos sågverket. Inköparen har också kontakter med V D och produktionsansvarig.
^ Denna utgångspunkt skall jämföras med det bland leverantörer på en massmarknad förekommande synsättet att
alla kunder är lika. Interaktions- och nätverkssynsätet tar hänsyn till denna heterogenitet och ämnar också att
utveckla den (Axelsson, B., 1996).
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Typiskt for relationer i industriella nätverk är att kunder och leverantörer tenderar att vara
symmetriska (2) i termer av resurser hos, och initiativ från, de båda partema. I de fall asymmetri förekommer i relationer tenderar kunden att vara större än leverantören. I den studerade
träkedjan är hustillverkaren det större företaget medan sågverket och snickeriföretaget är
jämnbördiga. Timmerleverantören är dock större, relativt sågverket och snickeriföretaget.
Sågverket betonar specifikt vikten av att sträva efter relationer där kund och leverantör kan
uppnå en symmetrisk relation. Motiven till detta är bland annat att säkra inflytande i relationen och på så sätt inte vara marginell vare sig i rollen som kund eller leverantör. Denna symmetri finns dock inte i sågverkets relation med timmerleverantören.
Relationer uppvisar vanligen en låg grad av formalisering (3). Även om kontrakt ofta finns
åberopas de sällan. Det hävdas ofta att kontrakt är ett ineffektivt sätt att ta hand om osäkerhet,
konflikter och kriser i relationer som skall bestå över tiden (Håkansson och Snehota, 1995). I
relationen mellan sågverket och snickeri företaget inträffar mycket sällan reklamationer eller
åberopande av formella kontrakt. Detta är också fallet med sågverkets relation med timmerleverantören. Mindre konflikter löses istället mer informellt genom t ex påpekanden eller personliga besök om förseningar i leveranser, kvalitetsbrister, etc. Vid en jämförelse med mer
kortsiktiga relationer som sågverket har så spelar där formalitet (t ex kontrakt) en större roll
exempelvis vid reklamation.
Relationer som länkar, bindningar och kopplingar
Viktigt vid studier av relationer mellan organisationer i ett nätverk är dess olika länkar, bindningar och kopplingar (se t ex Håkansson och Snehota, 1995; Axelsson, B., 1996; Axelsson
och Easton, 1992). Länkar betecknar de samband som finns mellan aktiviteter hos kund och
leverantör (så kallade aktivitetslänkar). Aktiviteter, eller handlingar, kan vara av olika slag;
t ex tekniskt, administrativt eller kommersieUt orienterade. Länkarna mellan aktiviteter speglar behovet av koordination som påverkar hur och när olika aktiviteter utförs. Att "matcha"
den ena aktörens resurser med den andras, och fördela uppgifterna, är exempel på ett syfte för
inköps- och marknadsföringsfunktionen inom en organisation. Detta har i sin tur konsekvenser för såväl kostnaden för utförandet av aktiviteterna, som dess effektivitet (Håkansson och Snehota, 1995). Länkama mellan aktiviteter bildar viss struktur inom respektive organisation samtidigt som de också utgör vissa mönster i nätverket (Axelsson, B., 1996).
Bindningar mellan aktörer i ett nätverk kan vara av olika karaktär; exempelvis teknisk, social,
tidsmässig, kunskapsmässig, administrativ, ekonomisk och juridisk (se t ex Håkansson och
Snehota, 1995). Bindningar kan ha olika syften. Att vilja uppnå tidsmässig samordning som
kan ge kostnadsbesparing är ett exempel (Hammarkvist et al., 1982). Att fa tillgång till lämpliga samarbetspartners och erhålla en viss position i nätverket är andra exempel på vikten av
att hantera bindningar. Betraktar vi kort de olika typema av bindningar och relaterar dessa till
studerad träkedja så har vi funnit exempel på tekniska bindningar mellan både sågverket och
snickeriföretaget samt snickeriföretaget och hustillverkaren. I den förstnämnda relationen
utgörs den tekniska bindningen av investeringar i sågverkets torkutrustning för sågade produkter. En teknisk bindning som diskuterats avser också limning av trävaror för denna kunds
önskemål. Vad gäller den andra relationen så finns exempel på reduktion av teknisk bindning.
Snickeri företaget avsåg att upphöra med en av sina produktionslinjer som efter produktutveckling och exportmarknadskrav med tiden blivit specifik för produkter som finns i relationen med hustillverkaren. För att kunna upphöra med denna produktspecifika produktion ändrades hustillverkarens efterfrågan, både efter påverkan från leverantören och samtidigt från
