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Sammanfattning
Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i
utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen
blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det
medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. Sedan 1800-talet är trä det
vanligaste fasadmaterialet i Sverige, det var då den industriella tillverkningen av panelbrädor
kom igång på allvar. Några faktorer som påverkar fasadytans karaktär är virkeskvaliteten,
paneltypen och ytbehandling.
I dagsläget finns det industriellt målade panelbrädor som antingen är grundmålade eller
mellanstrukna. Det som saknas är helt färdigmålade panelbrädor som inte kräver någon
slutstrykning efter monteringen. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad
kunderna har för uppfattning om dagens industriellt målade panelbrädor och om det finns
någon efterfrågan för helt färdigmålade panelbrädor.
Metoden för denna studie utgjordes av en induktiv fallstudie med en kvalitativ inriktning.
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna har
bestått av tolv snickare, sex husleverantörer och sex byggvaruhus.
Studiens resultat indikerar att det finns olika uppfattningar angående prestandan på dagens
industriellt målade panelbrädor. Majoriteten av respondenterna ansåg att de håller en god
kvalitet men några ansåg att de inte lever upp till förväntningarna. Det som framhävdes som
positivt med de grundmålade och mellanstrukna panelbrädorna var bland annat att de är
skyddade direkt de spikas upp och arbetet blir inte lika väderberoende. Efterfrågan för
industriellt färdigmålade panelbrädor var dock låg bland respondenterna. Många ansåg att
panelbrädorna behöver slutstrykas efter monteringen för att måla över spikhuvuden,
monterings- och hanteringsskador samt kapsnitt. Om det fanns en dold montering som gjorde
att spikhuvudena inte syntes tyckte några av respondenterna att det kunde vara intressant att
använda färdigmålade panelbrädor. Det skulle dock inte gå att applicera på alla typer av
paneler men på till exempel en fjällpanel borde det fungera.

Nyckelord: fallstudie, industriell målning,
semistrukturerade intervjuer, service, ytterpanel
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Summary
The forest is one of Sweden’s most important sources of raw material and the forest industry
plays an important part in the transition into a sustainable and bio-based society. It is
becoming increasingly popular to use wood in the construction industry. This may bring
several advantages; among other things, it is good for the climate, it leads to shorter
construction periods and it creates jobs in rural areas. Since the 19th century, wood has been
the most commonly used exterior wall material in Sweden. This was when industrial
manufacturing of panel boards started. Some of the factors that affect the look and quality of
an exterior wall are wood quality, panel type and paint.
At present, there are industrially painted panel boards that are painted with one or two coats
of paint. What is missing on the market today are panel boards that are finished and painted
with a third coat of paint, which do not require final coat of paint after being mounted. Thus,
the purpose of this study was to investigate the consumers’ opinions towards the industrially
painted panel boards that exist at the present and to determine whether there is a demand for
finished panel boards.
The study has a qualitative approach and the method used is an inductive case study. The data
was collected through semi-structured telephone interviews. Twelve carpenters, six industrial
home builders and six wood supply stores participated in the study.
The results indicate that there are different perceptions regarding the performance of the
industrially painted panel boards that are on the market today. The majority of the
respondents considered them to be of high quality, but some felt that they do not live up to
their expectations. What was emphasized as positive about these panel boards was, among
other things, that they are protected from the elements prior to being mounted, which means
that the work becomes less dependent on the weather. However, the demand for industrially
finished panel boards was low among the respondents. Many felt that the panel boards need to
be painted after being mounted to cover the nail heads and damages caused during
transportation or mounting, as well as cuts made by the carpenters. In case there was a way to
mount the boards with the nail heads concealed, some of the respondents stated that they
would be interested in purchasing industrially painted, finished panel boards. However, this
would only be possible for certain types of panel, such as “fjällpanel”.

Keywords: case study, customer value, industrial painting, innovation, outer panel, product
development, semi-structured interview, service
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1 Introduktion
Detta kapitel ger en bred introduktion till studiens ämne. Kapitlet inleds med en bakgrund
och problembeskrivning, sedan redovisas studiens syfte, frågeställning och avgränsningar.
Till sist presenteras studiens disposition.
I utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle har skogsindustrin och dess produkter en
viktig roll genom att bidra med en hållbar och förnyelsebar råvara (www: Skogsindustrierna:
2017a). De växande skogarna binder koldioxid och kolet fortsätter sedan att lagras i de
träbaserade produkterna under hela deras livslängd, vilket bidrar till att förbättra klimatet. För
att stoppa den globala uppvärmningen är det alltså viktig med en övergång från en
fossilberoende ekonomi till en biobaserad ekonomi vilket skogssektorn kan bidra till.
Skogssektorn har även en stor betydelse för den svenska ekonomin och Sveriges handelsbalans,
då 80 % av produkterna exporteras samtidigt som importen av skogsindustriprodukter är relativt
liten (ibid.). Av Sveriges landyta är 70 % skogsmark (www: Skogsindustrierna: 2017b) och
skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror. Det totala produktionsvärdet från hela
skogsnäringen är årligen ungefär 250 miljarder kronor (Skogsindustrierna, 2016).
Skogsnäringen befinner sig nu i en brytningstid, vilket medför flera utmaningar. En av dem är
att öka förädlingsgraden (Skogsindustrierna, 2016). Detta sker genom att öka värdetillväxten
inom existerande produktområden och skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter,
produkter och tjänster. Genom att öka värdetillväxten blir industrin mindre känslig för
konjunkturnedgångar och konkurrens från andra material, produkter och regioner.
Ett användningsområde där trä kan användas för att bidra till bättre miljö och ekonomi är
inom byggbranschen. Att bygga hus i trä har många fördelar (www: GS-facket: 2017). Bland
annat medför det kortare byggtider, det skapar arbeten i glesbygden och det är bra för
klimatet. Trähusen tillverkas inne i en industri vilket medför att byggtiden kan halveras
jämfört med platsbyggda hus. Det ger en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion.
Den förkortade byggtiden leder också till lägre produktionskostnad vilket medför billigare
bostäder. Detta är något som är av central betydelse då det enligt Boverket inte byggs nya hus
i den takt som skulle behövas för att täcka bostadsbristen. Fram till år 2025 bedöms behovet
av nya bostäder vara 710 000 och större delen av dessa, 440 000, bedöms behövas redan år
2020 (www: Boverket: 2017).
Av de olika byggmaterial som används i dagsläget är trä det enda som är förnybart, till
skillnad mot exempelvis betong, stål och tegel (www: Svenskt Trä: 2017a). Dessa material
kräver dessutom mycket energi för att framställas och ger högre utsläpp av koldioxid. Detta
illustreras i Figur 1 nedan.
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Figur 1. Koldioxidutsläpp vid tillverkning av byggmaterial (www: Svenskt Trä: 2017a).

Trä är det byggmaterial med lägst koldioxidutsläpp vid tillverkningen. Genom att öka andelen
trä i byggnationer kan användningen av andra byggmaterial minska vilket skulle vara bra för
klimatet. Tillverkningen av sågade trävaror kräver lite tillförd extern energi förutom energi
från de egna biprodukterna. Endast 20 % av sågverkens energianvändning utgörs av elenergi.
Vid både utvinning och bearbetning av andra byggmaterial krävs extern energi, ofta i form av
fossilt bränsle.
Det finns många olika fasadmaterial att välja på i dagsläget, men sedan 1800-talet är trä det
vanligaste fasadmaterialet i Sverige (Hemgren & Wannfors, 2011; www: Svenskt Trä: 2016).
Det var då den industriella tillverkningen av panelbrädor kom igång på allvar. Det virke som
används till panel är gran eftersom granvirkets kvistmärken och kärnvirke inte syns genom
färgen. Granen har även en stor andel kärnved vilket är en fördel då kärnveden är
beständigare och suger upp mindre vatten än splintveden (Pousette et al., 2007). De faktorer
som påverkar fasadytans karaktär är; virkeskvaliteten, paneltypen och ytbehandlingen.
Det finns många olika paneltyper att välja på. Den vanligaste är stående panel med lockläkt
eller med lockbrädor (Pousette et al., 2007). Lockläkt innebär att plana brädor, exempelvis
25*150 mm, monteras lodrätt kant mot kant och springan mellan brädorna täcks med en
smalare, rektangulär profilerad bräda eller list. Lockbräda innebär att panelbrädorna monteras
betydligt glesare och mellanrummet täcks av en bredare täckbräda istället för en list. Om
huset istället ska ha en liggande panel är till exempel fjällpanel, förvandringspanel eller
spontad panel vanlig.

1.1 Problembeskrivning
Det har genomförts få studier om produktutveckling inom träindustrin. Traditionellt sett har
träindustrin i Norden varit fokuserad på effektiv produktion av lågförädlade produkter. Under
de senare åren har intresset ökat för energieffektiva och miljövänliga material, vilket har
gynnat träbaserade lösningar inom byggindustrin och renoverings- och inredningsindustrin.
Inom byggindustrin går utvecklingen mot en högre grad av industrialisering, effektiva
varuflöden och mer sofistikerad produktdesign. Detta ställer nya krav på produkter, tjänster
och affärssystem. (Stendahl, 2008)
Enligt Gustavsson et al. (2006) ökar konkurrensen från andra material som bland annat plast,
aluminium, stål, betong och gips, trots att mer miljövänliga material efterfrågas. Den framtida
användningen av trä är svår att förutsäga men begränsningar i utsläpp av växthusgaser och
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införande av lämpliga politiska instrument är viktiga drivkrafter, vilket borde leda till en ökad
användning. Konkurrens sker även från lågkostandsländer där sågverksindustrin är speciellt
utsatt (Nord, 2005). För att vidmakthålla lönsamheten behöver sågverksindustrin bli mer
marknadsorienterad och öka vidareförädlingen. För att behålla konkurrenskraften har intresset
för produktdifferentiering ökat (Rametsteiner et al., 2006). Det ökade intresset för
differentiering har medfört att det blivit allt viktigare att förstå innovationsprocessen i
träindustrins kontext. Det är ett ämne som även fått ökat intresse från forskare på senare tid
(ibid.).
I en studie av Stendahl & Roos (2008) identifierades faktorer som kan bidra till en ökning av
produktinnovationer i träindustrin. I studien jämfördes organisatoriska egenskaper och
upplevda hinder för produktutveckling i den svenska och finska träindustrin.
Produktinnovationer avser i detta fall introduktion av en vara eller tjänst som är ny eller
betydligt förbättrad i avseende på dess egenskaper eller användningsområde. Några
potentiella externa barriärer för innovationer som lyfts fram i studien är svårigheten att erhålla
råmaterial, brist på efterfrågan av innovationer eller statliga regleringar. Interna barriärer kan
vara brist på kunskap, motstånd till förändring hos de anställda eller brist på tekniska och/eller
ekonomiska resurser. Stendahl & Roos menar att ett sätt att förbättra klimatet för innovationer
i skogsindustrin vore att försöka eliminera dessa barriärer. Organisatoriska egenskaper som
kan påverka innovationsförmågan är organisationens storlek och struktur, utbildningsnivån
hos tjänstemännen och marknadsorienteringen. Till exempel har det visat sig att större företag
är mer innovativa och även företag med högre utbildningsnivå enligt Stendahl & Roos.
Det ökade intresset för innovationer kan ses som en följd av minskad lönsamhet och
sysselsättning inom skogsindustrin (Hansen et al., 2006). Den minskade lönsamheten har lett
till att många företag dragit ned på budgeten för forskning och utveckling (FoU). Detta har
lett till att branschen förknippas med litet fokus på innovationer, trots att det finns en del bra
exempel på innovativa företag. Det finns några faktorer som kan ha bidragit till bristen av
innovation (ibid.). Det är bland annat dålig kommunikation mellan tillverkare och slutkund.
Det kan medföra att innovativa idéer inte alltid når tillverkaren. Inom branschen är de flesta
industrier relativt fragmenterade i jämförelse med konkurrerande industrier som stål och
cement, trots att industrin i stort har genomgått betydande konsolidering.
Eftersom byggnationer i trä ökar behöver skogssektorn utvecklas ytterligare för att kunna
möta efterfrågan. Det kan till exempel handla om produktutveckling och produktinnovationer.
Ett steg i den riktningen vore utvecklandet av industriellt färdigmålade panelbrädor, vilket
saknas i dagsläget. Det finns endast grundmålade samt grundmålade och mellanstrukna
panelbrädor som behöver behandlas minst en gång efter monteringen. För en helt färdig
produkt är det önskvärt att alla panelbrädor i ett paket kan användas och ingen sortering ska
behöva göras på byggarbetsplatsen för att vissa panelbrädor måste kasseras. Vidare behöver
företagen kunna lämna garanti gentemot sina kunder vilket de inte har gjort med de
”halvfärdiga” produkterna som endast varit grundmålade alternativt grund- och
mellanstrukna. För att företagen ska kunna lämna garanti behöver ytterpanelen vara tillverkad
av ett virke med så pass hög kvalitet att panelen håller given garantitid.
Det finns begränsat med tidigare forskning om industriellt målade panelbrädor. Det finns
dock några studier om grund- och mellanstrukna panelbrädor. En som har undersökt hur olika
företag ser på grundmålad panel är Fransson (2009). Resultatet från studien visade att många
företag tyckte att den grundmålade panelen bland annat var för dyr och det fanns en osäkerhet
kring kvaliteten. Wetterberg (2014) studerade vilka hinder som fanns hos byggvaruhusen för
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att börja sälja mellanstruken panel och kom fram till att de största hindren var priset,
konservativ marknad och brist på utrymme för lagerhållning. Thiger (2014) har studerat
problem och behov som byggare stöter på i sin vardag och kom fram till att utvecklingen av
produkter som minskar tidsåtgången är det viktigaste. Att företag inom skogsindustrin måste
bli bättre på att utveckla nya produkter är något som Hansen (2010) håller med om och anser
att det är viktigt för att skapa hållbara konkurrensfördelar. Holsts (2010) studie angående
bygghandlarnas erbjudande gentemot sina yrkeskunder visar att byggföretagen är relativt
nöjda med den service de får men att det finns utrymme för förbättringar. Dessa arbeten
beskrivs utförligare i kapitel 2.3 ”Tidigare forskning”.
Det finns alltså ett antal arbeten som studerat skillnaden mellan omålade, grundmålade och
mellanstrukna panelbrädor och vad kunderna har tyckt om dessa produkter när de kommit ut
på marknaden. Det som saknas i kedjan av industriellt målade panelbrädor är helt
färdigmålade. Hur denna produkt skulle tas emot på marknaden och dess konkurrenskraft är
det ingen som studerat. Därför ska detta studeras i denna studie.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att undersöka vad kunderna har för uppfattning om dagens industriellt
målade panelbrädor och hur efterfrågan ser ut för industriellt färdigmålade panelbrädor.
Dessutom undersöks om det finns några förbättringsåtgärder som bör tas i beaktande för den
nya produkten. Samt kundernas uppfattning angående restriktioner på virkeskvaliteten.
För att uppfylla studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att beröras:
1. Efterfrågas industriellt färdigmålade panelbrädor?
2. Finns det några brister på dagens panelbrädor som leder till svinn, som skulle behöva
förbättras för färdigmålade panelbrädor?
3. Vilka krav angående virkeskvaliteten bör finnas på färdigmålade panelbrädor enligt
kunderna?
4. Finns det några serviceaspekter som bör förbättras för färdigmålade panelbrädor
jämfört med dagens panelbrädor?

1.3 Avgränsningar
För att kunna sälja färdigmålade panelbrädor krävs det en dold montering som gör att färgskiktet
inte går sönder vid montering. Detta är något som håller på att utvecklas men finns inte på
marknaden ännu. Val av färg vid målningen av panelbrädorna har också stor påverkan på
hållbarheten och panelens livslängd. Dessa aspekter kommer dock inte att undersökas i denna
studie. Övriga avgränsningar (metodavgränsningar, teoriavgränsningar och empiriavgränsningar)
finns beskrivna i kapitel 3.6.

1.4 Disposition
Arbetets disposition visas i Figur 2 och syftar till att ge läsaren en bild över studiens struktur
och hur dess åtta kapitel hänger samman.
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Figur 2. Studiens disposition.

