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Jag heter Jarkko Erikshammar och är industridoktorand på Luleå tekniks universitet på forskargruppen träbyggnad på mitt tredje år. Jag har gjort min lic. avhandling angående gemensam produktutveckling som en inköpsstrategi för små och medelstora företag inom industriellt byggande. Som industridoktorand är jag dagligen på BAC. BAC såg och hyvleri grundades 1944, som är ett köpsågverk i Luleå. BAC har tagit ett strategiskt val att utveckla komponenter och produkter till det industriella byggandet
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”Det är usel lönsamhet 
att såga just nu, det 
här är ett förlorat år för 
oss på sågverkssidan.” 

Källa: DI 2011-10-20 

Bergs förlust: 26 Mkr, 
och det på 242 Mkr i 
försäljning. 

Källa: DI 2011-09-10  

Behovet av innovation är stort 
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Presentation Notes
Den här beskrivningen av verkligheten är det många inom branschen som känner till. Sågverken har sin analys klar av dagens situation. Orsaken till problemen i branschen är att priset på trävaror är pressat, kronan stark och en hög produktion håller uppe timmerpriset.



Sågverkens utmaningar 

• Produktionsfokus 

• Försäljningskanal är agenter 

eller återförsäljare som i sin tur 

säljer åt entreprenören 

• SMF köpsågverk 

• Ett sätt att öka intäkterna är att 

öka kundvärdet i materialet 

• Detta kräver innovationer med 

kunden och  kundens kund 

• IB: vad är byggvaruhusets 

erbjudande? 
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Presentation Notes
Dagens sågverk karaktäriseras av produktionsfokus, ett exempel på det är att man exempelvis lägger Produktionsbudget före marknadsbudget. Produktionsbudget baseras på en optimering av råmaterialet (jmf slaktare).Det finns ett stort antal mindre sågverk (~100 000 m3/år) som har det svårt på grund av:ValutafluktuationerSvängningar i konjunkturSäsongsvariation binder kapitalStora sågverk (1000 000 m3/år) kan såga effektivare, dvs lägre kostnad per m3Fokus på likviditet tillåter dåliga resultat”Sju dåliga år följs av ett bra år”Råmaterial priset går upp och färdiga produkter går ner.Återförsäljare har liten eller ingen kunskap i produktionsprocess hos entreprenören eller hos sågverket. Återförsäljare har små möjligheter att utveckla entreprenörens behov till produktinnovationerFrån en industriell byggares perspektiv är kundvärdet som skaps av byggvaruhusen mycket tvivelaktigt om sågverket skulle kunna hantera försörjningen (paketering, emballering, konfektionerna och sekvensleveranser)



En affärsmodell i förändring? 

• En affärsmodell är hur värde 
skapas för kunden 

• En innovation i 
affärsmodellen leder till 
frågan “behöver ett sågverk 
ett sågverk”? 

• Hur kan ett  företaget 
förändra affärsmodellen 
från produktionsfokuserad 
till en produktorienterad 
med ett kundfokus utan att 
gå i konkurs? 

– Organisation 
– Genomförande 
– Samverkan  
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Forskningen tar utgångspunkt av det som presenterades av Staffan Brege på förra LWE konferensen och det som har publicerats i artikeln ”Value-added strategies and forward integration in the Swedish sawmill industry : positioning and profitability in the high-volume segment” skriven av Staffan Brege, Tomas Nord, Roland Sjöström och Lars Stehn. Diskussionen fördes från ett ”köpsågverk” syn men i forskningsprojektet tar vi ett steg till och ställer oss frågan om sågverket gör ytterligare ett steg i framåt integreringen vad händer då. Det vill säga; hur skulle ett sågverk som inte har ett sågverk planera verksamheten för vidareförädling av produkter? Det vill säga en innovativ affärsstruktur för en såg som kräver en ny planeringsmodell för verksamheten. Affärsstrukturen baseras på förädling och utevckling av produkter, ett kontrollerat supply chain framåt. BAC är bara intresserade av att agera som långsiktig leverantör åt de industriella byggarna. Det har nämligen visat sig att de som inte väljer att kalla sig industriella i hög grad drivs av projekttänkande och i den miljön blir det svårt, om inte omöjligt att utveckla produkter.. I en framåt integrerande verksamhet måste utgångspunkten vara marknadsplanen för att sedan optimera trävärdekedjan bakåt. På detta sätt kommer fokus ligga på kundutbyte, dvs sågverk ska tillverka för att tillfredställa kunderna.Detta ger att sågverk kommer att ha lätt att planera inköp men också tydligare strategier för inköp och försäljning av bi-produkter.Lageromsättningshastigheten kommer att gå upp.Genom att fokusera på kundutbyte kommer sågverket att jobba med högre marginaler men mindre trä.Vilken marknadspotential detta har är svårt att säga i dagsläget och är en affärshemlighet, däremot är det klart att arbete från byggarbetsplatsen och byggvaruhus flyttas till BAC.Sågen kommer att optimeras utifrån marknadsplan, inköpsstrategi och sönderdelning. En andledning till att sågverk inte gjort detta tidigare är delvis kopplat till historiken, delvis kopplat till kapitalutnyttjande av sågverket och ett cash-flow perspektiv där lägre marginaler ger ett positivt cash-flow men negativt resultat. Detta ställer stora krav på marknadsorganisation både att känna sina kunder men också aktivt jobba med biprodukter. 



Fallstudie BAC Såg och Hyvleri 

 

• Produkt och tjänsteinnovationer 

– Råspontaklucka med pappbeläggning 

– Fasadpanel med 12 års garanti 

– Träbaserade komponenter 

• Principbeslut att integrera framåt i 

trä värdekedjan 

• Segmentering av marknad 

• Ändring av försäljningskanaler 

• Marknadsbudget före 

produktionsbudget 
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BAC påbörjat med innovationer (råsponttaklucka) och komponenter för industriella husbyggare (Lindbäcks Bygg, JM)Råspontaklucka med pappbeläggning förtillverkad utvecklad tillsammans med f.d MatakiFasadpanel med 12 års garanti utvecklad tillsammans med Akzo Nobel Ägarna och styrelsen har fattat en principbeslut att integrera framåt i trävärdekedjanSegmenetring av marknadÄndring av försäljningskanalerFör första gången lades marknadsbudget före produktionsbudget Planeringssynen är i stort en organisationsfråga, det vill säga: vilka förmågor har vi idag, vilka förmågor behöver vi imorgon och hur kan vi skapa ett supply chain som klarar av detta. Vilka är nyckelfaktorer, vad krävs för att man ska kunna tänka så här och vilket stöd behöver vi i form av tankemodeller. Det är det som forskningens ska utvisa de närmaste två åren.
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