konsumentmarknaden.
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Affärsrelationers sociala bindningar bekräftades även av de studerade företagen. Förekomsten
av sociala bindningar gör att personkemin mellan människor är betydelsefiill. Olika aktörer i
företagen betonar emellertid dess betydelse olika mycket, och har samtidigt olika perspektiv
på hur de sociala inslagen i relationen skall hanteras. I vissa fall är man vänner även privat,
medan man i andra fall väljer att endast ha en professionell relation till varandra.
Tidsmässiga bindningar av kritisk karaktär finns i samtliga studerade relationer. Särskilt tydlig är den tidsmässiga bindningen mellan sågverket och en av dess timmerleverantörer. I detta
fall är sågverket mycket beroende av rätt råvaruleveranser i rätt tid, då sågverket inte vill
lagerhålla råvaror på grund av kostnadsskäl och träets färskvarukaraktär. Då precisionen av
råvaruleveranser generellt sett är låg, tvingas ändå sågverket lagerhålla råvaror.
Vad gäller ekonomiska bindningar så sägs de uppstå om en kunds inköp motsvarar mer än
10% av leverantörens totala försäljning (Axelsson, B., 1996). Utifi-ån detta mått finns ekonomiska bindningar i samtliga kund- och leverantörsförhållanden i studerad träkedja, utom i
relationen mellan timmerleverantören och sågverket, där sågverket hämtar 7-8 % av sin råvara
från denna leverantör. V i har i avsnittet med empiriska iakttagelser kommenterat vad denna
marginalitet resulterar i .
En relation mellan två organisationer påverkar det sätt som respektive organisation använder
sina resurser. Exempel på resurser är människor, utrustning, kunskap och finansiella medel.
En relation mellan två organisationer kan innehålla sammanbundna resurser av detta slag, så
kallade resurskopplingar. Relationer mellan företag är inte enbart ett sätt att försäkra sig om
åtkomst och tillgång till resurser, det är också ett sätt att fa olika typer av resurser att mötas,
konfronteras och kombineras (Håkansson och Snehota, 1995). Detta för att utveckla, skapa
nya eller förädla resurser (Axelsson, B., 1996). I dessa möten mellan olika resurser förefaller
en potential till förändring och förbättring i träkedjan finnas. Resurser kan betraktas både på
organisationsnivå (t ex enskilda företags resursuppbyggnad), relationsnivå (fidigare nämnda
resurskopplingar) och på nätverksnivå (olika resurskonstellationer) (Axelsson, B., 1996).
Inom den studerade träkedjan har vi sett att företag kan expandera i båda riktningarna av
kedjan för att öka konkurrenskraften, sågverk kan exempelvis utföra skogsvårdande arbete
som service till skogsägare och även vidareförädla produkter för sina kunders räkning. Detta
kan dock också innebära en konkurrenssituation då kunder och leverantörer utför samma uppgifter. Optimal fördelning av utförande av uppgifter på nätverksnivå respektive företagsnivå
är inte nödvändigtvis lika. Att finna "rätt" fördelning för utförande av olika uppgifter är en
viktig fråga.
Relationer och affärsakter
En annan teoribildning som anknyter väl till beskrivningen ovan av interaktions- och nätverksperspektivet är affärsaktsteori eller Business Action Theory (BAT) (Goldkuhl, 1996;
1998). Affärsaktsteori innefattar beskrivning och analys av sättet att göra affärer i organisationer. Att göra affärer betraktas utifrån handlingar som utförs av både kund och leverantör.
Teorin inbegriper bland annat en modell innehållande generiska handlingar och faser i en affärsprocess. Vid studier av inter-organisatoriska relationer, samverkan mellan kunder och
leverantörer, är en teoribildning av detta slag användbar. Bland annat kan teorin användas
som inspirationskälla för att ställa empiriskt riktade frågor kring affärssamverkan (se beskrivningen av förstudiens genomförande i avsnitt 2), men också som stöd för analys av empiriska
data. Analys av empiriska data med stöd av BAT kan t ex ge en uppfattning om kvalitet och
konsistens hos enskilda handlingar och till varandra relaterade handlingar samt kvaliteten hos
informationssystemstöd i en affärsprocess (se t ex Melin och Goldkuhl, 1998).
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5.2