Resterande av arbetet är organiserat som följer:
Kapitel 2 avser att ge en kort introduktion angående ytterpanel, där bland annat
sorteringsklasser och ytbehandling tas upp. Uppdragsgivaren för denna studie, det vill säga
Svenskt Trä presenteras också och till sist tidigare forskning inom det berörda ämnet.
Kapitel 3 börjar med att beskriva vald forskningsansats, därefter redovisas hur datainsamlingen
har gått till och vilket urval som gjorts. Analysen av datamaterialet beskrivs också och
kvalitetsaspekter angående studiens reliabilitet och validitet samt etiska ställningstaganden.
Kapitlet avslutats med avgränsningar angående metod, teori och empiri.
Kapitel 4 redovisar de valda teorier som använts för att göra studiens teoretiska ramverk som
sedan används för att analysera resultatet. De valda teorierna berör marknadsföringstrender,
innovation, produktutveckling och kundvärde.
Kapitel 5 består av en redogörelse för studiens resultat. Resultatet redovisas under fyra olika
kategorier som är kopplade till studiens forskningsfrågor. Kategorierna är: efterfrågan för
industriellt färdigmålade panelbrädor, brister gällande dagens panel, kvalitet och virkessorter
och serviceaspekter. Under varje tema redovisas svaren från respektive respondentgrupp,
snickarna, husleverantörerna och byggvaruhusen separat.
I kapitel 6 analyseras resultatet som presenterats i kapitel 5 utifrån de teorier och det teoretiska
ramverk som presenterats i kapitel 4. Strukturen i detta kapitel överensstämmer med strukturen i
kapitel 5. Det medför en bättre sammankoppling mellan kapitlen och det är lättare att jämföra
dem.
Kapitel 7 innehåller studiens diskussion och är uppdelad i metoddiskussion och
resultatdiskussion. I metoddiskussionen beaktas metodvalets brister och svårigheter. I
resultatdiskussionen jämförs resultatet och analysen med tidigare studier inom samma ämne.
Kapitlet avslutas med att besvara forskningsfrågorna.
I kapitel 8 redovisas slutsatserna för denna studie och avser att besvara syftet. Till sist ges
förslag på vidare forskning inom det berörda ämnet.
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2 Bakgrundsinformation kring studien
I detta kapitel presenteras uppdragsgivaren för denna studie och märkningen certifierad målad
panel (CMP). Sedan följer information om material för ytterpanel, sorteringsregler och
ytbehandling av panelen. Till sist ges en sammanfattning av tidigare forskning som genomförts
inom det berörda ämnet.

2.1 Studiens uppdragsgivare
Detta arbete skrivs för Svenskt Trä och ska utgöra ett första steg till att ta fram en
branschstandard för industriellt färdigmålade panelbrädor. SCA har också varit delaktig i
studien och bidragit med bakgrundsdata. SCA Timber Supplys försäljning av målad panel till
Skandinavien ökade med 35 % under 2015 (www: SCA Timber: 2016). I början av 2000-talet
såldes det framförallt omålad panel men i dagsläget säljs det övervägande mest grund-, eller
mellanstruken panel. SCA driver två målerianläggningar, en i Stugun som varit i drift sedan
2010 och en i Tunadal som startades upp under våren 2015. Produktionen och försäljningen
av målad panel ligger i linje med SCA Timber Supplys strävan efter att öka förädlingsvärdet
och det ekonomiska resultatet.
Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna och arbetar för
kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande
(www: Svenskt Trä: 2017b). Genom detta vill de ändra attityderna gentemot trä och öka
användningen av träprodukter. Detta sker bland annat genom branschmässor och seminarier
där Svenskt Trä hjälper till att etablera kontakter med potentiella kunder för svensk träråvara.
Det sker både på tillväxtmarknader som Kina och Förenade Arabemiraten men även runt om i
Europa. Under en lång tid har Svenskt Trä arbetat med att sprida kunskap till bygg- och
trävaruhandelns anställda, hantverkare och konsumenter i Sverige om byggande i trä och hur
trä används på rätt sätt. Svenskt Trä anser även att det är viktigt med kvalitetssäkrade
produkter vilket görs genom exempelvis VilmaBas som är ett branschgemensamt register
över trävaror med syfte att standardisera träprodukterna och därmed kvalitetssäkra dem.
Certifierad Målad Panel (CMP) är ett annat exempel där trä- och färgindustrin fastställer
funktionskrav och kvalitet för målad utvändig panel.
CMP är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor
(www: Svenskt Trä: 2017c). Systemet möjliggör spårning av individuella panelbrädor genom
att varje steg i processen dokumenteras (panelbrädan märks med ytbehandlingsklass,
certifikatsnummer och spårbarhetsnummer). Färgen som används vid målningen är testad av ett
tredjepartsorgan för att säkerställa att den uppnått kraven enligt gällande standarder och regler.
På CMP-godkända panelbrädor sker målningen på rena och torra träytor från virke som
finsågats maximalt fyra veckor innan målningen. Panelbrädorna förvaras både innan och efter
målningen femsidigt täckta, under tak skyddade mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt.
Panelen säljs färdig att montera och behöver målas en eller två gånger efter monteringen
beroende på vilken ytbehandlingsklass som valts. Det finns två olika ytbehandlingsklasser att
välja på i dagsläget; grundmålad samt grundmålad och mellanstruken. Slutbehandlingen av
panelen ska ske senast inom 12 månader efter monteringen, då ska även ändträet behandlas för
att panelen ska få en lång livslängd (ibid.). Det som saknas i dagsläget är en helt färdigmålad
panel som inte behöver någon efterbehandling efter montering.
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2.2 Virkeskvalitet för panelbrädor
I detta avsnitt beskrivs vilka olika virkessorter som finns och vilka som är lämpliga för
panelbrädor. Vidare beskrivs vilka deformationer som kan uppstå på virket samt vilken
betydelse ytbehandling har.
2.2.1 Handelssorterings- och hållfasthetsklasser
På sågverken sorteras virket i olika sorter utifrån deras kvalitet. Det som framförallt avgör
vilken sort ett virkesstycke tilldelas är kvistarnas läge, antal, storlek och typ (Pousette et al.,
2007). Det finns olika benämningar på de olika sorterna och de finns beskrivna i olika
upplagor av sorteringsböcker. År 1960 utkom boken ”Sortering av sågat virke av furu och
gran”, den så kallade ”Gröna boken”. Den innehåller anvisningar med tillåtna fel för furu och
gran för de olika virkessorterna I-V. Boken ”Nordiskt Trä” den så kallade ”Blå boken” utkom
1994 och innehåller anvisningar med tillåtna fel för furu och gran för virkessorterna A-C.
Sedan år 2000 kan sorteringen ske enligt europeisk standard – Europastandarden SS-EN
1611–1, då sorteras virket i sorterna 0–4 genom G4 (4-sidig sortering) eller G2 (2-sidig
sortering). G2 (2-sidig sortering) används dock sällan i Sverige utan sorteringen sker genom
G4 (4-sidig sortering). Då bedöms varje sida var för sig och hänförs till en egen sort, en valfri
flatsida på virkesstycket kan vara en sort lägre än virkesstyckets (Brundin & Fröbel, 2016).
Relationen mellan de olika benämningarna i de olika sorteringsböckerna visas i Tabell 1.
Virke som sorteras enligt SS-EN 1611–1 är inte avsett för bärande konstruktioner utan för att
skapa sorter med ett visst utseende (Eriksson, 2016). Under sorteringen bedöms exempelvis
torra kvistar hårdare än friska kvistar och deformationer som kan påverka virkets funktion
bedöms också.
Tabell 1. Ungefärlig relation mellan sorterna (Eriksson, 2016, s.54)
Sorteringsregler
SS-EN 1611–1
4-sidig sortering
2-sidig sortering
Nordiskt trä
”Blå boken”
”Gröna boken”

Sorterna – kvalitetsklasserna
-

-

A1

A2

G4-0
G2-0

G4-1
G2-1

A3

A4

III

IV

A
O/S
I

II

G4-2
G2-2
B

G4-3
G2-3
C

G4-4
G4-4
D

Kvinta
(V)

Utskott
(VI)

Vrak
(VII)

Sorten G4-0 är lämpad för invändiga snickerier och invändiga lister av planhyvlat virke, oftast
av furu då denna sort är mycket ovanlig för gran. Sorten hittas framförallt i sidoutbyten från
furu sågad ur rotstockar. Sorten G4-1 är ofta planhyvlad gran och är lämplig för exempelvis
invändig och utvändig panel. Virket tillåts ha barkdrag och reaktionsved som påverkar
utseendet i viss omfattning, små barkringade kvistar tillåts också men inte om de är
rötangripna. Sorten G4-2 är lämplig för invändiga och utvändiga panelbrädor med en kvistig
struktur. För denna sort tillåts virkesegenskaper som barkdrag, kådved och rötkvistar som
påverkar utseendet i större omfattning. Det tillåts även blånad, fast röta, vresved och toppbrott
i liten omfattning. Sorten G4-3 är lämpad för tralläkt och underslagsspont av lägre kvalitet
och emballagevirke. Egenskaper som påverkar utseendet i stor omfattning är tillåtna, det kan
till exempel vara rötkvistar, barkdrag, blånad, fast röta, genomgående sprickor, vresved och
toppbrott. Det tillåts även deformationer i stor omfattning samt insektsangrepp mindre än 2
mm i diameter och kvisthål kan förekomma. Sorten G4-4 är lämpad för formvirke och
emballage av låg kvalitet. De flesta egenskaper är tillåtna i obegränsad omfattning så länge
virket håller samman, det ska alltså gå att hantera virket utan att det går sönder. (Eriksson,
2016)
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2.2.2 Ytterpanel
Det är viktigt att det virke som används till ytterpanel är av lämplig kvalitet för att det ska
hålla utsatt tid och uppfylla de krav som finns (Widell, 1994). Olika typer av deformationer
kan uppstå på virket vilket medför att det är mindre lämpligt för ytterpanel. På sågtimret kan
det uppstå torksprickor främst i ändytor, i kvistsår eller där barken skalats av vid avverkning.
Dessa sprickor kan påverka sågutbytet men även utgöra en inkörsport för blånads- och
rötsvampar. Under torkningen av virket kan det också uppstå sprickor. I vilken grad sprickor
förekommer beror bland annat på torkprogrammet, temperaturen och densiteten i virket
(ibid.). Virke med högre densitet får oftast fler och större sprickor än virke med normal
densitet. Kvistförekomsten i virket har också betydelse för hur väl det passar för användning till
ytterpanel. Kring så kallade pärlkvistar (små kvistar) uppstår det lätt sprickor eller att kvisten
lossnar och faller ur. På en målad yta kan det leda till att färgen spricker till följd av den
materialrörelse som sker i kvistområdet. Svampar kan också orsaka skador på virket. Ett
exempel är blånadssvampen som lever i eller på veden och livnär sig i huvudsak på innehållet i
cellhålrummen. Svampen orsakar en missfärgning på veden som kan vara vit, gråbrun, blågrön,
blågrå, grönaktig eller nästan svart. Ytterpanel med blånadsskador ackumulerar vatten vilket
medför hög fuktkvot och därför är virke som angripits oanvändbart som fasadvirke (ibid.).
Hanteringen av virket och hur det lagras har stor betydelse för dess beständighet (Pousette et
al., 2007). Under lagringstiden bör panelbrädorna hela tiden vara skyddade mot nederbörd,
sol, smuts och markfukt. Brädorna bör vara väderskyddade under tak eller en presenning.
Virkespaketet ska pallas upp med minst tre underslag och vara minst 30 cm ovanför marken
(ibid.). På byggarbetsplatsen ska paketet helst lagras på asfalt eller grov makadam där det är
liten risk att jord eller smuts stänker upp på virket. Om bräderna förvaras inomhus där det är
varmt kan de torka och bli skeva, därför bör det undvikas.
2.2.3 Ytbehandling
En träpanel ytbehandlas dels för dess utseende, ge den en viss kulör, dels för att skydda den
mot väder och vind. Färgens hållbarhet beror bland annat på följande faktorer (Pousette et al.,
2007):






Färgens typ och kvalitet
Träunderlaget
Appliceringssättet
Klimatpåverkan från sol, vind, kyla och regn
Påväxt av alger och mögel

Vilken ytbehandling som används påverkar virkets beständighet (Pousette et al., 2007). Det
finns flera olika färgsystem att välja på som skiljer sig åt angående uppbyggnad och
egenskaper. De olika färgerna fäster i allmänhet bättre på en finsågad yta än på en hyvlad yta,
men det finns vissa speciella grundfärger som fäster på hyvlade ytor. Virke som ska målas bör
ha en fuktkvot som inte överstiger 16 % och inte understiger 12 % (ibid.). Olika färgsystem
ska inte kombineras hur som helst på grund av deras olikheter, därför är det viktigt att välja
samma leverantör till samtliga lager färg.
Virket ska först strykas med en grundfärg som främst bidrar till att virkets vattenupptagning
minskar. Det bör göras med en lösningsmedelsburen färg eftersom det tränger bättre in i träet
än en vattenburen färg. Grundningen skyddas sedan av mellan- och toppmålningen som ger
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fasaden önskad kulör och skyddar virket från att brytas ned. Till detta används antingen
vattenbaserad eller oljebaserad färg. (Pousette et al., 2007)

2.3 Tidigare forskning om produktutveckling och innovationer
inom skogsindustrin
Denna studie fokuserar på produktutveckling och innovationer inom skogsindustrin, därför
blir tidigare arbeten inom detta område intressanta. Nedan finns ett antal arbeten som studerat
produktutveckling i branschen och hur spridningen av dessa fungerat. Arbetena är framförallt
inriktade mot bygghandlare och hantverkare.
Thiger (2014) har studerat problem och behov som byggare i Sverige stöter på i sin vardag
och utifrån det diskuterat produktutveckling i branschen. Grunden till arbetet var en
föreställning att produktanvändare har behov som de själva inte är medvetna om. För att
upptäcka dessa outtalade behov och få en god förståelse för byggarnas naturliga arbetsmiljö
användes empatisk design (deltagande observationer). Resultatet från studien visar att
förbättringsbehoven för byggarna framförallt handlar om att utveckla produkter som minskar
tidsåtgången. Vd:n för byggfirman som studerades menade att den största kostnadsposten ofta
är byggarnas tid. Dessutom är många byggares lön grundad på ackord vilket innebär att desto
fler moment de hinner göra på en bestämd tid, desto högre blir lönen. Detta innebär att
produktutveckling inom branschen ska satsa på att minska tiden som det tar att utföra ett
arbetsmoment för byggarna.
Fransson (2009) har i sin studie jämfört hur ledare på SME:s (små och mellanstora företag)
relaterar till produktinnovationer genom att jämföra deras syn på en innovativ produkt och en
traditionell produkt. Den innovativa produkten var i detta fall grundmålad panel och den
traditionella var omålad panel. I studien framkom det att ledarna på SME:s tyckte att den
grundmålade panelen var för dyr, det fanns en osäkerhet kring kvaliteten och de var inte
medvetna om vilka möjligheter den nya panelen hade i fråga om färgval, leverans och
dimensioner. Osäkerheten uppstod på grund av att företagen måste åta sig långa
garantiåtaganden och kände sig därmed tryggare att fortsätta använda den traditionella
produkten. Studien visade även att de större organisationerna var mer innovativa än de
mindre. Detta berodde på att det fanns en utpräglad processtruktur i de stora organisationerna
vilket gjorde att de hela tiden ville förbättra sitt sätt att arbeta.
Wetterberg (2014) studerade vilka hinder som fanns hos byggvaruhus för att börja sälja
mellanstruken panel. I denna studie klassades den mellanstrukna panelen som en innovativ
vidareförädling av grundmålad panel. Vidare utredde Wetterberg vad som ansågs vara kvalitet
och vilka kvalitetsaspekter som var avgörande vid valet av produkt. De största hindren hos
byggvaruhusen för att börja sälja eller utöka sin försäljning av mellanstruken panel var pris,
konservativ marknad och brist på utrymme för lagerhållning. Även hos hantverkare var den
konservativa mentaliteten och det högre priset begränsande faktorer. De kvalitetsaspekter som
efterfrågades på mellanstruken panel var glänsande färg, mellangrov struktur och täta
årsringar.
Hansen (2010) menar att i framtiden kommer innovationer bli allt viktigare för att skapa
hållbara konkurrensfördelar. Företag inom skogsindustrin måste också bli bättre på att
utveckla nya produkter. Företagen misslyckas oftast med att implementera en systematisk
produktutvecklingsprocess. Därför vore det bra med projekt som utreder de hinder som finns
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angående produktutveckling. Det behövs även mer forskning inom detta område, främst med
praktiska råd om hur företag ska hantera innovationer för att effektivt utveckla nya produkter.
Holst (2010) har undersökt vad bygghandlare erbjuder sina yrkeskunder, främst byggföretagen i
form av service och förhöjd förädlingsgrad samt för- och nackdelar med detta. Resultatet från
studien visar att byggföretagen är relativt nöjda med den service de får men att det finns
utrymme för förbättringar. Det visade sig att det i större utsträckning är bygghandlarna som
eftersträvar förbättringar i kedjan. De verkar se positivt på en ökad integrering i kedjan av
träleverantörer. Bland förbättringsbehoven ingår ökad förädling utförd av träleverantörer,
förkortade ledtider och bättre logistiska lösningar.
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3 Metod
I detta kapitel redovisas det tillvägagångssätt som användes för att samla in datamaterialet
som behövdes för att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor. I kapitlet
redovisas forskningsansats, datainsamlingsmetod och analysmetod. Avslutningsvis redovisas
studiens kvalitetssäkring och etiska ställningstagande.