Inter-organisatoriskt samarbete, lärande och kompetens-utveckling

Den historiskt sett spridda uppfatmingen att teknisk utveckling inom produktutvecklande företag främst är en intem företeelse har på senare år blivit ifrågasatt (Håkansson, 1987; Axelsson, B., 1996). Utvecklingen går nu istället mot att företag tar fram nya lösningar tillsammans
med sina kunder och leverantörer, det vill säga genom inter-organisatoriskt samarbete (Axelsson, B., 1996). I vårt empiriska material finns det flera exempel på denna typ av interorganisatoriskt samarbete för att utveckla produkter och gemensamma processer. Snickeriföretaget har tillsammans med sågverket tagit fram lösningar för att kunna köpa en mer förädlad
produkt av sågverket. Diskussioner om en nyinvestering för att ytterligare öka produktemas
förädlingsgrad har förts mellan företagen, men ännu ej resulterat i någon investering. Snickeriföretaget har, som tidigare nämnts, även tillsammans med huskunder påverkat hustillverkaren att höja standarden på den tillverkade produkten i husen. Ytterligare ett exempel på interorganisatoriskt samarbete finns mellan hustillverkaren och en speditionsfirma, vilka tillsammans utvecklat ett nytt koncept för sitt samarbete vad gäller transporter av husdelar till byggplatser. Dessa exempel visar hur företagen i träkedjan inte enbart ser till möjliga sätt att lösa
problem intemt, utan även tar hjälp av varandra för att utnyttja leverantörers och kunders resurser. Resultatet av sådana inter-organisatoriska insatser blir dels att ett visst problem löses
och dels att relationen mellan dessa företag stärks och fördjupas.
Inter-organisatoriskt samarbete är inte enbart begränsat till gemensamma utvecklingsinsatser.
Björn Axelsson (1996; 1998) beskriver inter-organisatoriskt samarbete för att utveckla medarbetares kompetens, så kallat "on-the-job-leaming". Detta kan ske intemt genom arbetsplatsbesök inom organisationen, arbetsrotation och dialog med medarbetare, men även i extern
form. Extern "on-the-job-leaming" innebär att exempelvis inköpare på ett företag besöker
leverantörer, men även företagets kunder för att lära sig mer om villkoren för arbetet. Detta
innebär sålunda olika typer av erfarenhetsutbyte inom nätverket av företag, vilket bidrar till
kompetensutveckling hos organisationemas medarbetare (Axelsson, B., 1998). Axelsson hävdar att företags affärsrelationer är en mycket viktig, men undemtnyttjad, källa till kompetensutveckling. För att lyckas utnyttja denna källa krävs att företagen har ett gemensamt språk,
kunskap om varandras kunnande och intressen samt ett ömsesidigt förtroende (ibid.). Stein
(1996) menar att samarbete över organisationsgränser kan ge bättre möjligheter att utveckla
och utnyttja kunskap än inom en organisation. Samarbetet kan ses som ett m/erprenörskap
som resulterar i ett antal kombinationseffekter i organisationerna (ibid.). Flera av de företag
som vi studerat i träkedjan besökte ibland varandra för att diskutera kvalitetskrav, problem,
möjliga framtida arbetssätt och liknande. Det inter-organisatoriska erfarenhetsutbytet skulle
dock kunna vidareutvecklas och intensifieras inom träkedjan. Företagen uppvisar flera goda
exempel på inter-organisatoriskt samarbete för utveckling av såväl produkter som processer,
men samtidigt saknas ibland stmktur och metoder för att samverka. Gemensamma utvecklingsinsatser samt inter-organisatorisk kompetensutveckling kan därmed ses som två viktiga
grunder för att förbättra träkedjans konkurrenskraft.
Håkansson (1989) redovisar en studie av 123 små och medelstora tillverkande företag i Sverige, där det framgår att en majoritet av företagen (70-75%) hade viktiga samarbetsrelationer
med sina kunder och leverantörer. Mer än hälften av företagen angav att de hade flera viktiga
utvecklingsrelationer med kunder och leverantörer (ibid.). Det har visat sig att det "dagliga"
samarbetet i köp-sälj-relationen är en viktig infrastruktur dit olika utvecklingsinsatser kan
kopplas. Detta innebär att utvecklingssamarbete inte skall ses separerat från annan utveckling
i nätverket av företag (Axelsson, B., 1996). Under vår förstudie framkom betydelsen av personliga kontakter och en fungerande personkemi som viktiga faktorer för en stabil och långsiktig affärsrelation. Det är bland annat tack vare sådana sociala bindningar mellan personer i
de olika företagen som utvecklingssamarbeten kommit till stånd. Håkansson och Snehota
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(1995) framhåller också betydelsen av de sociala bindningar som uppstår mellan personer i en
affärsrelation. De menar att dessa sociala band är avgörande för ömsesidig tillit och förtroende i interaktionen mellan individer från olika organisationer (ibid.).
Johansson (1997) betonar att organisationer investerar i relationer till ett antal andra organisationer just för att de har nytta av detta. Därmed är redan uppbyggda nätverksrelationer i sig en
resurs för organisationen som man inte gäma gör sig av med. I de studerade företagen betonades att ökad konkurrenskraft kan uppnås genom att kunder och leverantörer inom kedjan samverkar, men även att företag på samma "plats" i värdekedjan samarbetar. Ett exempel är sågverket som samverkar med ett annat sågverk, när man inte själv kan få fram tillräckliga
mängder av de dimensioner som snickeriföretaget efterfrågar. Johansson (ibid.) menar att utrymmet för taktiskt agerande minskar då framtida relationer till motparten värderas högre än
kortsiktiga vinster (se även ovanstående diskussion om opportunistiskt beteende i avsnitt 5.1).
Detta överensstämmer väl med våra empiriska iakttagelser av hur affärsrelationers egenskaper
värderas, där exempelvis pålitlighet, förutsägbarhet och gemensam historik värdesätts högre
än prisavtalet. Bjöm Axelsson (1998) beskriver en relationsinriktad inköpssyn som kännetecknas av långsiktighet, bredd (flera personer involveras i relationen), anpassningar (av produkter, tjänster och beteenden), tekniskt innehåll (gemensam produkt- och processutveckling)
samt samarbete. Detta synsätt bygger på att företagen genom långsiktigt inter-organisatoriskt
samarbete kan spara kostnader (t ex sökkostaader) och skapa andra förbättringar (ibid.). Ett
annat sätt att stärka relationema är att ge underleverantörer ett större ansvar än tidigare. Hustillverkarens underleverantörer, däribland snickeriföretaget, svarar exempelvis för en hög produktförädlingsgrad och reklamationer vid husbyggen skickas direkt till underleverantören.
Detta innebär samtidigt att det ställs ökade krav på underleverantörema.
Johanssons (1997) resonemang ovan om att organisationer investerar i vissa relationer kan
relateras till Gadde och Håkansson (1998), som menar att det är inköpsstrategiskt viktigt att
välja ut vilka leverantörsrelationer som skall fördjupas. Av detta framgår att det inte nödvändigtvis är organisationens samtliga relationer som skall fördjupas till partnerskap, utan snarare
att företag bör hitta en lämplig blandning av djupa, långvariga och mer ytliga affärsrelationer
(ibid.). I vår empiri framkom funderingar kring hur många djupa affärsrelationer ett företag
orkar att upprätthålla samt hur en lämplig blandning av olika kundgrupper kan se ut, vilket
indikerar att detta är en viktig problemställning. Djupa affärsrelationer anses ofta vara både
kostsamma och lönsamma, vilket innebär att en lämplig kundmix är eftersträvansvärd.