3.1 Forskningsansats
I denna studie har jag använt en flexibel design och kvalitativa data. En flexibel design
medför att arbetes utformning kan ändras när det fortskrider (Robson & McCartan, 2016).
Forskningsfrågor kan till exempel ändras och nya idéer kan komma fram i ett tidigt skede av
datainsamlingen. Hela projektet startar med en idé eller ett problem som forskaren försöker att
förstå. Inom det kvalitativa datainsamlingssättet är det forskarens uppfattning eller tolkning av
information som är i fokus (Holme & Solvang, 1997). Det kan till exempel vara tolkning av
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Kvalitativa data
kännetecknas alltså av närhet till den källa som informationen kommer ifrån. Flexibel design
och kvalitativa data ansågs lämplig för denna studie då det är en specifik fråga som har
undersökts genom att intervjua snickare, husleverantörer och byggvaruhus som arbetar med
ytterpanel. Den valda metoden medför en djupare förståelse för deras arbetssituation och vad
som kan förbättras och vad de efterfrågar. Därigenom ges förutsättningar att kunna besvara
forskningsfrågorna.
Eftersom studien varit empiridriven har den haft ett induktivt synsätt. Detta synsätt baseras på
lärande från erfarenhet, där mönster, likheter och regelbundenheter observeras för att nå
slutsatser (www: Research Methodology: 2016). Tillvägagångssättet anses vara ”bottom up”
där forskaren använder observationer för att skapa en teoretisk konstruktion eller en bild av
fenomenet som studeras.
Vid användandet av flexible design är det vanligt att använda sig av fallstudier, vilket jag
också har gjort i denna studie. Det är en populär och ofta använd metod inom
företagsekonomisk forskning (Robson & McCartan, 2016). Fallet som studeras kan vara en
situation, en individ, en grupp, en organisation eller något annat som är av intresse för
forskaren, det medför att fallstudier kan ha stor variation. Det ”fall” som studerats i denna
studie är en produkt, det vill säga industriellt färdigmålade panelbrädor.
Det har diskuterats huruvida resultatet från en fallstudie kan generaliseras utifrån ett enda fall
och hur representativt det är. Detta är något som påverkar fallstudiens reliabilitet,
replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2011; Alvesson & Sköldberg, 1994). Målet med
fallstudier är dock att genomföra en ingående studie av ett enda fall och utifrån det göra en
teoretisk analys, inte att kunna generalisera till andra fall eller andra populationer. Den
avgörande frågan kan sägas vara hur pass bra de teoretiska påståendena är som forskaren kan
dra utifrån resultatet, inte om resultatet kan generaliseras till ett vidare sammanhang.

3.2 Datainsamling
I detta avsnitt beskrivs hur relevant information inom det studerade ämnet har erhållits och
hur data har samlats in. Studiens population och urval beskrivs också och hur lämpliga
respondenter hittats.
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3.2.1 Litteraturgenomgång
I litteraturen hittas redan etablerad kunskap som kan vara relevant för studien i fråga. En
litteraturgenomgång innebär att forskaren identifierar, lokaliserar och analyserar material som
innehåller information som passar till forskningsfrågan (Robson & McCartan, 2016). Dokument
som kan vara till hjälp är bland annat artiklar, tidskrifter, monografier, avhandlingar, böcker och
media.
Likt det som Robson & McCartan (2016) föreslår som relevanta dokument har jag i denna
studie använt mig av artiklar, böcker, tidigare forskning och avhandlingar för att få en
grundläggande förståelse för mitt ämne. De databaser som har använts är Web of Science,
Google Scholar, Sveriges lantbruksuniversitets söktjänst Primo och Epsilon. För att erhålla
relevant information användes sökorden innovation, produktutveckling, service, produkt,
kvalitet och ytterpanel. Dessa ord användes både enskilt och i olika kombinationer för att
specificera och begränsa antalet träffar till det som var relevant. Sökningarna skedde på både
svenska och engelska. När relevanta dokument hittades granskades deras källförteckning för
att på så sätt hitta ytterligare källor som berörde ämnet, detta tillvägagångssätt underlättade
litteratursökningen.
3.2.2 Intervjuer
Data till denna studie har samlats in via kvalitativa intervjuer. Eftersom denna studie bygger
på att få veta vad personer inom byggbranschen tycker om dagens industriellt målade
panelbrädor och en eventuell ny produkt ansågs denna metod lämplig. Enligt Kvale (1997)
har kvalitativa intervjuer under de senaste decennierna används alltmer som en
forskningsmetod och det växer fram en metodlitteratur om hur intervjuforskning bedrivs.
Intervjuer är ett samtal med en speciell struktur och syfte som ger intervjuaren grundlig
beprövad kunskap genom att ställa omsorgsfullt valda frågor. Dessa intervjuer är tekniskt sett
semistrukturerade, vilket innebär att intervjun varken är ett helt öppet samtal eller följer ett
strikt formulerat frågeformulär. Intervjun bygger i stället på vissa teman som kan innehålla
förslag på frågor.
Innan intervjuerna utformades intervjuguider, en för respektive grupp; snickarna,
husleverantörerna och byggvaruhusen. I intervjuguiden anges teman som är föremål för
undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun. För en
semistrukturerad intervju som nämnts ovan innehåller guiden en översikt av de teman som
ska täckas och förslag på frågor (Kvale, 1997). Hur strikt guiden ska följas under själva
intervjun är upp till intervjuaren att avgöra, antingen följs den strikt eller så kan intervjun till
viss grad drivas iväg med den intervjuades svar. Intervjuguiden för snickarna visas i bilaga 1,
för husleverantörerna i bilaga 2 och för byggvaruhusen i bilaga 3. Dessa intervjuguider har
följts relativt strikt under de flesta av intervjuerna, i enstaka fall drevs intervjun iväg med
intervjuarens svar.
Intervjuerna i denna studie genomfördes via telefon. Det finns flera fördelar med denna metod
enligt Bryman & Bell (2011). Det tar mindre tid och medför lägre kostnad jämfört med
personliga intervjuer. Respondenten blir inte heller påverkad av olika faktorer hos
intervjuaren (kön, klass, ålder, etnisk bakgrund osv.) som kan påverka respondenten att svara
det som denna person tror att intervjuaren vill höra. Vidare tar Bryman & Bell upp en del
svagheter med denna metod. Det är bland annat att intervjuerna ofta blir kortare än personliga
intervjuer, telefonintervjuer bör inte vara längre än 20–25 minuter. Personen som intervjuar
ser inte heller respondenten och hur denna person reagerar på frågorna, till exempel
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ansiktsuttryck och om personen ser undrande eller osäker ut inför en fråga. Trots dessa
svagheter har telefonintervjuer genomförts i denna studie. Eftersom respondenterna varit
geografiskt utspridda hade det tagit för lång tid att besöka alla för personliga intervjuer.
Intervjuerna som genomförts har inte varit längre än 20 minuter vilket gjort att tidsspannet för
telefonintervjuer inte varit begränsande. Alla intervjuer har spelats in, med godkännande från
respondenterna, för att sedan kunna transkriberas. Detta underlättade sedan sammanställningen
av resultatet.
Innan intervjuerna genomfördes gjordes två testintervjuer för att kontrollera att frågorna var
ställda på ett förståeligt sätt och att tekniken för inspelningen av intervjuerna fungerade.
Sedan genomfördes intervjuerna med snickarna mellan 23 mars och 4 april 2017, med
husleverantörerna mellan 19 april och 21 april 2017 och med byggvaruhusen mellan 21 april
och 25 april 2017. Två av respondenterna, en husleverantör och ett byggvaruhus, ville hellre
svara på frågorna via mail än via telefon, därför mailades frågorna till dessa. Svar erhölls från
husleverantören 2 maj, medan byggvaruhuset valde att inte delta.
3.2.3 Population och urval
En population är summan av samtliga enheter som studien syftar att ge upplysning om, även
kallad teoretisk population (Holme & Solvang, 1997). Genom att ställa upp en förteckning
över alla enheter i populationen ges en populationslista eller urvalsram, som i sin tur ger den
empiriska populationen. Utifrån denna lista görs sedan ett urval till undersökningen. Det är
viktigt att göra ett urval bland enheterna eftersom populationen ofta är stor (ibid.). Det skulle
vara både dyrt och tidskrävande att genomföra en undersökning av hela populationen. En
urvalsundersökning kan även ge ett noggrannare resultat än en totalundersökning då den stora
mängden av både enheter och information kan medföra att koncentrationen hos forskaren
minskar.
Innan urvalet av enheterna genomförs måste syftet med studien vara klargjort. Om syftet är att
utveckla frågeställningen och skaffa idéer till kommande undersökningar räcker det att välja
ut få enheter som är lätta att få tag i (Holme & Solvang, 1997). Om syftet istället är att kunna
säga något om populationen måste de valda enheterna tillsammans vara representativa för
populationen. Det finns alltså två huvudsakliga sätt att göra urval på, icke-sannolikhetsurval
och sannolikhetsurval (ibid.). Skillnaden mellan dessa urvalsmetoder är att sannolikhetsurval
baseras på slumpmässighet medan icke-sannolikhetsurval inte gör det.
Det urval som jag har gjort är ett icke-sannolikhetsurval då det inte är baserat på slumpmässighet.
Jag har valt ut respondenter som ansetts vara representativa för de valda grupperna; snickare,
husleverantörer och byggvaruhus. De valda företagen visas i tabellerna nedan. I Tabell 2 visas de
valda snickeriföretagen.
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Tabell 2. De valda snickeriföretagen som medverkat i studien
Snickeriföretag
Tumstocken Bygg AB
Bygdeå Byggnadsfirma AB
Oscarsson bygg
Mosjö Byggfirma AB
Posti Bygg AB
Brunbergs bygg AB
1 r.o.k
Gert Johanssons byggservice i Kungälv AB
Starkes bygg AB
Multibygg Sydost AB
MJ Byggeri AB
Er byggare AB

Antal anställda
6
6
3
5
3
Ca 40
3
10
Ca 9
Ca 90
1
18

Geografiskt område
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Närke och Värmland
Södermanland
Västra Götaland
Göteborg med omnejd
Göteborg med omnejd
Göteborg med omnejd
Småland
Nordvästra Skåne
Skåne

Jag valde ut 12 olika snickeriföretag som medverkat i studien. De valdes ut genom att
använda söktjänsten Eniro. Företagen som valdes hade specificerat på deras hemsida att de
arbetar med utvändiga fasader genom nybyggnation och ombyggnation. En geografisk
spridning bland företagen försökte uppnås för att upptäcka om det fanns några skillnader
mellan norra och södra Sverige. Företagen med 1–5 anställda klassade jag som små företag,
de med 6–30 anställda som medelstora och de med 30 och fler anställda som stora. I Tabell 3
visas de husleverantörer som medverkat i studien.
Tabell 3. De valda husleverantörerna som medverkat i studien
Husleverantör
LindholmsGruppen AB (MB2)
Eksjö Industri AB
Eksjöhus AB
OBOS Sverige AB (MB)
Myresjöhus
SmålandsVillan AB
Götenehus Group AB (MB)
Götenehus AB
Älvsbyhus Intressenter AB (MB)
Älvsbyhus
Fiskarhedenvillan

Antal anställda

Tillverkade hus per år

Ort1

44
200

456

Eksjö
Eksjö

800

1650

Myresjö
Vetlanda

220

450

Götene

172
130

905
500

Älvsbyn
Borlänge

Jag valde ut sex olika husleverantörer som medverkat i studien. Dessa hittades genom att
använda söktjänsten Google. Eksjö Industri AB och Eksjöhus AB ingår båda i koncernen
LindholmsGruppen AB, jag kontaktade båda dessa företag för att få svar på alla mina frågor.
I bostadskoncernen OBOS Sverige AB ingår både SmålandsVillan AB och Myresjöhus. Jag
fick information om båda dessa företag genom att intervjua en person som arbetar åt båda
företagen. Även bland husleverantörerna har en geografisk spridning försökt uppnås, men de
flesta är dock lokaliserade i södra Sverige. De företag som tillverkar 400–500 hus per år
klassades som medelstora och de som tillverkar 501 och fler hus per år som stora företag. De
valda byggvaruhusen som medverkat i studien visas i Tabell 4.

1

Ort i detta avseende avser den ort där företaget har sitt huvudkontor, säljkontor har de utspridda över hela
landet
2

MB= Moderbolag
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Tabell 4. De valda byggvaruhusen som medverkat i studien
Byggvaruhus
XL-Bygg AB

Ort
Nihlmarks trä
XL-Bygg Kalix
Bygg-Ole Proffs

Göteborg
Kalix
Uppsala

Woody Bygghandel
Woody Bygghandel Ronneby
Woody Bygghandel Arvika

Ronneby
Arvika

AB Karl Hedin

Enköping

Sex olika byggvaruhus valdes ut som deltog i studien, dessa hittade jag genom att använda
söktjänsten Google. Tre av företagen tillhör kedjan XL-bygg som består av närmare 100
fristående byggvaruhus spridda över hela Sverige. Två av företagen tillhör kedjan Woody
bygghandel som också är en kedja inom byggmaterial med mer än 100 anläggningar. Ett av
byggvaruhusen tillhör AB Karl Hedin som är en privatägd träkoncern. Företagen är valda för
att få en spridning geografiskt, samt för att få med företag som tillhör olika byggvarukedjor.
Byggvaruhusen delade jag upp i norra och södra Sverige, de företag som är lokaliserade i
Norrland och Svealand tillhör gruppen ”norr” medan de företag som är lokaliserade i
Götaland tillhör gruppen ”söder”.
De ovannämnda klassificeringarna i små, mellan och stora företag samt ”norr” och ”söder”
för respektive respondentgrupp har jag gjort för att underlätta redovisningen av resultatet. Den
är även gjord för att respondenternas svar ska vara anonyma. Därför är det minst två företag
med i respektive klass. Klassificeringen används sedan som källa för de citat som finns i
resultatet.

3.3 Analysmetod
I dagsläget finns det få etablerade och allmänt accepterade metoder för att analysera
kvalitativa data, till skillnad från kvantitativ där det finns en uppsjö (Bryman & Bell, 2011).
En av svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att det fort uppstår en stor mängd
datamaterial som är otymplig att arbeta med. Data kan bestå av beskrivningar i form av
fältanteckningar, intervjuutskrifter och dokument av olika slag. Detta medför att en analys av
materialet blir extra viktig för att ge det en mer generell betydelse för företag och samhället i
stort. Ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data är genom en så kallad tematisk
analys (ibid.). Denna analys går ut på att hitta teman i sitt datamaterial och arbeta utifrån de.
Till att börja med ges datamaterialet koder vilket innebär att all text som handlar om samma
saker eller exemplifierar samma sak hamnar under samma kod (Robson & McCartan, 2016).
Dessa koder grupperas sedan till ett mindre antal teman. Att arbeta med koder är viktigt för att
skapa en grundläggande förståelse för sitt eget datamaterial. Det lägger även grunden för den
senare analysen och tolkningen.
I denna studie har jag valt att använda tematisk analys eftersom denna analysmetod ansågs
bäst lämpad utifrån studiens datainsamlingsmetod. Innan detta val gjordes en avvägning
mellan flertalet olika metoder för att bedöma vilken som skulle vara lämpligast för att
bearbeta det insamlade datamaterialet. Tematisk analys valdes för att arbetssättet med koder
och teman ansågs kunna underlätta analysen av det insamlade datamaterialet.
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3.4 Kvalitetssäkring
Två viktiga kriterier vid forskning är reliabilitet och validitet (Fidel, 1984). Reliabilitet handlar
om överensstämmelse, om resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om
undersökningen genomfördes på nytt, eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga
betingelser. Validitet handlar om i vilken grad forskaren har undersökt det som var tänkt att
undersökas. Båda dessa kriterier handlar i grunden om hur pass noggranna och tillförlitliga
mätningarna är och är därför mer anpassade för kvantitativ forskning än kvalitativ. Jacobsen
(2007) menar att kvalitativa metoder är strakt kontextberoende eftersom resultatet till stor del
beror på det speciella sammanhanget. Till exempel relationen mellan intervjuaren och
intervjuobjektet, platsen där intervjun genomförs och tidpunkten för intervjun. Detta medför att
det är omöjligt att upprepa studien och komma fram till samma resultat. I kvalitativ forskning är
de i stället vanligt att prata om trovärdighet som ett mått på hur bra undersökningen är (Bryman
& Bell, 2011). Trovärdighet kan delas in i fyra delkriterier som alla har sin motsvarighet i den
kvantitativa forskningen. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet (intern validitet), överförbarhet
(extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) och bekräftelse (objektivitet).
Vid användandet av fallstudier blir validitet en viktig aspekt eftersom denna studiemetod
bygger på subjektiva data och forskaren bör införa kontroller för att testa om ett tema eller
tolkning är valid (Fidel, 1984). Riege (2003) presenterar i sin artikel en uppsättning av tekniker
som kan användas för att säkerställa validitet och reliabilitet i fallstudier, hur dessa har använts i
denna studie visas i Tabell 5. Eftersom fallstudiers vetenskapliga värde har kritiserats blir dessa
tekniker extra värdefulla (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Tabell 5. Tekniker för att säkerställa validitet och reliabilitet i fallstudier (Baserad på Riege, 2003, s. 78–79,
modifierad av författaren)
Fallstudie design
Objektivitet
Bekräftelse

Intern validitet
Tillförlitlighet

Exempel på tekniker

Tillämpning i denna studie

Använd flera olika källor för datainsamling

Triangulering genom tre olika
respondentgrupper; snickare,
husleverantörer och byggvaruhus

Upprätta dokument av insamlade uppgifter och
information

Intervjuerna transkriberades

Granska det insamlade datamaterialet

Vid varje intervjutillfälle skedde en muntlig
validering
Samma teori applicerades på allt
datamaterial

Resultaten ska relateras på ett systematiskt sätt
Använd illustrationer och diagram i rapporten för att
understödja förklaring

Extern validitet
Överförbarhet

Definiera studiens omfattning och begränsningar

Förklarande tabeller och figurer användes i
rapporten
Redovisas i kapitel 1.3 och 3.6

Jämför empirin med befintlig litteratur i analysen

Analysen bygger på det teoretiska ramverket

Reliabilitet
Pålitlighet

Ta hänsyn till de teorier och modeller som finns
tillgängliga för det berörda ämnet

Detta har gjorts i litteraturgenomgången

Spela in intervjuerna och återge så konkret som
möjligt

Intervjuerna spelades in och
transkriberades.

Använd sakutlåtande

Arbetet har kontinuerligt granskats av
handledare samt opponenter vid
seminarietillfällen
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Bekräftelse innebär att forskaren säkerställer att denna har agerat i god tro och inte låtit sina
personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av studien och dess
slutsatser (Bryman & Bell, 2011).
Tillförlitlighet är en viktig aspekt när det gäller hur trovärdig en forskares beskrivning av en
social miljö är och hur pass acceptabel den kommer att vara i andra personers ögon (Bryman
& Bell, 2011). Att skapa tillförlitlighet innebär bland annat att forskaren säkerställer att
forskningen utförts utifrån de regler som finns. Det kan även innebära att forskaren använts
sig av triangulering, vilket innebär att mer än en metod använts eller att flera datakällor
använts (ibid.).
Överförbarhet rör resultatets generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2011). Inom kvalitativ
forskning studeras oftast en liten grupp av individer eller individer med vissa gemensamma
egenskaper. Därför tenderar kvalitativa resultat att fokusera på det unika i miljön eller
betydelsen av den aspekt som studerats. Fokus är alltså att uppnå ett djup snarare än bredd,
vilket eftersträvas inom kvantitativ forskning.
Pålitlighet i studien kan säkerställas genom att forskaren antar ett granskande synsätt. Det
innebär att det säkerställs att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av
forskningsprocessen – problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar,
intervjuutskrifter och så vidare (Bryman & Bell, 2011). Kollegor kan också fungera som
granskare och bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och hur de tillämpats.

3.5 Etiska ställningstaganden
Enligt Gustafsson et al. (2011) är forskningsetik ett område som inkluderar frågor om bland
annat relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och etiska krav på
forskningens inriktning och genomförande. En viktig del inom forskningsetik är hur personer
som medverkat i studien behandlas. Forskning som har människor och samhälle som
studieobjekt kan medföra etiska problem enligt Holme & Solvang (1997). Därför menar
Holme & Solvang att respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt vid
samhällsforskning. Detta innebär att en forskningspraxis som gör människor till medel för att
uppnå vissa mål inte accepteras, oavsett värdet på målet. Det innebär även att psykisk och
fysisk integritet hos de individer som bidrar med information skyddas.
Enligt Jacobsen (2007) finns det tre grundläggande etiska krav som en undersökning ska
försöka tillfredsställa. Den första är informerat samtycke vilket innebär att den som deltar i
undersökningen gör det frivilligt och vet allt om de risker och möjligheter deltagandet kan
innebära. Den andra är att respondenterna har rätt till sitt privatliv, vilket innebär en frizon i
livet som inte nödvändigtvis ska undersökas. Detta kan beröra frågor som: hur känslig är den
information som samlas in? Hur privat är den information som samlas in? Hur stor är
möjligheten att identifiera enskilda personer utifrån undersökningsdata? Den tredje är krav på
korrekta återgivna data, vilket innebär att resultat ska återges på ett så fullständigt sätt som
möjligt och vara placerad i sitt sammanhang. Citat kan till exempel få en helt annan innebörd
om de står i en annan kontext än vad de gjorde från början. Därför har respondenten rätt att
kräva fullständigt återgivande. I denna studie har de tre grundläggande etiska kraven
eftersträvats i möjligaste mån.
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3.6 Studiens avgränsningar
Denna studie är inriktad på att undersöka vad personer inom byggbranschen anser om dagens
industriellt målade panelbrädor samt införandet av en ny produkt. Detta ledde till en del
avgränsningar angående metod, teori och empiri.
3.6.1 Metodavgränsning
Oavsett vilken design som används i en studie finns det för- och nackdelar med det. Det
viktigaste är att den design som väljs passar till studiens syfte (Robson & McCartan, 2016).
Eftersom kvalitativa data har använts valdes en flexibel design i denna studie, samt för att
denna design medger att studien utvecklas under arbetets gång. Nackdelen med kvalitativa
data är att den kan vara svår att replikera och generalisera (Bryman & Bell, 2011). Eftersom
kvalitativa undersökningar är ostrukturerade och ofta beroende av forskarens egna
uppfinningsrikedom är det sällan möjligt att replikera en viss undersökning. Resultatet kan
även vara svårt att generalisera till andra miljöer än där det producerats. Enligt Holme &
Solvang (1997) blir det centrala inom kvalitativa metoder i stället att få en djupare förståelse
av just det problemkomplex som studeras och beskriva helheten som detta ryms inom. Valet
att genomföra datainsamlingen genom telefonintervjuer kan också ha påverkat resultatet. Som
nämnts tidigare stänger telefonintervjuer ute information som inte är verbal, till exempel hur
respondenten reagerar på en viss fråga. Den aspekten kan dock även vara en fördel då risken
minskar att intervjuaren påverkar respondentens svar genom olika reaktioner på olika svar.
3.6.2 Teoriavgränsningar
Det är viktigt att resultatet kan kopplas samman med befintliga teorier (Robson & McCartan,
2016). Teorin kan bidra med en förklaring till ett fenomen eller en situation. Den kan även ge
en slags försäkran att studien går i linje med hur andra forskare ser på studieämnet. Det
teoretiska ramverket för denna studie bygger på teorier om marknadsföringstrender,
innovation, produktutveckling och kundvärde (se figur 5, s. 28). Dessa ska hjälpa till att få en
förståelse för hur framtagandet av en ny produkt går till och vilka aspekter som är viktiga att
ta hänsyn till för att göra kunderna nöjda. Om andra applicerbara teorier hade använts finns
det en möjlighet att andra aspekter på ämnet hade erhållits som i detta fall har gått förlorade.
3.6.3 Empiriavgränsningar
Studiens resultat, analys och diskussion begränsas av metodval och antal respondenter. De
valda respondenterna var snickare, byggvaruhus och husleverantörer. Om andra grupper hade
valts kunde det ha lett till ett annat resultat. Intervjuerna i denna studie utgick från
intervjuguider med förslag på frågor. Det kan ha medfört att andra viktiga aspekter uteblev.
Risken för detta borde dock begränsas av att intervjuerna var semistrukturerade och
respondenterna fick möjlighet att lägga till övrig information om så önskades.
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4 Teori
I detta kapitel presenteras den teori som behövs för att ge ett ramverk till det resultat som
kommer att presenteras i kapitel 5 och analyseras i kapitel 6. Den teori som presenteras nedan
berör marknadsföringstrender, innovation, produktutveckling och kundvärde.

4.1 Marknadsföringstrender
Hållbar produktion och konsumtion är en fråga som fått stor uppmärksamhet och är en
internationell angelägenhet. Flera olika tillvägagångssätt har utvecklats under de senaste
decennierna för att komma till rätta med miljöproblemen (Mont, 2002; Vezzoli et al., 2015).
Till exempel renare produktion, renare teknologi, avfallsminimering och återvinning. Vid
millenniumskiftet skedde en ökning av tjänsteekonomier och vid samma tidpunkt syntes en
förändring från massproduktion till flexibel produktion i samhället. Denna mer
serviceorienterade tillverkningsmodell har starka konkurrensfördelar, till exempel förmåga för
kontinuerliga innovationer, förbättrad design, kvalitet och kundanpassade varor (ibid.). Detta i
motsatts till produktion av standardiserade produkter i stora volymer.
Service har fått en ökad betydelse inom tillverkningsindustrin (Mont, 2002). De traditionella
gränserna mellan service och tillverkning har suddats ut. Många av de anställda i
tillverkningsföretag ägnar sig idag åt servicerelaterade uppgifter som uppkommit från de
produktrelaterade aktiviteterna, det är till exempel logistik, planering, underhåll, produkt- och
processdesign. Service blir en allt viktigare del för att skapa värde för kunderna. Mervärde
(eng. added value) skedde tidigare genom produktionsprocesser som transformerade
råmaterial till produkter. Idag ges mervärde genom teknologiska förbättringar, immateriella
rättigheter, varumärke, design och styling, alltså alla icke-materiella aspekter av en produkt
(ibid.). Intresset har ökat från tillverkare att ge ett mervärde åt sina produkter genom tjänster
för att differentiera sig och bättre möta kundernas efterfrågan.
Ett system för att följa utvecklingen mot ett samhälle där mer tjänster efterfrågas är productservice system (PSS) (Mont, 2002). Det kan förklaras som en marknadsmässig uppsättning av
produkter och tjänster med förmågan att tillsammans uppfylla kundernas behov. Förhållandet
mellan materiella produkter och immateriella tjänster kan variera som visas i Figur 3. PSS är
alltså ett system av produkter, tjänster, stödjande nätverk och infrastruktur som är designat för
att vara konkurrenskraftigt, tillfredsställa kundernas behov och minska miljöpåverkan jämfört
med traditionella affärsmodeller. Detta är en utveckling från massproduktion av standardiserade
produkter mot flexibilitet, anpassning och marknader drivna av kvalitet och mervärde snarare än
kostnader (ibid.). PSS är fortfarande under utveckling men ses som ett möjligt system för att
skapa hållbarare produktion och konsumtion.
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Product‐service system
Värde främst i
produkt‐
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(materiell)
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Produkt‐
orienterad

Användar‐
orienterad

Resultat‐
orienterad

Endast
service

Figur 3. Olika kategorier i product-service system illustrerad från Tukker (2004, s. 248).

Product service system delas oftast in i tre huvudsakliga kategorier (Tukker, 2004);


Produktorienterad service, här är affärsmodellen främst inriktad på att sälja produkter
men med en extra service.



Användarorienterad service, här har produkten fortfarande en central betydelse men
servicedelen blir allt viktigare.



Resultatorienterad service, här är servicedelen den absolut viktigaste. Kunden och
leverantören samarbetar för att komma fram till ett önskat resultat och det är inga
förutbestämda produkter involverade.

Jämfört med traditionella produktförsäljningsmodeller kan ett företag inom PSS öka sina
intäkter om de kan möta samma efterfråga men med en mindre resurskrävande produkt med
relaterad tjänsteerbjudande (Vezzoli et al., 2015). Product service system skapar värde för
kunden genom mer anpassade erbjudanden med högre kvalitet. Servicekomponenten är
flexibel och kan ge bättre funktionalitet som är bättre anpassad till kundens behov samt
minska det administrativa arbetet för kunden. Den huvudsakliga interna barriären som kan
hindra företag från att anta PSS är att detta är en strategi som är mer komplex att hantera än
det traditionella sättet att endast leverera produkter. Ett annat hinder kan vara att det är svårt
att kvantifiera besparingarna som uppkommer genom PSS i ekonomiska och miljömässiga
termer i företaget.

4.2 Innovation
”En innovation är genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller
tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny metod för organisationsstruktur
för affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller yttre förbindelser” (OECD & Eurostat, 2005,
s. 46)
Definitionen ovan är bred och inkluderar många olika innovationer. En snävare definition
återfinns i den andra utgåvan av Oslo Manualen (1997). Denna definition relaterar till
tekniska produkt- och processinnovationer;
”Teknologiska produkt- och processinnovationer innefattar införandet av teknologiskt sett
nya produkter och processer samt väsentliga förbättringar gällande teknologi i produkter och
processer” (OECD & Eurostat, 1997, s. 47)
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Enligt OECD & Eurostat (1997) är en teknologiskt förbättrad produkt en som härstammar
från en existerande produkt där prestandan väsentligt förbättrats eller uppgraderats. En enkel
produkt kan ha förbättrats (i termer av bättre prestanda eller lägre kostnader) genom
användandet av bättre komponenter eller material. En komplex produkt som innehåller flera
tekniska undersystem kan förbättras genom att endast använda ett av undersystemen.
Det minsta kravet som finns för en innovation är att den ska vara ny, eller betydligt förbättrad,
för företaget. Vidare urskiljer OECD & Eurostat (2005) fyra typer av innovationer;
produktinnovationer, processinnovationer, marknadsföringsinnovationer och organisationsinnovationer. För denna studie är det produktinnovationer som är av intresse. Produktinnovationer har en stark koppling till ”förbättrade produkter” som förklarats ovan och bygger
på utnyttjandet av ny kunskap eller teknologi, nya användningsområden eller en kombination av
existerande kunskap eller teknologi. Produktinnovationer inkluderar både introduktionen av nya
varor och tjänster samt betydliga förbättringar hos existerande varor och tjänster gällande
funktionalitet eller användaregenskaper.
Det kan vara svårt att få en idé antagen trots att den har uppenbara fördelar. Det tar ofta flera
år för en innovation att bli antagen från det att den finns tillgänglig (Rogers, 2003). Därför är
ett vanligt problem för individer och organisationer hur de kan påskynda spridningen av
innovationen (eng. diffusion of innovation). Diffusion är den process då en innovation
kommuniceras via speciella kanaler, över tiden, bland människorna i ett socialt system. Det är
en speciell typ av kommunikation då meddelandet handlar om en ny idé och medför en viss
grad av osäkerhet.
Diffusionen av olika innovationer ser olika ut och beror enligt Rogers (2003) på
innovationens egenskaper och hur de uppfattas av enskilda individer. Rogers tar upp fem
olika egenskaper som påverkar diffusionen. Den första är relativ fördel, vilket är graden av
hur innovationen uppfattas som bättre i jämförelse med tidigare koncept. Det kan mätas i
ekonomiska termer men även genom sociala faktorer och belåtenhet hos kunderna. Den andra
är kompatibilitet och innebär i vilken grad innovationen passar in bland existerande värden
och normer i samhället, hur många potentiella användare det finns och deras tidigare
erfarenheter. Den tredje är komplexitet och är graden av hur svår innovationen är att förstå och
använda. Vissa innovationer är lättanvända och sprids fortare än de som är mer komplexa och
kräver längre tid för att antas av samhället. Den fjärde egenskapen handlar om det finns
möjlighet att prova den nya innovationen. En innovation som är möjlig att prova medför
mindre osäkerhet för kunden och kan medföra att den snabbare sprids på marknaden. Den
femte och sista egenskapen är observerbarhet och handlar om hur synligt resultatet av
innovationen är för användare. Ju synligare det är ju större är sannolikheten att innovationen
kommer att spridas fortare.

4.3 Produktutveckling
För en lyckad produktutveckling är det viktigt att ha stor kunskap om kunderna och dess behov
(Kärkkäinen et al., 2001). Produktutveckling i detta fall inkluderar all utveckling- och
förbättringsarbete som medför nya eller förbättrade produkter. En kunddriven
produktutveckling kan dock vara både svår och utmanande. Det gäller att lyssna till kunderna i
varje steg av produktens utveckling, från idé till konstruktion. I ett tidigt skede av
produktutvecklingen är det alltså viktigt att ha koll på kundernas behov men även på företagets
konkurrenssituation och dess mål.
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Utvecklandet av nya produkter kan antingen uppkomma från ny teknologi eller nya
marknadsmöjligheter. Huruvida den nya produkten kommer lyckas eller inte bestämmer
kunden. Utvecklandet av en ny produkt består av fyra steg enligt Van Kleef et al. (2005); 1)
möjlighetsidentifikation, 2) utveckling, 3) testning och 4) lansering. Under samtliga steg ska
kunden vara i fokus för att till slut uppnå en lyckad lansering. Steg ett har dock visat sig vara
extra viktig för en lyckad produktutveckling. Målet under detta steg är att söka efter nya
möjligheter och icke mötta behov hos kunderna. Det kan vara svårt att få fram då kunderna
kan ha svårt att uttrycka sina egna behov och veta vad de själva vill ha, därför blir det viktigt
att ställa de rätta frågorna för att kunna komma fram till det. Det viktiga blir då att förstå hur
kunderna uppfattar olika produkter, hur deras behov formas och påverkas och hur de väljer
produkter utifrån det.
Det är viktigt att företagets strategiska planering, produktutvecklingen och behovsidentifieringen hos kunderna hänger samman (Kärkkäinen et al., 2001). Det är först när detta
sker som behovsidentifieringen kan vara till nytta för hela företaget. Den strategiska
planeringen och dess resultat bör leda både produktutvecklingen och behovsidentifieringen.
Samtidigt bör de möjligheter och utmaningar som identifierats under produktutvecklingen och
behovsidentifieringen tas i beaktande i den strategiska planeringen. Behovsidentifieringen och
produktutvecklingen är starkt sammankopplade (ibid.). Det behöver vara ett kontinuerligt
samspel mellan aktiviteterna i de båda delarna. Behovsidentifieringen tillhandahåller information
om kundernas behov som sedan används i implementeringen av produktutvecklingen. Därför är
det viktigt att dessa processer pågår parallellt under hela utvecklingsfasen.
Behovsidentifieringen är viktig att genomföra för både konsumenthandeln och för
industrikunder (Kärkkäinen et al., 2001). För bägge dessa är det viktigt att klargöra kundernas
behov, krav, attityder, värderingar och förväntningar. Industrikunder tillverkar sina egna
produkter med hjälp av köpta produkter eller använder dessa produkter som en del i sina egna
produkter. Den industriella marknaden kännetecknas av några speciella särdrag (ibid.). Bland
annat är kunderna färre och större jämfört med konsumentmarknaden. Produkterna är oftast
mer komplexa vilket gör att utvecklingstiden är betydligt längre. Kunderna är oftast
professionella vilket gör att de har goda kunskaper och de överväger många olika kriterier
innan köpet.