5.3

Inter-organisatoriska informationssystem

Inter-organisatorisk samverkan via informationssystem kan ses som en del av den trend mot
ökat partnerskap och fördjupade affärsrelationer som utvecklas mellan många kunder och
leverantörer (Wikström et al, 1992). En viktig del i strävan att förbättra affarssamverkan i
träkedjan och stärka konkurrensförmågan är därför att undersöka vilka möjligheter till informationssamverkan och datautbyte som finns mellan företagen i träkedjan. I detta sammanhang talar man ofta om inter-organisatoriska informationssystem (lOIS). lOIS kan definieras
som informationssystem i en organisation som samverkar via ett formaliserat datautbyte med
informationssystem i andra organisationer (t ex Wierda, 1991). Denna typ av datautbyte skiljer sig sålunda från exempelvis elektronisk post eller användning av externa databaser (ibid.;
Suomi, 1988). IT-användningen är i dagsläget av begränsad omfattning i de mindre företagen
inom den studerade träkedjan. Telefax och telefon är de mest centrala tekniska hjälpmedlen
för inter-organisatoriskt informationsutbyte. Goda exempel och visioner för mer utvecklad ITanvändning finns dock hos exempelvis hustillverkaren, vilka kan spridas i kedjan. Interorganisatorisk IT-användning förekommer däremot inte i de studerade fallen. Potentialen i att
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utnyttja informationsteknik i ett inter-organisatoriskt perspektiv identifieras dock av flera aktörer, vilket gör lOIS-frågor till ett mycket intressant område för att stärka och förbättra affärssamverkan inom träkedjan.
Argument som lyfts fram i samband med investeringar i lOIS är att dessa system har en potential att reducera organisationers produktions- och transaktionskostnader som är relaterade
till inter-organisatorisk koordination/samordning (se t.ex. Hart och Estrin, 1990). Intresset för
inter-organisatorisk samverkan och lOIS har, bland annat av nyss nämnda skäl, ökat under
senare år, men trots det fokuseras ännu främst en- och intra-organisatoriska frågor vid systemutveckling. Kunskapen kring lOIS och de förändringar som en inter-organisatorisk samverkan
innebär för organisationer är ännu relativt begränsad (Wierda, 1991). För att utveckla en fungerande inter-organisatorisk samverkan, via informationssystem eller andra kanaler, krävs att
dessa frågor hanteras gemensamt av berörda organisationer. Detta är ett utvecklingsarbete
som måste bedrivas över organisationsgränserna.
Flera författare betonar att lOIS-utveckling inte bör betraktas som enbart en teknisk lösning
för att rationalisera det extema dokumentflödet (t ex Streng och Sol, 1992; Swatman et al,
1994). För att nå stora effekter av lOIS-samverkan mellan organisationer behöver varje organisation förändra och utveckla den egna verksamheten, vilket inbegriper såväl manuella rutiner som datoriserade system (Nygaard-Andersen och Bjom-Andersen, 1994). Av detta resonemang framgår att en mycket viktig del i lOIS-utveckling är utveckling av affärsprocesser,
vilket även Konsynski (1992) betonar. Verksamhetsutveckling är därmed en viktig utgångspunkt för fungerande lOIS. Vid inter-organisatorisk samverkan finns det ömsesidiga påverkansfaktorer mellan interna och extema affärsprocesser, vilket även diskuteras av Davenport
(1993). Detta innebär att verksamhetsutvecklingen bör inbegripa såväl intema som inter-organisatoriska aspekter samt att verksamhetsutveckling inom och mellan organisationer bör ske
samstämt.
Konsynski (1992) menar, utifrån sina empiriska smdier, att lOIS-utveckling kan leda till problem om man "...fail to recognize the interfiinctional impacts these linkages have on the intemal business processes" (ibid., s 45). Författaren betonar också ett antal viktiga punkter vid
utveckling av lOIS, som särskiljer denna typ av system från intra-organisatoriska system. Exempel på utmaningar för företag, till exempel i den studerade träkedjan, vid utveckling av
lOIS är: att vara beredd på att föriora viss kontroll och inflytande över utveckling, diskussioner om olika standard för överföring etc, olika produktdefinitioner samt olika specifika verksamhetskulturella fenomen. Konsynski (ibid.) beskriver också generella möjliga effekter av
investeringar i lOIS. Att denna typ av system skulle kunna medföra omallokeringar av både
roller och ansvar längs värdekedjor över tiden är ett exempel.
Ser v i till inter-organisatoriskt informationsutbyte, med eller utan stöd av datorbaserade informationssystem, och det datautbyte som kan ske mellan enheter så är detta inte enbart en
fråga om överföring av informationsinnehåll. Informationssamverkan mellan organisationer
innebär t ex att olika åtaganden utfästs och utförs. Datautbytet innebär att kommunikationshandlingar av olika slag utförs; t ex erbjudanden, order, bekräftelser, leveranslöften, avisering, avbokning, betalningsanmodan. Meddelanden som skickas mellan organisationer har ett
informationsinnehåll och en kommunikativ funktion. Denna dubbla roll som meddelanden har
(innehåll, funktion) har beskrivits väl inom så kallad "speech act theory" (Searie, 1969; Habermas, 1984). Detta har också tagits upp inom informationssystemområdet av t ex Winograd
och Flores (1986) samt van Reijswoud (1996).
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6 Planerad forskning
Ett syfte med den genomförda förstudien har varit att utveckla kunskap kring inter-organisatorisk affärssamverkan för att med denna kunskap som utgångspunkt kunna planera ett forskningsprojekt kring dessa frågeställningar. Förstudien har genomförts för att dels försäkra det
planerade forskningsprojektets dess direkta industrirelevans och dels skapa intresse hos de
studerade organisationerna att delta i detta kommande projekt. I detta avsnitt beskrivs det planerade forskningsprojektets syften och tillvägagångssätt.

6.1

Projektets syften

Det planerade forskningsprojektet kan, liksom den genomförda förstudien, ses ur ett industriellt perspektiv samt ur ett forskningsperspektiv. Det industriella perspektivet innebär att
forskningen syftar till:
•

Ökad konkurrenskraft för enskilda företag och för träkedjan som helhet genom interorganisatorisk utveckling av affärsförutsättningar och -relationer.

•

Effektiviserat lärande för konkurrenskraft och ömsesidig flexibilitet genom samverkan;
- mellan aktörer i företagets olika delar samt
- mellan aktörer från respektive samverkande företag, bland annat genom att
överbrygga företagskulturella skillnader.
Förbättrade förutsättningarna för affärs- och produktutveckling genom inter-organisatorisk
samverkan.
Förbättrad planering, styrning och uppföljning av material- och informationsutbyte i träkedjan genom användning av inter-organisatoriska informationssystem.
Utveckling av användbara metoder och arbetsformer för inter-organisatorisk verksamhetsutveckling, med avseende på stöd för:
utveckling av kompetens såväl inom som mellan företagen. Kompetens för
att identifiera och exploatera utvecklings- och affärsmöjligheter i den vardagliga arbetssituationen, t ex vad gäller produkter, produktion samt i kontakt med kunder och leverantörer i nätverket.
- kommunikation mellan aktörer inom och mellan företag. Kommunikation
och informationsutbyte såväl med som utan IT-stöd. Finna kunskap om effektiva former för förbättring och användningen av IT-stöd och dess egenskaper.
Förebildliga exempel på inter-organisatoriska förändringsprojekt och samverkanslösningar ("vägvisarprojekt").

Det planerade projektets syften ur ett forskningsperspektiv kan sammanfattas på följande sätt:
•

Ökad kunskap om inter-organisatoriskt lärande och inter-organisatoriska
cesser.