4.4 Kundvärde
Många företag blir allt mer medvetna om betydelsen av att ha nöjda kunder. Det leder till att
kunderna blir lojala och väljer att komma tillbaka till samma leverantör nästa gång ett
köpbehov uppstår (Söderlund, 1997). En nöjd kund kan marknadsföra företaget till sina
vänner, bekanta och kollegor vilket kan leda till fler kunder för företaget. Vid lansering av nya
produkter är det viktigt att ha kunden i fokus, annars kanske företaget lanserar produkter som
kunden inte efterfrågar och därmed blir försäljningen mindre än vad företaget hade hoppats
på. Kundtillfredsställelse är något som uppstår när kunden exponeras för ett erbjudande från
företaget. Det handlar alltså om något som kunden upplever och som uppstår utifrån kundens
egna erfarenhet. Graden av kundtillfredsställelse beror på kundens förväntningar innan köpet
och kundens bedömning efter köpet. Om kundens förväntningar överträffas av produkten blir
kundtillfredsställelsen hög medan om produkten inte lever upp till förväntningarna blir
tillfredsställelsen låg.
Flera företag använder kundnöjdhet som en indikator på olika produkter och tjänsters
prestanda och även som en indikator för företagets framtid (Matzler & Hinterhuber, 1998).
Kundnöjdhet minskar priselasticiteten eftersom nöjda kunder är villiga att betala mer för
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produkter och tjänster med hög kvalitet. Med ökad konkurrens blir det allt viktigare med
nöjda och lojala kunder. Det handlar inte om att få större marknadsandelar utan att skapa
hållbara konkurrensfördelar inom specifika marknadssegment där företagets kärnkompetenser
kan utnyttjas. Kanons modell som visas i Figur 4 illustrerar vilken påverkan produkter och
tjänsters egenskaper har på kundnöjdheten.
Mycket nöjd kund

Uttalade behov
Förväntad kvalitet
Omedvetna behov
Attraktiv kvalitet

Kundens
förväntningar
ej uppfyllda

Underförstådda behov
Nödvändig kvalitet

Kundens
förväntningar
överträffade

Mycket missnöjd kund

Figur 4. Kanons modell som visar förhållandet mellan omedvetna behov, uttalade behov och underförstådda
behov illustrerad från Matzler & Hinterhuber (1998 s. 29).

Kanons modell skiljer på tre olika typer av produktkrav som påverkar kundnöjdheten på olika
sätt när de uppfylls. Det är en kombination av kundens uttalade behov, underförstådda behov
och omedvetna behov som bidrar till den upplevda tillfredsställelsen (Matzler & Hinterhuber,
1998; Sörqvist, 2000; Matzler et al., 2004). De underförstådda behoven är grundläggande
kriterier för en produkt och den nödvändiga kvaliteten som behövs för att finnas på
marknaden, om dessa inte uppfylls blir kunden extremt missnöjd. Dessa behov är något som
kunden tar för givet vilket medför att det inte heller kommer att leda till en ökad
tillfredsställelse hos kunden om de uppfylls. Det kommer endast leda till att kunden inte blir
missnöjd. De uttalade behoven är oftast uttryckligen efterfrågade av kunderna. Uppfyllande
av dessa behov är proportionell mot kundens tillfredsställelse, ju bättre de uppfylls ju nöjdare
blir kunden och vice versa. Detta motsvarar kundens förväntade kvalitet på produkten. De
omedvetna behoven är de produktkriterier som har störst påverkan på hur nöjd en kund
kommer att bli med en viss produkt, det motsvarar en attraktiv kvalitet. Dessa behov är för
kunden omedvetna och outtalade men kommer att medföra en positiv överraskning och en
markant ökning av kundtillfredsställelsen. Om de inte uppfylls kommer de dock inte att leda
till att kunden blir missnöjd. För företag kan en tumregel gällande de ovanstående
produktkraven vara; uppfyll alla underförstådda behov, var konkurrenskraftig gällande de
uttalade behoven och stick ut från konkurrenterna med de omedvetna behoven.
4.4.1 The offering
Ett erbjudande från ett företag ska hjälpa kunden att lösa ett problem som denna har. Ett
erbjudande består av olika kombinationer av fem olika element; produkt, service, leverans,
råd och kostnad & pris (Ford et al., 2006).
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Produkt är den fysiska delen av ett erbjudande som kunden kan se och känna på. Ett
erbjudande kan innehålla en eller flera produkter. Många tror att produkten är den
viktigaste delen av ett erbjudande, men så är inte fallet. Produkten har ofta en liten
betydelse jämfört med de resterande elementen i erbjudandet.



Service är ofta den största delen av ett erbjudande. Produkten i erbjudandet har litet
värde utan tillhörande service. Det kan till exempel handla om underhåll. Det är även
många kunder som väljer att köpa en tjänst istället för en produkt, exempelvis genom
leasing. Det finns också företag som väljer att köpa tjänster av andra företag för att
just den kompetensen inte finns inom företaget.



Leveransen handlar om hur, var, när och i vilken form kunderna får sina produkter,
vilket är en viktig del i erbjudandet. Om konkurrenterna till företaget säljer liknande
produkter med samma tillhörande service blir leveransen extra viktig för att sticka ut.
Det blir viktigt att kunna erbjuda ”just-in-time” eller ”zero-inventory” leveranser.



Elementet råd inkluderar alla aktiviteter som en leverantör utför med syfte att öka
kundens förståelse för erbjudandet. Ett sätt för leverantören att ge råd till kunderna är
genom broschyrer, hemsidor och säljsamtal. Betydelsen av råd beror på osäkerheten
hos kunden och på marknaden, vid hög osäkerhet har råd från leverantören stor
betydelse medan det har liten betydelse vid låg osäkerhet. Råd är en interaktiv process
mellan kund och leverantör och råd från kunden är också viktiga för att minska
leverantörens osäkerhet.



Kostnad och pris kan vara skilda saker för en kund. Det pris som en kund betalar för
ett erbjudande är ofta bara en liten del av den kostnad som kunden ådrar sig för att
underhålla och använda produkten. Priset som en kund är villig att betala för ett
erbjudande beror på i vilken grad det skulle kunna lösa ett problem som kunden har
och vad kunden tror att den totala kostnaden för erbjudandet blir. Det beror även på
vad andra leverantörer erbjuder och priset på deras produkter.

4.4.2 Customer Perceived Value
Tidigare har det främsta verktyget för att lyssna till kunderna varit customer satisfaction
measurement (CSM). På senare tid har det dock framkommit ett större behov av att verkligen
förstå vad kunderna värdesätter i avseende vilka produkter och tjänster som kan hjälpa dem
att uppnå sina organisatoriska mål och syften (Payne & Holt, 2001). Till följd av de nya
behoven har allt fler forskare börjat fokusera på customer-preceived value (CPV) istället.
Customer-preceived value beskrivs av Monroe (2003, s. 104) som ”förhållandet mellan
upplevda uppoffringar och upplevda fördelar för kunden”. Detta förhållande illustreras i
ekvationen nedan. Upplevda uppoffringar inkluderar alla kostnader som köparen ådrar sig i
och med köpet, det vill säga inköpspris, anskaffningskostnader, transport, installation,
orderhantering, reparation, underhåll och risken för bristande prestanda. Upplevda fördelar
inkluderar en kombination av flera faktorer som kan vara fysiska attribut, tjänsteattribut,
teknisk support, pris och andra indikatorer på erhållen kvalitet.
ö

En annan definition på customer-preceived value ges av Zeithaml (1988, s. 14): ”Upplevt
värde är kundernas allmänna bedömning av användbarheten hos en produkt baserat på
uppfattningen av vad som ges och vad som fås” Denna definition, likt den förra av Monroe
(2003) tyder på att det upplevda värdet varierar mellan olika kunder. Vissa kunder tycker att
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det viktigaste angående ”vad som fås” är stor volym och andra hög kvalitet. Det samma gäller
”vad som ges”, det kan variera från spenderade pengar till spenderad tid och ansträngningar
från kundens sida.
Customer-preceived value kan delas upp i två delar, nämligen kärnvärde och mervärde
(Grönroos, 1997). Kärnvärde är själva produkten eller tjänsten som en kund explicit köper.
Mervärde är de tillägg som ingår vid köpet av produkten eller tjänsten och påverkar
kärnvärdet. Det kan till exempel vara leverans, underhåll, information och annan service.
kärnvärde

mervärde

Mervärdet behöver dock inte alltid vara positiv utan kan också ha en negativ påverkan på
kärnvärdet som visas i formeln ovan (Grönroos, 1997). Det kan ha en negativ påverkan om
till exempel leveransen är försenad, servicen är dålig eller löften bryts. Om däremot både
service och leverans är bra ökar värdet för kunden och mervärdet blir positivt. Det finns även
tillfällen då produktens egenvärde drastiskt minskar utan mervärdet, vilket då leder till ett
positivt mervärde för produkten.
Sörqvist (2000) har en liknande syn på produktens värde och delar upp det i kärnprodukt och
totalprodukt. Till kärnprodukt räknas de delar som direkt tillfredsställer kundens behov, vilket
är de tekniska och utföranderelaterande delarna. Till totalprodukt räknas alla delar av ett
erbjudande, det inkluderar till exempel bemötande, relationer, tillhörande tjänster,
kommunikation och instruktioner. I dagsläget ökar antalet kunder som fokuserar på produktens
totala kostnad under hela dess livslängd istället för enbart kostnaden vid köpet. Det gör att andra
faktorer värderas på ett nytt sätt, det kan vara livslängd, service, garantier, reservdelskostnad
och underhållskostnad.
4.4.3 Kvalitetsbegreppet
Kvalitet är ett begrepp som används flitigt i dagens samhälle. Det kan vara i reklam, politiska
uttalanden eller media. Kvalitetsbegreppet har förändrats över tiden och även dess definition. I
dagsläget definieras kvalitet som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar”
(Sörqvist, 2000, s. 11). Denna definition är kundorienterad och betonar att ”göra rätt saker”
snarare än ”göra saker rätt”. Med kund menas både interna och externa kunder. Det är alltså
viktigt med en bra kvalitet mellan varje led i verksamhetens olika processer såväl till de externa
kunderna som innefattar alla externa intressenter till företaget.
Garvin (1984) har analyserat kvalitetsbegreppet och kommit fram till åtta dimensioner som kan
användas som ett ramverk för att beakta de grundläggande delarna av produktkvalitet. De åtta
dimensionerna är:







Prestanda, är driftegenskaperna hos en produkt.
Produktens attribut, är de tillägg som kompletterar produktens grundläggande
funktion.
Pålitlighet, visar sannolikheten att det uppstår ett fel på produkten inom en viss tid.
Överensstämmelse, innebär hur väl produktens design eller driftsegenskaper stämmer
överens med bestämda standarder.
Hållbarhet, är ett mått på produktens livslängd.
Användbarhet, inkluderar servicebehov hos produkten, hur snabbt reparation kan
erhållas och vilken kompetens som finns för det.
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Estetik inkluderar hur en produkt ser ut, känns, låter, smakar eller luktar och baseras
på personliga preferenser.
Upplevd kvalitet, innebär att kunderna förlitar sig på bilder, reklam och varumärke
eftersom de ofta har liten kunskap om produkten i fråga. Därmed blir det viktiga
aspekter för den upplevda kvaliteten.

Dessa åtta dimensioner är viktiga att beakta för att bli konkurrenskraftiga samt för strategiska
syften. Ett företag som väljer att konkurrera baserat på kvalitet kan göra det på flera sätt, de
behöver inte fullfölja alla åtta dimensioner samtidigt. De kan istället använda sig av en
segmenteringsstrategi där några av dimensionerna får särskild uppmärksamhet.
4.4.4 Garanti
Om en ny produkt kommer att lyckas eller inte beror på tekniska beslut (produkttillförlitlighet)
och marknadsmässiga beslut (pris, garanti) (Murthy, 2006). Den nya produkten är ofta mer
komplex än dess föregångare, vilket kan medföra en osäkerhet hos kunderna angående
produktens prestanda. Det gör att garantier i det läget har en stor betydelse genom att säkra
produktens kvalitet (ibid.). Garantier är en försäkran som tillverkaren ger till kunden om att
produkten eller tjänsten uppfyller det som lovats. Det är även ett sätt att etablera ett ansvar
mellan de två parterna (tillverkaren och köparen) om ett fel skulle uppstå. Ett fel har uppstått
om produktens prestation inte uppnår det avsedda eller förväntade, givet att den används på ett
korrekt sätt. I kontraktet ska det stå både vad den avsedda prestandan för produkten är och vad
kunden får om ett fel uppstår.
Brister under garantitiden har en nära koppling till produkttillförlitligheten. Tillförlitligheten
påverkas av beslut som tas under design-, utveckling- och tillverkningsstegen. När dessa
beslut tas behöver kopplingen mellan garanti och tillförlitlighet finnas i åtanke. Kopplingen
mellan dessa är extra viktig vid framtagandet av en ny produkt och de måste vara integrerade
under hela produktutvecklingsprocessen. En kund kan vara villig att betala ett högre pris om
produktens tillförlitlighet är hög. Garanti är ett verktyg som tillverkaren kan använda sig av
för att visa att produkten är bra, en längre garantitid indikerar på högre tillförlitlighet hos
produkten. (Murthy, 2006; Huang et al., 2007)
Det blir allt viktigare med garantier för ett företags konkurrensstrategi (Udell & Anderson,
1968). Karaktären och omfattningen av garantier påverkar försäljningen, marknadsandelar,
kostnader och intäkter. Garantier har framförallt två inriktningar, vilket är reklam och skydd.
Syftet med ”reklam garantier” är att öka försäljningen genom att minska risken för kunden.
”Skyddande garantier” är istället till för att skydda tillverkaren från orimliga krav från
köparen.

4.5 Teoretiskt ramverk
Ett teoretiskt ramverk för denna studie har skapats utifrån de teorier som presenterats i detta
kapitel. Figur 5 är en illustrativ bild över ramverket och visar hur de huvudteorier som berörts
påverkar framtagandet av en ny produkt.
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Figur 5. Illustrerar det teoretiska ramverk som används för denna studie.

De teorier som använts till det teoretiska ramverket sammanfattas nedan:


Marknadsföringstrender visar att service blir en allt viktigare del i ett erbjudande för
att skapa värde för kunderna. En trend som stärker detta är product-service system
(PSS). PSS är ett sätt att följa utvecklingen mot ett samhälle där mer tjänster
efterfrågas och även skapa hållbar produktion och konsumtion. Trenden går alltså mot
att kunderna efterfrågar mer service och det blir därför viktigt att ta hänsyn till det vid
utvecklandet av nya produkter.



Innovationer kan delas in i olika kategorier. Den kategori som är intressant för denna
studie är produktinnovationer. Det inkluderar både helt nya produkter och betydligt
förbättrade produkter. Innovationen kan bygga på utnyttjandet av ny kunskap eller
teknologi, nya användningsområden eller en kombination av existerande kunskap och
teknologi. Hur fort en innovation sprids bland allmänheten kan se olika ut för olika
innovationer, men det är vanligt att spridningen går långsamt. Det beror dock på
egenskaperna hos innovationen. Fem egenskaper som påverkar spridningen är; relativ
fördel, kompatibilitet, komplexitet, möjlighet att prova innovationen och observerbarhet.



För en lyckad produktutveckling är det viktigt att ha stor kunskap om kunderna och
deras behov, eftersom det är kunderna som bestämmer om produkten kommer att
lyckas eller inte. Utvecklandet av en ny produkt består av fyra steg. Det första steget
är möjlighetsidentifikation och är extra viktig för en lyckad produktutveckling. Under
det steget är målet att söka efter nya möjligheter och icke mötta behov hos kunderna.
För att komma fram till det är det viktigt att ställa de rätta frågorna till kunderna
eftersom de själva kan ha svårt att uttrycka sina behov.



Kundvärde är något som blir allt viktigare för många företag då de inser betydelsen av
att ha nöjda kunder. Det medför att kunderna blir lojala och återkommer till samma
leverantör flera gånger. Ett erbjudande från ett företag kan delas in i kärnvärde och
mervärde. Kärnvärde är själva produkten som kunden köper och mervärde är de
tillägg som ingår vid köpet som kan medföra att produktens värde ökar alternativt
minskar för kunden. En ny produkt kan medföra viss osäkerhet för kunden, vilket gör
att garantier har en stor betydelse för att säkra produktens kvalitet.
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5 Resultat
I detta kapitel redovisas det resultat som framkom under studiens datainsamling, det vill säga
intervjuerna med snickarna, husleverantörerna och byggvaruhusen. Resultatet redovisas under
kategorierna: efterfrågan för industriellt färdigmålade panelbrädor, brister gällande dagens
panel, kvalitet & virkessort och serviceaspekter.

5.1 Efterfrågan för industriellt färdigmålade panelbrädor
Under denna rubrik redovisas svar som är kopplade till forskningsfråga ett: efterfrågas
industriellt färdigmålade panelbrädor? Svaren redovisas separat för varje respondentgrupp,
först redovisas svaren för snickarna, sedan husleverantörerna och till sist byggvaruhusen.
5.1.1 Snickarna
De flesta av snickarna var skeptiska till att börja använda industriellt färdigmålade
panelbrädor som inte kräver någon slutstrykning efter monteringen. De ansåg att panelen
behöver slutstrykas ett varv när den är monterad för att täcka över spikhuvudena och se över
eventuella skador som uppkommit i samband med hanteringen och monteringen. Samt att
ändar behöver målas efter till exempel kap. En av de intervjuade uttryckte det på följande sätt:
”Nej det tror jag inte [använt färdigmålade panelbrädor] för jag tycker att de ska
målas en gång efter montering, för att måla över spikskallar och sådana saker”
(pers. kom., litet snickeriföretag, 2017-03-29)
En dold montering hade dock kunnat leda till att fler skulle vara intresserad av att använda
färdigmålade panelbrädor, men det fanns delade meningar även om det. Vissa ansåg att det
kanske skulle ta längre tid att montera, fungera sämre och kosta mer. Medan andra tyckte att
en dold montering skulle kunna leda till att de eventuellt skulle använda färdigmålade
panelbrädor. En av respondenterna tyckte att det var viktigt att först få se hur färdigmålade
panelbrädor fungerar för att sedan kunna bestämma sig för att anamma det eller inte. Några av
de andra respondenterna ansåg också att panelbrädorna säkert skulle användas om de visade
sig vara bra och fungera tillfredsställande. Fyra av respondenterna sa direkt att de skulle
använda färdigmålade panelbrädor om det fanns och var positiva till det. Många anmärkte
dock att det är deras kunder som i slutändan väljer vilken panel som ska användas. Färgen
kom också upp som en viktig parameter, både att den är av bra kvalitet och finns i den kulör
som kunden vill ha.
”Ja det hade jag nog gjort tror jag [använt färdigmålade panelbrädor], sen gäller det
ju att det är bra färg också, för jag jobbar med att det ska vara kvalitet när jag
levererar, så då måste det vara en bra färg” (pers. kom., medelstort snickeriföretag,
2017-03-28)
Fyra av respondenterna ansåg att deras arbete inte hade blivit lika väderberoende med hjälp av
färdigmålade panelbrädor. Vintertid och vid dåligt väder skulle de kunna ge sina kunder en
färdig produkt och inte behöva komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att göra en
slutstrykning. Innan slutstrykningen kan göras behöver fasaden ofta tvättas om den stått ett
tag, även den delen hade försvunnit med en färdigmålad panel. En av respondenterna ansåg
att arbetet hade gått fortare med färdigmålade panelbrädor och det hade blivit mindre timmar
på byggarbetsplatsen, vilket hade minskat kostnaderna då ”tid är pengar”.
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Av de respondenter som var positiva till färdigmålade panelbrädor var alla villiga att betala
mer för den produkten. Vissa uppgav dock att det skulle vara upp till kunden om de tyckte att
det var värt att betala mer för att få färdigmålade panelbrädor eller inte. En annan menade att
det i slutändan skulle bli billigare för kunden då det skulle spara tid och arbetskostnaden
skulle bli lägre. Några av respondenterna hade svårt att uttala sig om huruvida de skulle vara
beredda att betala mer och menade att de behöver räkna på det först och göra en kalkyl.
5.1.2 Husleverantörerna
Samtliga av husleverantörerna var tveksamma till att använda industriellt färdigmålade
panelbrädor, eftersom de ansåg att spikhuvuden och transportskador behöver målas över när
panelen är monterad. Två av respondenterna tyckte dock att det kunde vara intressant om det
fanns en dold montering som gjorde att spikhuvudena inte syntes. Det skulle dock innebära att
en annan typ av panel måste användas, vilket en av husleverantörerna påpekade:
”Med dold montering så tror jag att det skulle kunna vara intressant för vissa
kunder, det tror jag, men då får man ju titta på en annan typ av panel än just
lockläckt då, typ fjällpanel eller något sådant kanske skulle fungera” (pers. kom.,
medelstor husleverantör, 2017-04-20)
Resterande respondenter ansåg inte att en dold montering skulle medföra att de skulle
använda färdigmålade panelbrädor. Eftersom det endast medför att spikhuvudena inte syns
men anpassningar kring fönster och dörrar som ibland måste göras behöver ändå målas efter
monteringen, samt hanteringsskador. Detta medför att hela fasaden måste målas efter
monteringen eftersom det annars kan bli färgskiftningar om bara vissa delar målas, vilket vill
undvikas för att inte få nedslag på slutbesiktningen av huset.
Två av respondenterna påpekade att det hade varit svårt att använda färdigmålade panelbrädor
på grund av att de skulle behöva finnas i så många olika kulörer. En menade att det hade varit
svårt logistikmässigt för deras del. Det hade fungerat om alla kunder ville ha samma färg på
panelen men så är det inte i dagsläget. Utan det hade blivit väldigt många olika färger på
panelbrädorna att hantera och lagra. Denna person sa:
”Om alla kunder bara hade velat ha en färg så hade vi kunnat lösa det, men det är
kanske 40–50 olika färger som man måste kunna tillhandahålla, så logistikmässigt i
dagsläget så klarar vi nog inte det” (pers. kom., medelstor husleverantör, 2017-0419)
Två av respondenterna pratade om modulbyggen. En av dem sa att vissa av deras hus byggs i
moduler och då levereras de färdigmålade från fabriken. Den andra berättade att de är i
startgroparna för att börja bygga färdiga moduler och att dessa kommer att vara färdigmålade.
Respondenterna menade dock inte att färdigmålade panelbrädor skulle användas utan att
mellanstrukna panelbrädor används som sedan slutstryks för hand i fabriken när panelen är
monterad på huset. Modulerna är helt klara när de lämnar fabriken, köket är monterat,
badrummet kaklat, parketten är lagd och så vidare. Det företag som gör modulbyggen redan
idag tycker att det fungerar bra och det andra företaget tror att det är ett bra koncept men
menade att ”de har en hel del att bita i för att få det att fungera”.
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5.1.3 Byggvaruhusen
Byggvaruhusen var skeptiska mot helt färdigmålade panelbrädor. De ansåg att spikhuvuden
och kapsnitt behöver målas över när panelen är monterad. En av respondenterna menade att
det är svårt att vara så rädd om virket under hanteringen och monteringen som behövs för att
kunna ha en helt färdig produkt. Respondenten menade dock att det kanske hade varit möjligt
om produkten blev en riktig premiumvara och uttryckte det på följande sätt:
”Ja det kanske hade varit värt ett försök men då får man ju gå på ännu högre kvalitet
på något sätt och ha en riktig premievara, typ någon limträpanel eller något sådant,
inte på en helt vanlig G4-2 eller något sådant, det tror jag inte” (pers. kom.,
byggvaruhus söder, 2017-04-25)
Några av respondenterna påpekade att det måste finnas ett annat infästningssystem för
panelbrädorna om det ska vara möjligt att ha dem färdigmålade. Om det fanns kunde det vara
intressant enligt dem. Några andra av respondenterna var dock tveksamma till hur det skulle
fungera och ansåg att panelen ändå behöver målas när den är monterad. En av respondenterna
menade att det kanske skulle vara möjligt med dold montering på vissa typer av paneler men
inte på alla. På en liggande panel skulle en dold montering eventuellt fungera men inte på en
stående sa respondenten. Några av de kommentarer som framkom på frågan angående
färdigmålade panelbrädor var:
”…folk vill göra mindre och mindre och vill ha färdigfabrikat på en gång, så det tror
jag säkert, att det i framtiden skulle vara intressant” (pers. kom., byggvaruhus norr,
2017-04-25)
”Nej, färdigmålad produkt för en fasad, vad ska den sitta med då, dubbelhäftande
tejp eller” (pers. kom., byggvaruhus norr, 2017-04-21)
”Vår marknad är ganska konservativ men ja, jag inbillar mig att på sikt hade den
[färdigmålade panelbrädor] kanske ökat eventuellt, men jag tror kanske att det inte
blir så mycket bättre än vad det redan är idag, så min personliga uppfattning är att
det är högst tveksamt” (pers. kom., byggvaruhus söder, 2017-04-24)

5.2 Brister gällande dagens panel
Under denna rubrik redovisas svar som är kopplade till forskningsfråga två: finns det några
brister på dagens panelbrädor som leder till svinn, som skulle behöva förbättras för
färdigmålade panelbrädor? Svaren redovisas för varje respondentgrupp var för sig i
ordningsföljden snickarna, husleverantörerna och byggvaruhusen.
5.2.1 Snickarna
De intervjuade snickarna hade olika åsikter över prestandan på de industriellt målade
panelbrädorna. Många tyckte att de var bra medan andra ansåg att de inte levde upp till
förväntningarna. Det var en stor spridning bland respondenterna angående om de använde
grundmålade, mellanstrukna eller omålade panelbrädor i dagsläget. Fyra av respondenterna
uppgav att de använder mellanstrukna panelbrädor, tre stycken att de använder grundmålade
och tre stycken att de använder omålade. De två resterande respondenterna uppgav att de
använder ungefär hälften omålat och hälften industriellt målade panelbrädor. De som uppgav
att de använder omålade panelbrädor menade att den främsta orsaken till det är att de anser att
det blir en bättre målning när de gör det själva. Eller att den färg de vill använda inte är
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kompatibel med den färg som de industriellt målade panelbrädorna är målad med. En av
respondenterna ansåg att färgerna överlag har fått sämre kvalitet idag än vad de hade för 40–
50 år sedan. Personen menade att det beror på att färgerna ska vara miljövänliga idag, men då
kan det i stället leda till mögelpåväxt på fasaden och den måste tvättas innan ett till lager färg
kan appliceras. Några av respondenterna tyckte att de industriellt målade panelbrädorna har
ett för tunt lager färg och att det ser ut att bara vara ”färgat vatten” på vissa panelbrädor.
Majoriteten av respondenterna tyckte dock att de industriellt målade panelbrädorna är bra och
att deras kunder ofta uppskattar att de kan erbjuda det.
Flera av respondenterna ansåg att en fördel med industriellt målade panelbrädor är att panelen
är skyddad redan när den spikas upp och därmed håller bättre. Det blir även mindre arbete på
byggarbetsplatsen då panelen bara behöver strykas en, alternativt två gånger på plats vilket
sparar tid. Detta medför en stor fördel då det ofta är tidspressat på bygget. Att panelbrädorna
kan väljas i olika kulörer har flera också framhävt som positivt. Fördelen med den
mellanstrukna panelen har enligt några av respondenterna varit att den inte behöver målas
samma säsong ifall inte tiden räcker till, utan det kan göras nästa säsong i stället. En
grundmålad panel bör dock målas samma säsong för att hålla. Vilken panel som används och
med vilken typ av målning verkar till stor del bero på vad kunderna vill ha.
Hälften av snickarna hade inte upplevt några problem med dagens panelbrädor angående
virkeskvaliteten, medan den andra hälften hade gjort det. De som hade upplevt problem
menade att det är olika kvalitet på brädorna och ibland kan man ha otur och få av de med
sämre kvalitet. Två av respondenterna menade att det är sämre kvalitet på virket idag än vad
det var för cirka 30 år sedan. De menade att det bland annat beror på för snabbväxande träd.
Om det är för mycket fel på panelbrädorna kan företagen skicka tillbaka dem till
byggvaruhandlaren men oftast försöker de få ut det som går och resten blir spill.
Mängden spill hos samtliga av snickarna var ungefär samma. De sa att det är vanligt att räkna
med 10 % spill och de flesta tyckte att det stämde bra för deras respektive företag. Detta
illustreras i Figur 6.
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Figur 6. Visar mängden spill hos de intervjuade snickarna.
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Den lägsta procenten spill som en respondent uppgav var 2 % och den högsta var 20 %, men
inom det spannet höll sig samtliga och de flesta kring 10 %. Några av respondenterna ansåg
att mycket av spillet beror på virkeskvaliteten, till exempel på grund av sprickor, kvisthål eller
att virket är krokigt. En del av spillet beror också på att virket tagit skada vid paketeringen
och hanteringen. En liten del av spillet beror på färgens kvalitet enligt respondenterna.
De flesta av respondenterna ansåg att det inte är någon skillnad i mängden spill om de
använder omålade eller industriellt målade panelbrädor. Eftersom de försöker beställa så
exakta längder som möjligt på panelen så hålls mängden spill nere. Två av respondenterna
ansåg dock att mängden spill varierar. Den ena ansåg att det blir mer spill med målad panel
eftersom den inte går att köpa i så många olika längder. Den andra ansåg att det blir mer spill
med den omålade panelen eftersom den ofta är av sämre kvalitet.
5.2.2 Husleverantörerna
Av de sex intervjuade husleverantörerna har fem av dem egna målerianläggningar medan en
köper in allt sitt material från leverantörer, så även panelen. Samtliga respondenter tycker att
den industriella målningen håller en god kvalitet och de använder sig av både grundmålade
och mellanstrukna panelbrädor, samt ibland omålade. Om kunden vill måla huset med
slamfärg till exempel falurödfärg eller med järnvitriol används omålad panel. Annars verkar
det vara standard för de flesta husleverantörer med grundmålad fasad men att kunden kan
köpa till mellanstruken panel om så önskas. Hos en av husleverantörerna var det dock inte så.
Hos dem mellanstryks 80 % av panelen och 20 % är grundmålad. En respondent sa att deras
panel är grundmålad men att de mellanstryker vindskivor och takutsprång eftersom det kan
vara svårt att komma åt att måla där. En annan av respondenterna sa att deras panelbrädor
endast är skyddsmålade för att skydda fasaden innan målningen. För spontad panel, som är
vanligt idag, är det en förutsättning att den minst är grundmålad menade en av
respondenterna. Eftersom den trävita färgen annars kan komma fram när panelen torkar isär.
Två av respondenterna påpekade att de inte säljer svartmålad fasad, eftersom det blir för
varmt i söderlägen vilket kan leda till sprickbildning. Panelen kan även torka så mycket att
den torkar ur spont och det går att se rakt in i väggen.
Virkeskvaliteten på dagens panel har de flesta av husleverantörerna varit nöjda med. De
menar att trä är ett levande material och att det är ofrånkomligt med vissa problem men över
lag är de nöjda. Detta gäller alla förutom en av respondenterna som ansåg att de har stora
problem med panelen. En orsak till detta menade respondenten var att det idag är modernt
med liggande panel och då behöver panelbrädan vara cirka 5 meter för att slippa skarvar mitt
på väggen. Det är dock svårt att få en panelbräda på 5 meter där hela brädan håller en så bra
kvalitet att den kan spikas upp på väggen. Panelbrädorna har gått igenom många
förädlingssteg innan de kommer till husfabriken, därför tycker respondenten att de borde hålla
en bättre kvalitet än vad de gör. Idag har de ungefär 25 % spill vilket är mycket och borde
kunna förbättras. Panelen är extra viktig eftersom den är så synlig. En regel inne i väggen är
inte lika viktig menade respondenten. En annan av respondenterna var inne på samma spår
och menade att det blir väldigt dyrt om de blir tvungna att byta en panelbräda vid
slutbesiktningen av huset - det får inte hända. Därför är det viktigt med höga krav på just
panelbrädorna. Flera av de övriga respondenterna hade svårt att sätta en siffra på mängden
spill de har, men ansåg sig ha betydligt mindre och gissade på 5–10 %. En av respondenterna
berättade att när de levererar stående panel är den kapad i exakta längder vilket leder till lite
spill, cirka 2 %. Respondenterna ansåg att mängden spill inte skiljer sig mellan de målade och
omålade panelbrädorna. Två av respondenterna tyckte dock det var svårt att jämföra eftersom
de använder så pass lite omålade panelbrädor, men trodde att skillnaden är marginell.
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”Det är också årstidsbundet [spillet] egentligen, eller hur man har torkat det, alltså
allt hänger på det, jag tycker att vi har god kvalitet från de leverantörer vi köper
ifrån, men sen är ju virket känsligt, så i procent, jag har svårt att säga men vi
försöker ligga runt max 5 %” (pers. kom., stor husleverantör, 2017-04-20)
5.2.3 Byggvaruhusen
Fem av de sex intervjuade byggvaruhusen angav att de säljer mest panelbrädor till
företagskunder. Endast en sa att de säljer lika mycket till både privata- och företagskunder.
Hur stor andel omålade och målade panelbrädor de säljer i dagsläget kunde bara fyra av
respondenterna svara på. Deras svar redovisas i Tabell 6.
Tabell 6. Visar andelen omålade/målade panelbrädor de olika byggvaruhusen säljer
Antal respondenter
2
1
1

Omålad panel (%)
65
50
30

Målad panel (%)
35
50
70

Som framgår av tabellen varierade andelen omålade och målade panelbrädor som de
tillfrågade byggvaruhusen säljer, men sammanlagt säljs något mer omålade panelbrädor. Av
de målade panelbrädorna som respektive byggvaruhus säljer var andelen grundmålade och
mellanstrukna också varierande. Två av respondenterna sa att de säljer mest mellanstrukna
panelbrädor medan fyra sa att de säljer mest grundmålade panelbrädor. En av respondenterna
som säljer mest grundmålade panelbrädor i dagsläget påpekade dock att de ser en trend mot
allt högre efterfrågan på mellanstrukna panelbrädor. Flera av respondenterna uppgav att den
paneltyp de säljer minst av har de som beställningsvara och lagerför den inte på grund av
platsbrist.
Ingen av respondenterna hade upplevt några större problem med panelbrädorna angående
virkeskvaliteten. Några menade att det är ett levande material vilket gör att lite deformationer
kommer det alltid att vara, det får man räkna med. En av respondenterna sa att de hade höjt
kvaliteten på panelbrädorna det sista året vilket medfört att de nu är nöjda med dem. En annan
sa att de problem de upplevt med panelbrädorna har berott på fel som uppkommit på måleriet,
till exempel att brädorna inte torkat tillräckligt innan de paketerats vilket gjort att färgen
klibbat.
Vad gäller kassation av panelbrädorna menade samtliga respondenter att den är väldigt liten.
Samtliga uppgav att det ligger inom spannet 1–5 %. Flera av respondenterna menade att
kassationen oftast beror på hanterings- och transportskador och sällan av virkeskvaliteten. Två
av respondenterna sa att kassationen kan bero på att virket spricker, slår sig och blir skev
under lagringen. Eftersom virket lagras inomhus kan det medföra att det blir mer skevt
menade en av respondenterna, för då torkar virket mer än om det är utomhus. Fyra av
respondenterna ansåg att mängden kassation inte skiljer sig för målade och omålade
panelbrädor, medan två respondenter tyckte att det finns en viss skillnad, dock är den liten.