•

Ökad kunskap om inter-organisatorisk samverkan (kunskapsutbyte, affärskommunikation,
koordination, materialförädling/transport, IT-användning) både på dy ad- och nätverksnivå.

•

Ökad kunskap om samband mellan inter-organisatorisk samverkan och interna verksamhetsprocesser samt arbetsorganisation.
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förändringspro-

•

Metoder och arbetsformer för inter-organisatorisk verksamhetsutveckling (integrerad affärs-, IT- och kompetensutveckling) tillsammans med erfarenhetsbaserade kunskaper om
användning av dessa metoder och arbetsformer.

Dessa kunskaper skall utvecklas genom växelvis grundning i empirinära arbete i företags utvecklingsprojekt och i existerande teoribildningar och metoder. Ovanstående industriella och
forskningsmässiga syftesbeskrivningar skall inte ses som av varandra uteslutande utan snarare
till väsentlig del överlappande och formulerade utifrån två perspektiv. Det planerade forskningsprojektet syftar även till att utveckla kunskap kring FoU-samverkan mellan universitet/högskola, branschforskningsinstitut och företag.

6.2

Tillvägagångssätt i forskningsprojektet

Forskningsprojektet har för avsikt att bedrivas genom ett antal växelverk2inde aktiviteter. En
väsentlig del av arbetet kommer att utgöras av medverkan i och studier av ett antal utvecklingsprojekt på de företag som vi kommer att samarbeta med. Parallellt med detta kommer
metodutveckling att ske. Befintliga metoder från CMTO och TRÄTEK kommer att vidareutvecklas för användning i företagsprojekten. Denna vidareutveckling kommer inledningsvis
att baseras på våra teoretiska studier kring inter-organisatorisk affarssamverkan samt vunna
kunskaper om samverkan i träkedjan. Använda metoder kommer sedan att kontinuerligt vidareutvecklas på basis av erfarenheter från företagsprojekten.
Företagsprojekten kommer inte bara att ge upphov till erfarenheter kring metodanvändning,
utan de kommer också att generera empiriska data om affärssamverkan. Dessa data kommer
att analyseras för att bidra till begrepps- och teoriutveckling.
Företagsprojekten skall bedrivas i ett antal faser. En grundläggande uppdelning är i en diagnosfas och en designfas. Den inledande fasen kommer att utgöras av kartläggande och värderande diagnosstudier. På basis av utförd diagnos kommer sedan en design- och förändringsriktad fas att ta vid.
Arbete på tre nivåer
Arbetet med företagen i träkedjan kommer att bedrivas på tre nivåer:
•
•
•

Företagsnivå (intra-organisatoriskt fokus),
dyadnivå; samverkan mellan par av kundföretag och leverantörsföretag (inter-organisatoriskt dyadfokus) samt
nätverksnivå; den inter-organisatoriska förädlingskedjan bestående av fyra företag (interorganisatoriskt multifokus).