5.3 Kvalitet och virkessort
Under denna rubrik redovisas svar som är kopplade till forskningsfråga tre: vilka krav
angående virkeskvaliteten bör finnas på färdigmålade panelbrädor enligt kunderna? Svaren
från respektive respondentgrupp redovisas separat, först redovisas svaren från snickarna,
sedan husleverantörerna och till sist byggvaruhusen.
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5.3.1 Snickarna
Samtliga av de intervjuade snickarna tycker att det är viktigt med bra kvalitet på de produkter
som de levererar till sina kunder för att göra dem nöjda och lojala. Många anser att det är A
och O med bra kvalitet. Flera av respondenterna tyckte att panelbrädor av bra kvalitet ska vara
av kärnvirke, ha få kvistar, inga sprickor, de ska komma från långsamtväxande träd så panelen
får täta årsringar och brädorna ska vara raka. En av respondenterna menade att bra kvalitet på
panelbrädorna medför snabbare montage vilket sparar tid och kostnaden blir lägre. En annan
av respondenterna menade att kvalitet innebär att produkten motsvarar det pris som man
betalat för den.
”Ja det ska inte vara några sprickor i dem [panelbrädorna] och de ska vara raka,
speciellt när det är spontad panel, man blir ju tokig om de inte går ihop som de ska”
(pers. kom., litet snickeriföretag, 2017-03-28)
De flesta av respondenterna visste inte vilken ingående virkessort det är på panelbrädorna
som de köper i dagsläget. En av respondenterna trodde att det är kvinta (V) på panelbrädorna
de köper och tyckte att den kvaliteten är tillräckligt bra. Tre av respondenterna angav att de
köper den bästa kvaliteten deras respektive leverantör tillhandahåller för att få så bra panel
som möjligt. Två av respondenterna tyckte att kvaliteten på panelen absolut behöver
förbättras. En av dem jämförde panelen som används idag med den panel som användes under
1800-talet och menade att kvaliteten har försämrats;
”Kolla ett gammalt hus som är byggt på 1800-talet så kan ju den panelen vara hur
fin som helst fortfarande, men det finns inte många hus som vi byggt de senaste 30
åren som har bra panel fortfarande” (pers. kom., stort snickeriföretag, 2017-03-28)
En fråga som jag ställde till snickarna var vilken virkesrelaterat särdrag/deformation de tycker
är värsta att ha på panelbrädorna av; kvistar, sprickor, skevhet, mögel och smuts. Svaren
redovisas i Tabell 7.
Tabell 7. Visar vilka virkesrelaterade särdrag snickarna ansåg var värst
Virkesrelaterat särdrag
Kvistar
Sprickor
Skevhet
Mögel/Svampangrepp
Smuts
Vet ej

Antal respondenter
2
5
1
4

Skevhet var det virkesrelaterade särdraget som flest respondenter tyckte var värst. Problemet
med skevhet verkade vara störst vid användandet av spontad panel då det blir svårt att få ihop
panelbrädorna vilket försvårar arbetet. Skevheten kan också leda till att panelbrädorna
spricker när de monteras vilket också är ett problem. En av de fem respondenter som tyckte
skevhet var värst menade att det inte alltid behöver vara fel på ursprungsvirket utan att det kan
bero på hanteringen i byggvaruhusen. Panelbrädorna kanske har legat där för länge vilket kan
leda till att det blir skevt. Det näst värsta virkesrelaterade särdraget var sprickor enligt
respondenterna. Det var främst ändsprickor som kunde ställa till problem. En av
respondenterna tyckte att mögel var det värsta virkesrelaterade särdraget. Respondenten sa
dock att det är mindre mögelpåväxt på panelbrädor som är grund- eller mellanstrukna men på
obehandlade panelbrädor kan det finnas sporer som gör att det blir påväxt snabbare. Fyra av
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respondenterna kunde inte specificera vilket särdrag de tyckte var värst, utan menade att alla
nämnda särdrag medför problem och därmed vill undvikas.
5.3.2 Husleverantörerna
Samtliga husleverantörer angav att de köper sin råvara från mellersta eller norra Sverige för
att få bästa kvalitet. Råvaran därifrån är tätvuxen vilket ger en fin panel. Råvaran från södra
Sverige kan spreta mer i kvaliteten och vara för porös. En av respondenterna sa dock att de
undviker att köpa råvaran för långt norrut eftersom den då kan vara för tät och hård, det bästa
enligt respondenten är att köpa från Mellansverige. Fördelen med en tätvuxen råvara är att det
blir mindre sprickbildning, det blir även en fin och slät yta när den klyvs i bandsågen. En
frodvuxen råvara kan medföra att ytan blir mycket ”ruffare” när den klyvs enligt en av
respondenterna. Panelbrädan i sig ska vara rak och fin, utan kvistutslag eller för stora kvistar,
ingen kådning eller andra skönhetsfel enligt respondenterna. God kvalitet kan också innebära
att virket håller för ändamålet.
”Pratar vi virket, då är kvaliteten dels utseendemässigt, att den ser ut på ett sådant
sätt att man kan sätta den på väggen utan att skämmas, alltså rent visuella bitar. Sen
så pratar vi andra kvaliteter så kanske det är densitet, att den är kompakt och styv så
att den inte liksom ligger och vrider sig” (pers. kom., medelstor husleverantör, 201704-21)
Färgens kvalitet togs också upp som en viktig parameter för de industriellt målade
panelbrädorna. En av respondenterna menade att det innebär att färgen håller det som
utlovats. En annan tyckte det var viktigt med en jämn målning och att brädorna hunnit torka
innan de paketeras för att undvika att de klibbar, vilket ger fula märken.
Tre av respondenterna angav att den virkessort de köper in på panelbrädorna är O/S-kvinta,
resterande visste inte vilken sort de har. En av de respondenter som köper in O/S-kvinta
tyckte att den kvaliteten är tillräckligt bra för panel medan de andra två inte tyckte det. De
tyckte att det krävs en bättre kvalitet för panelbrädorna. Ett förbättringsområde som togs upp
var kvalitetstänkandet på sågverken. Det får till exempel vara 10 % av sämre kvalitet i ett
paket virke men det borde finnas en strävan att minimera den andelen. Detta menade en av
respondenterna och uttryckte det på följande sätt:
”Sågverken har ju inte riktigt samma kvalitetstänkande som många andra leverantörer
tyvärr. De har mycket att lära sig, trägubbar har mycket att lära sig tycker jag. Det
finns en jargong när man pratar med dem [sågverken], det får ju vara 10 % dåligt i
paketet och sådana saker” (pers. kom., medelstor husleverantör, 2017-04-20)
Husleverantörerna fick samma fråga som snickarna angående vilket virkesrelaterat
särdrag/deformation de tycker är värst att ha på panelbrädorna av kvistar, sprickor, skevhet,
mögel eller smuts. Husleverantörerna hade svårt att säga vilket av dessa särdrag de tyckte var
värst och det uppkom många olika svar. Monteringsmässigt tyckte många att skevhet är värst
eftersom det medför att det tar längre tid. Kvistar, sprickor och urslag nämnde också några
som besvärande. Mögel togs upp som ett särdrag som inte får förekomma på panelen, men de
verkade inte ha så stora problem med det heller.
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5.3.3 Byggvaruhusen
Respondenterna från byggvaruhusen hade olika åsikter om hur en panelbräda av bra kvalitet
ska vara. Viktiga parametrar som framkom var att brädan ska vara rak och fin, fin i ytan,
tätvuxen och formstabil. Det ska inte heller finnas för mycket kvistar på brädan eller
vankanter. Färgen var en annan viktig parameter som togs upp, den ska vara fin i ytan och rätt
mängd färg ska ha använts. En av respondenterna tog upp hur viktig råvaran är eftersom allt
hänger på den. Det är viktigt att råvaran kommer från ett bra distrikt i Sverige som
respondenten uttryckte det. Respondenten menade att det finns flera bra distrikt i Sverige, en
av dessa är Norrland men det finns även bra distrikt på andra ställen i Sverige, till exempel
Värmland.
”Man pratar om olika distrikt i Sverige och man pratar Norrland men man ska inte
stirra sig blind på det. Det finns många olika bra distrikt i hela landet egentligen, så
man kan inte generalisera så och säga att en Norrlandsbräda alltid är bättre än en
annan” (pers. kom., byggvaruhus söder, 2017-04-24)
Två av respondenterna uppgav att den virkessort de har på panelbrädorna är G4-2 och de
tyckte att den kvaliteten är tillräckligt bra för panelbrädor. En av dem påpekade dock att
samma kvalitetsstämpel kan vara olika bra, det beror på råvarans ursprung. Resterande av
respondenterna var osäkra på vilken virkessort deras panelbrädor har men trodde att det kunde
vara en blandning av O/S och kvinta.
Byggvaruhusen fick också frågan vilken virkesrelaterat särdrag/deformation de tycker är värst
av; kvistar, sprickor, skevhet, mögel eller smuts. Många av respondenterna hade svårt att
ranka dem och säga vilken som är värst, de tyckte alla är lika dåliga. Det som dock framkom
som lite värre än de andra var mögel och sprickor, samt kvistar nämnde någon av
respondenterna.

5.4 Serviceaspekter
Under denna rubrik redovisas svar som är kopplade till forskningsfråga fyra: finns det några
serviceaspekter som bör förbättras för färdigmålade panelbrädor jämfört med dagens panel?
Svaren från respektive respondentgrupp redovisas separat i ordningsföljden snickarna,
husleverantörerna och byggvaruhusen.
5.4.1 Snickarna
Majoriteten av snickarna var nöjda med sina leverantörer och menar att det aldrig är några
problem med garantier på produkterna de köper. Utan de får ersättning för produkter som det
är fel på. Några av respondenterna sa att de alltid handlar hos lokala leverantörer vilket
medför att de får en bättre relation och att de ställer upp för varandra. En av respondenterna
menade att de hellre betalar mer för att arbeta med en leverantör som ställer upp när de
uppkommer problem än en som inte gör det. En annan av respondenterna tog upp hur viktigt
det är att kunna ge garantier gentemot slutkunden och att det medför en konkurrensfördel att
ge längre garantitid än konkurrenterna.
Samtliga av respondenterna tyckte att det är viktigt med en produkts mervärde och flera tog
upp leveranser som extra viktigt. De menade att det är viktigt att få beställningarna i tid för att
deras eget arbete ska flyta. De menade också att produktens mervärde kan påverka vilken
leverantör de väljer att handla av och det som påverkar mest förutom leverans är bemötande.
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Tre av respondenterna tyckte att produktens mervärde har fått större betydelse på senare tid
medan resterade inte tyckte det.
5.4.2 Husleverantörerna
Samtliga husleverantörer tyckte det är viktigt med garantier på panelen de köper, förutom det
företag som har ett eget sågverk, då blir det andra förutsättningar. En av respondenterna
tyckte dock att det handlar mer om en form av goodwill än garantier. Att kontakten med
leverantören är så bra att det går att få avdrag på kommande leveranser om något har varit
dåligt i en tidigare leverans. Respondenten sa att det är så de löser reklamationer och att det är
svårt att få några riktiga garantier. Respondenterna tyckte också att det är viktigt med en
produkts mervärde och framförallt bemötande och leverans. En av respondenterna menade att
det inte finns tid att tjafsa om onödiga saker, utan relationen med leverantören måste vara bra.
5.4.3 Byggvaruhusen
Hälften av de intervjuade byggvaruhusen tyckte att det är viktigt med garantier på de
produkter de köper och att det påverkar deras val av leverantör. De menade att det är viktigt
för att de i sin tur ska kunna lämna garantier gentemot sina kunder. Eftersom byggvaruhusen
är en mellanhand behöver de kunna falla tillbaka på producenten om det är något som är fel.
Felet behöver sedan härledas till var i ledet det uppstått för att kunna åtgärdas. Två av
respondenterna tyckte inte att garantier är speciellt viktiga. De menade att relationen till
leverantören är viktigare och att produkten är bra. En av respondenterna arbetar för ett företag
som har ett eget sågverk som de köper alla sina varor ifrån, därför är inte garantier så viktiga
för dem.
Tre av respondenterna tyckte att en produkts mervärde är viktig. En av dem ansåg att det är
mervärdet som framförallt påverkar deras val av leverantör. En annan av respondenterna sa att
leveranserna är viktiga och att leveranssäkerhet och kvalitet på produkterna främst avgör
vilken leverantör de väljer.
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6 Analys
I detta kapitel analyseras resultatet som presenterats i kapitel 5 utifrån studiens teoretiska
ramverk som presenterats i kapitel 4. Kapitlet följer samma struktur av ämnesrubriker som
föregående resultatkapitel.

6.1 Efterfrågan för industriellt färdigmålade panelbrädor
Enligt Mont (2002) har det skett en förändring inom tillverkningsindustrin som har gett
service en ökad betydelse. Det innebär att produktion av standardiserade produkter i stora
volymer är något som tillhör det förflutna. Produkterna ska i stället vara mer kundanpassade,
ha bättre design, kvalitet och ge utrymme för kontinuerliga innovationer. Detta är något som
kan behöva förbättras just inom skogsindustrin som två av respondenterna nämnde. Den ena
menade att branschen är konservativ och den andra tyckte att sågverksindustrin har mycket att
lära sig angående kvalitetstänkandet. Mont tar även upp ett system som kan användas för att
följa utvecklingen mot ett samhälle där mer tjänster efterfrågas, detta är product-service
system. Systemet kan delas in i tre olika kategorier vilka är produktorienterad service,
användarorienterad service och resultatorienterad service. Skillnaden mellan dessa
kategorier är hur stor betydelse servicen har i ett erbjudande. Den kategori som färdigmålade
panelbrädor skulle kunna tillhöra är användarorienterad service eftersom servicen gentemot
slutkunden får ökad betydelse. Färdigmålade panelbrädor medför att kunderna inte behöver
slutstryka panelen själva utan det är redan gjort i fabriken vilket kan ses som en service
gentemot kunden. Det spara även tid då det arbetsmomentet försvinner. De två föregångarna
till färdigmålade panelbrädor, det vill säga grund- och mellanstrukna panelbrädor kan sägas
tillhöra produktorienterad service. Eftersom det innebär en service gentemot kunden att kunna
köpa panelbrädor som är grund- eller mellanstrukna men båda dessa behöver slutstrykas på
plats. I Figur 7 illustreras hur de olika panelsorterna kopplas till product-service-system.
Product‐service system
Värde främst i
produkt‐
Komponenten

Servicekomponent
(immateriell)

Värde främst i
service‐
komponenten

Produktkomponent
(materiell)

Endast
Produkt

Produkt‐
Orienterad

Användar‐
Orienterad

Omålad

Grundmålad
Mellanstruken

Färdigmålad

Resultat‐
orienterad

Endast
service

Figur 7. Omålade panelbrädor och de industriellt målade panelbrädorna utplacerade i olika kategorier inom
Product-service system.