V i kommer således först att genomföra diagnoser på varje enskilt företag. V i kommer sedan
att studera varje kund-leverantörspar och fokusera den affarssamverkan som sker mellan dessa företag. Därefter kommer vi att sammanfatta dessa företags- och dyadvisa diagnoser i en
övergripande studie av nätverket (hela kedjan).
En viktig forskningsinriktning inom CMTO är utveckling av affärsprocesser och inter-organisatorisk samverkan (t ex Christiansson, 1998). Utveckling av teorier och metoder för detta
pågår i olika projekt. Dessa arbeten utgår i väsentlig del från verksamhetsutvecklingsmetoden
"Förändringsanalys enligt SIMM" (FA/SIMM); Goldkuhl och Röstlinger (1988). Denna metod är avsedd att användas i dessa inledande faser av förändringsarbete. Den stödjer modellering, analys och redesign av verksamheter. Denna metod- och teoriutveckling för verksam-
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hetsutveckling är därmed en viktig utgångspunkt och ett hjälpmedel för att studera affärsrelationer utifrån ovan beskrivna perspektiv och teoribildningar.
Diagnosema kommer att göras i form av affärsprocessanalyser. Företagens affärsidé, affärsstrategier och olika affärsprocesser (inköp, produktion, försäljning, leverans) kommer att studeras. En väsentlig del kommer att utgöras av modellering av processema och olika aspekter
kring dessa (som olika problem, styrkor, mål samt resursanvändning, kompetens, informationssystem). Befintliga och nyutvecklade modelleringstekniker samt andra analys-Zbeskrivningsformer kommer att användas. Projektarbetet kommer att bedrivas i arbetsgmpper på respektive företag. Dessa arbetsgmpper skall vara sammansatta av olika personer, frän såväl ledning som andra personalgmpper, på företaget samt minst två medverkande forskare. Forskarnas roll är, fömtom att bidra aktivt till arbetets framgång, att svara för observation och dokumentation (både ur projektmässig och vetenskaplig synvinkel).
Diagnoser på inter-organisatoriska nivåer kommer att inbegripa tvärgmpper med representanter från flera företag. En väsentlig poäng är att uppnå ett gemensamgörande av problemuppfattningar och andra insikter. Utifrån genomförda diagnoser kommer sedan ett designinriktat arbete ta vid. Förändringar kan avse olika nivåer, såväl intema som inter-organisatoriska. Förändringar kan avse olika aspekter som t ex kunskapsöverföring mellan företag, kunskapsutnyttjande, arbetsorganisation, arbetsförhållanden, planeringsprinciper, kontrakts- och
beställningsmtiner, former för uppföljning, intema och inter-organisatoriska informationssystem samt kompetensutveckling. Vilka förändringar som man väljer att utveckla är givetvis
beroende av vad de olika diagnosema har lett fram till. Själva ansatsen är att integrera affärs-,
IT- och kompetensutveckling för att åstadkomma innovativa förändringar samt ökad produktivitet och flexibilitet. En strävan är att uppnå en verksamhetsutveckling som går utöver varje
enskilt företag och som därmed inbegriper en förändring av värdeförädling och samverkan i
flera led.
Aktionsforskning
Ur vetenskaplig synvinkel kan dessa företagsprojekt karaktäriseras som aktionsforskning med
intervenerande/deltagande observation, intervjuer/samtal, artefaktstudier och dokumentstudier
som empiriska insamlingssätt. Metoder för verksamhetsdiagnos-Zdesign kommer att utnyttjas
för att stmkturera insamling, analys och dokumentation och därigenom generera data som är
användbara både för själva företagsprojekten och för vetenskaplig analys och reflektion. Företagsprojekten kommer att innehålla experimentering med och utprövning av nya arbetssätt
intemt i företagen och mellan dem. Företagsprojekten är att betrakta som arenor för gemensam reflektion, utprövning och förståelseutveckling bland medverkande forskare och praktiker från olika företag.
Sammanfattning av projektaktiviteter
Sammanfatmingsvis kommer det planerade forskningsprojektet att innefatta följande växelverkande aktiviteter:
•

Praktiskt/empiriskt arbete i förändringsprojekt (diagnos och design) på företag med en
aktionsforskningsansats. Ett arbete som inkluderar datainsamling, metodanvändning och
utprövning av samverkansformer samt möjligheter till reflektion.

•

Metodutveckling och metodvärdering baserad på teoretiska fömtsätmingar och insamlade
erfarenheter från företagsprojekten.

•

Begrepps- och teoriutveckling utifrån empiriska data och använda teorier avseende interorganisatoriska förändrings- och lärprocesser.
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•

Begrepps- och teoriutveckling utifrån empiriska data och använda teorier avseende interorganisatorisk samverkan (kunskapsutbyte, affärskommunikation, materialförädling/transport, IT-användning).

Omnämnanden
Denna forskning har bedrivits med finansiellt stöd från NUTEK.s MTO-program. V i vill även
rikta ett varmt tack till professor Bjöm Axelsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, för hans engagemang och värdefulla råd under genomförandet av förstudien. De fyra
studerade företagen har också bidragit till denna förstudie genom sitt öppenhjärtliga sätt att
låta oss ta del av information kring deras affärssamverkan.
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