Utvecklingen går från vänster – produkten i fokus, mot höger – servicen i fokus. En omålad
panelbräda kan ses som ”endast en produkt” och därmed vara placerad längst till vänster i
figuren medan de industriellt målade panelbrädorna går mot höger. Längst till höger i figuren
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kommer panelbrädor troligen aldrig att hamna eftersom det är en produkt som inte kommer
kunna bli endast en service.
Färdigmålade panelbrädor kan sägas vara en väsentligt förbättrad produkt, det vill säga en
vidareutveckling av mellanstrukna panelbrädor. Därmed kan produkten klassas som en
innovation enligt OECD & Eurostat (2005), då deras definition på en innovation är: ”En
innovation är genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst)
eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny metod för organisationsstruktur för
affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller yttre förbindelser” (OECD & Eurostat, 2005, s.
46).
Majoriteten av de intervjuade respondenterna var tveksamma till att börja använda
färdigmålade panelbrädor då de ansåg att panelen behöver slutstrykas när den är monterad för
att täcka över spikhuvuden och eventuella skador. Denna tveksamhet kan medföra att det tar
längre tid att få innovationen antagen på marknaden, vilket Rogers (2003) hävdar. Rogers
menar att det kan ta flera år att få en innovation antagen från det att den finns på marknaden,
trots att den har uppenbara fördelar. Hur snabbt en innovation sprids beror också på
innovationens egenskaper enligt Rogers. Det finns fem olika egenskaper som påverkar
spridningen, dessa är relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, möjlighet att prova den nya
innovationen och observerbarhet. De två sistnämnda egenskaperna som innebär att kunderna
kan prova den nya innovationen och att resultatet från innovationen är synligt för användarna
tyckte några av de intervjuade snickarna var viktigt. De menade att det är viktigt att först få se
hur de färdigmålade panelbrädorna fungerar i praktiken för att sedan bestämma sig för att
själv använda de eller inte. Egenskapen ”relativ fördel” kan dock vara det som hämmar
spridningen av färdigmålade panelbrädor då denna egenskap handlar om huruvida den nya
innovationen uppfattas som bättre i jämförelse med tidigare koncept. Eftersom majoriteten av
respondenterna varit skeptiska mot färdigmålade panelbrädor uppfattas alltså inte denna
innovation som bättre än dess föregångare i dagsläget. Detta påpekade även ett av de
intervjuade byggvaruhusen och sa att det är tveksamt om färdigmålade panelbrädor skulle
leda till några förbättringar jämfört med dagens grund- och mellanstrukna panelbrädor.
Det första steget vid utvecklandet av en ny eller förbättrad produkt är möjlighetsidentifikation
enligt Van Kleef et al. (2005). Under detta steg är det viktigt att hitta icke tillgodosedda behov
hos kunderna. Ett problem kan dock vara att kunderna inte själv vet vad de vill ha. De flesta
av respondenterna i denna studie har varit tveksamma till att använda färdigmålade
panelbrädor. Det behöver dock inte bero på att dessa panelbrädor skulle vara en dålig produkt,
utan det kan bero på att kunderna inte vet vad de själva vill ha som Van Kleef et al. uttrycker
det. Kunderna ser inte möjligheterna med färdigmålade panelbrädor utan bara problemen med
spikhuvudena och skador som kan uppkomma på panelen.
Trots att kunderna kan ha svårt att uttrycka vad de vill ha är det viktigt att lyssna till dem för
en lyckad produktutveckling enligt Kärkkäinen et al. (2001), samt ha en stor kunskap om
dem. Därför är det viktigt att ta till sig det som kunderna uppgett som problematiskt med
färdigmålade panelbrädor. Det som respondenterna framförallt framhävt som problematiskt är
spikhuvudena, hantering- och monteringsskador och kap kring fönster och dörrar som
behöver målas över när panelen är monterad. Dessa parametrar behöver tas i åtanke innan
färdigmålade panelbrädor kan komma ut på marknaden. Det kan till exempel vara att lösa
monteringen genom att ta fram en dold montering som gör att spikhuvudena inte syns och ett
sätt att hantera virket som gör att det inte tar skada vid hanteringen. Kärkkäinen et al. delar in
kunder i konsument- och industrikunder. Enligt denna klassificering är alla respondenter i
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denna studie (snickare, husleverantörer och byggvaruhus) industrikunder. Det som bland
annat kännetecknar industrikunder är att de oftast är professionella, har stor kunskap och
överväger många olika kriterier innan de genomför ett köp. Detta medför att respondenterna i
denna studie bör ha stor kunskap om just paneler då de arbetar mycket med det och därför har
deras åsikter stort värde.
Av alla respondenter var det fyra snickare som direkt var positiva till att använda
färdigmålade panelbrädor om det fanns. Dessa respondenter sa även att de skulle vara beredda
att betala mer för denna produkt. Monroe (2003) beskriver upplevda uppoffringar och
upplevda fördelar för kunden. Upplevda uppoffringar inkluderar alla kostnader som kunden
ådrar sig i och med köpet. Upplevda fördelar kan till exempel inkludera fysiska attribut,
tjänsteattribut och andra indikatorer på erhållen kvalitet. Även Zeithaml (1988) menar att
upplevt värde för kunden baseras på uppfattningen av ”vad som ges” och ”vad som fås” och
att det kan variera mellan olika kunder. Eftersom färdigmålade panelbrädor inte finns på
marknaden ännu kan kunderna varken ha upplevt några fördelar eller uppoffringar med dem.
Däremot är deras uppfattning att fördelarna kommer att väga tyngre än uppoffringarna.

6.2 Brister gällande dagens panel
De flesta av respondenterna har varit nöjda med de industriellt målade panelbrädorna som
finns i dagsläget. Enligt Söderlund (1997) är det viktigt att ha nöjda kunder och allt fler
företag blir medvetna om det. Det medför att kunderna blir lojala och väljer att komma
tillbaka till samma leverantör nästa gång ett köpbehov uppstår. De olika respondenterna som
medverkat i studien har alla olika leverantörer som de köper sitt material ifrån. Det är dock
viktigt för producenterna av industriellt målade panelbrädorna som helhet med nöjda kunder
som kan marknadsföra dessa vidare och välja att använda dem även framöver. Söderlund
(1997) menar också att graden av kundtillfredsställelse beror på kundens förväntningar innan
köpet och kundens bedömning efter köpet. Några av snickarna sa att de industriellt målade
panelbrädorna inte lever upp till deras förväntningar och därför köper de omålade panelbrädor
och målar dem själva istället. Förväntningarna var alltså högre innan köpet än vad
panelbrädorna levde upp till, vilket leder till missnöje och låg kundtillfredsställelse bland
dessa kunder.
Några av snickarna sa dock att deras kunder ofta uppskattar att de kan erbjuda industriellt
målade panelbrädor. Det är även deras kunder som i slutändan bestämmer vilken panel som
ska användas och hur den ska vara målad. Att ha nöjda och lojala kunder blir allt viktigare
med ökad konkurrens. Flera företag använder kundnöjdhet som en indikator på olika
produkter och tjänsters prestanda enligt Matzler & Hinterhuber (1998). För den industri som
tillverkar industriellt målade panelbrädor innebär det en fördel om fler kunder efterfrågar det
och även en konkurrensfördel för de företag som erbjuder det.

6.3 Kvalitet och virkessorter
Kvalitet är ett begrepp som används flitigt i dagens samhälle. Dess definition har förändrats
över tiden och idag definieras det som ”förmågan att uppfylla kundernas behov och
förväntningar” (Sörqvist, 2000, s. 11). Kvalitet är något som samtliga av respondenterna har
framhävt som viktigt. Snickarna menade att det är viktigt att deras arbete håller en god
kvalitet för att deras kunder ska vara nöjda och lojala, det vill säga uppfylla kundernas behov
och förväntningar. Samtliga av respondenterna tog upp olika parametrar av kvalitet, det var
bland annat:
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 Brädorna ska hålla en god kvalitet. Bland annat ska de vara raka och inte ha för
mycket kvistar och sprickor.
 Färgen som brädorna är målade med ska vara av god kvalitet.
 Det ska vara bra kvalitet på råvaran.
 Produkten ska motsvara priset som begärts för den.
 Virket ska hålla för ändamålet.
Produktkvalitet kan analyseras utifrån åtta olika dimensioner som Garvin (1984) har tagit fram.
Dessa åtta dimensioner är; prestanda, produktens attribut, pålitlighet, överensstämmelse,
hållbarhet, användbarhet, estetik och upplevd kvalitet. De ovan nämnda kvalitetsparametrarna
som respondenterna tog upp som viktiga kan kopplas till Garvins åtta dimensioner:
 En panelbräda skulle enligt respondenterna ha täta årsringar, lite kvist, inga sprickor,
formstabil och inga vankanter. Dessa parametrar kan kopplas till dimensionerna
estetik eftersom panelbrädan ska se ut på ett visst sätt enligt respondenterna. Även
hållbarhet eftersom en panelbräda utan de nämnda deformationerna förväntas hålla
bättre. Samt överensstämmelse då en bräda av till exempel sorten O/S förväntas ha
vissa egenskaper och en mindre mängd deformationer eftersom det är en bräda av hög
kvalitet.
 Färgens kvalitet är viktigt för de industriellt målade panelbrädorna enligt
husleverantörerna och byggvaruhusen. Det ska till exempel vara en jämn målning och
färgen måste vara torr innan brädorna paketeras för att undvika att de klibbar vilket
ger fula märken, samt att färgen ska hålla det som lovats. Färgen har mycket med
utseendet att göra och kan därför kopplas till dimensionen estetik. Det kan även
kopplas till dimensionerna användbarhet, hållbarhet och pålitlighet som har att göra
med att färgen ska hålla avsedd tid.
 Råvaran tog husleverantörerna och byggvaruhusen också upp som viktig för att erhålla
panelbrädor av god kvalitet. De menade att den bästa råvaran fås från mellersta eller
norra Sverige. Även detta går att koppla till dimensionen estetik eftersom råvaran från
mellersta och norra Sverige oftast ger en bättre panel som ser bättre ut, men det kan
även kopplas till hållbarhet då denna råvara förväntas hålla längre.
 Att produkten ska motsvara priset och att virket ska hålla för ändamålet kan sägas vara
övergripande kvalitetsparametrar som täcker samtliga av de åtta dimensionerna. För
att en kund ska anse att produkten motsvara priset kan det bland annat innebära att den
ska hålla avsedd tid, ha förväntat utseende, inte kräva service inom den närmsta tiden
och så vidare. Detta kan dock vara högst individuellt och olika kunder kan ha olika
krav på produkten för att anse att den motsvarar priset.
Av Garvins åtta dimensioner kan hållbarhet och estetik sägas vara de viktigaste. Eftersom
dessa dimensioner finns med under samtliga punkter ovan. Det är alltså viktigt att
panelbrädan ser bra ut, vilket inkluderar både en bra virkeskvalitet och fin färg. Detta är något
som har påpekats av några respondenter, de menade att det är viktigt med bra kvalitet på just
panelbrädorna eftersom de är så synliga på ett hus. Det är även viktigt att panelbrädan håller
given garantitid och att färgen håller det som lovats för att kunderna ska bli nöjda.
I kanons modell illustreras tre olika typer av produktkrav som påverkar kundnöjdheten på
olika sätt när de uppfylls. Dessa är underförstådda behov, uttalade behov och omedvetna
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behov (Matzler & Hinterhuber, 1998; Sörqvist, 2000; Matzler et al., 2004). De underförstådda
behoven är grundläggande och dessa tar kunden för givet, om de inte uppfylls kommer
kunden att bli extremt missnöjd. För respondenterna i denna studie kan det till exempel vara
att brädorna uppfyller kraven för den virkessort de beställt, att de är paketerade på ett sätt som
gör att de inte tar skada av transporten och att leveransen kommer i tid. De uttalade behoven
är uttryckligen efterfrågade av kunderna och ju bättre de uppfylls ju nöjdare blir kunden. Det
respondenterna uttryckligen har efterfrågat för industriellt målade panelbrädor är att
panelbrädorna är raka och fina utan för mycket kvist och sprickor, att råvaran är bra och att
färgen håller god kvalitet. De omedvetna behoven är de produktkriterier som har störst
påverkan på hur nöjd en kund blir. Dessa behov är dock omedvetna och outtalade och därför
svåra att specificera, men om de uppfylls kommer kunderna att bli överraskade och
kundtillfredsställelsen hög. Detta motsvarar en attraktiv kvalitet och hade eventuellt uppnåtts
om färdigmålade panelbrädor blev en premiumvara som en av respondenterna trodde var
nödvändigt för en sådan produkt.

6.4 Serviceaspekter
Majoriteten av de intervjuade har varit tvivlande mot helt färdigmålade panelbrädor och varit
tveksamma till att själva använda det. Detta stämmer väl överens med det som Murthy (2006)
hävdar angående nya produkter. Det vill säga att en ny produkt ofta är mer komplex än sin
föregångare vilket kan medföra en viss osäkerhet hos kunderna angående produktens
prestanda. Ett sätt att minska osäkerheten hos kunderna kan vara att använda sig av garantier,
vilket är ett sätt att försäkra kunderna om att produkten håller en god kvalitet.
De flesta av respondenterna tyckte att det är viktigt med garantier på de produkter som de
köper och att det påverkar vilken leverantör de väljer att handla ifrån. En av snickarna tyckte
även att det är viktigt att kunna lämna garantier gentemot sina kunder och att det medför en
konkurrensfördel att kunna ge längre garantitid än konkurrenterna. Murthy (2006) och Huang
et al. (2007) menar att garantier är ett verktyg som tillverkare kan använda sig av för att visa
att produkten håller god kvalitet. En längre garantitid indikerar på en högre tillförlitlighet hos
produkten. En högre tillförlitlighet kan också leda till att fler kunder söker sig till det
företaget, vilket då också medför en konkurrensfördel. Det var dock inte alla respondenter
som tyckte att garantier är viktiga utan att relationen till leverantören är viktigare.
Ford et al. (2006) menar att ett erbjudande från ett företag består av olika kombinationer av
fem olika element, dessa är produkt, service, leverans, råd och kostnad & pris. Två av
respondenterna från byggvaruhusen tyckte inte att garantier är så viktiga utan att produkten i
sig är det viktigaste. Detta stämmer inte överens med Ford et al. påstående att själva
produkten i ett erbjudande ofta har liten betydelse jämfört med resterande element. De övriga
respondenterna ansåg dock att andra element utöver själva produkten också är viktiga. Det
som framkom som extra viktigt var leveranser. Enligt Ford et al. handlar det om hur, var, när
och i vilken form kunderna får sina produkter och är en viktig del av ett erbjudande.
Snickarna och husleverantörerna tog även upp bemötande som en viktig del. Utifrån
elementen ovan skulle det kunna klassas som råd, vilket i detta avseende avser alla aktiviteter
som en leverantör utför i syfte att öka kundens förståelse för erbjudandet. Råd har stor
betydelse vid hög osäkerhet hos kunderna, därför kan elementet råd bli extra viktigt vid ett
eventuellt införande av färdigmålade panelbrädor eftersom kunderna uppvisat en stor
osäkerhet kring det. Av de respondenter som var positiva till att använda färdigmålade
panelbrädor om det fanns ansåg inte att det skulle vara något problem att betala mer för dem,
därför är elementet kostnad & pris inte något som är begränsande för den nya produkten. Det
enda elementet som respondenterna inte nämnt något om är service. Det kan bero på att detta
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element handlar om att det blir allt fler kunder som väljer att köpa en service istället för en
produkt, till exempel genom att leasa, vilket är svårt att göra med panelbrädor.
De flesta av respondenterna ansåg att det är viktigt med en produkts mervärde, det som togs upp
som extra viktigt var leverans och bemötande. Grönroos (1997) menar att Customer-preceived
value kan delas in i kärnvärde och mervärde. Kärnvärde är själva produkten som kunden köper
och mervärde kan vara de tillägg som ingår i köpet och påverkar kärnvärdet. Mervärdet kan
både ha positiv och negativ påverkan på kärnvärdet. Det kan vara negativt om leveranserna är
försenade, servicen dålig eller om löften bryts. Flera av respondenterna sa att mervärdet kan
påverka vilken leverantör de väljer att handla av, vilket innebär att en dålig service kan medföra
att de byter leverantör. Om det inträffar hade mervärdet haft en negativ påverkan på kärnvärdet
eftersom företaget riskerar att tappa en kund. Även Sörqvist (2000) delar upp en produkts värde
på ett liknande sätt men kallar det kärnprodukt och totalprodukt. Totalprodukt inkluderar alla
delar av ett erbjudande, till exempel bemötande och relationer och har enligt Sörqvist fått en
ökad betydelse på senare tid vilket tre av snickarna håller med om.

6.5 Koppling till det teoretiska ramverket
Hur analysen är kopplad till studiens teoretiska ramverk visas i Figur 8. Under varje huvudteori;
marknadsföringstrend, innovation, produktutveckling och kundvärde redovisas några av de
viktigaste aspekterna som framkommit under intervjuerna.
Marknadsföringstrender
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Figur 8. Visar hur analysen är kopplad till studiens teoretiska ramverk.



Marknadsföringstrender
I dagsläget har det skett en förändring i samhället där mer service efterfrågas. Det
efterfrågas bland annat mer kundanpassade produkter med bättre kvalitet, vilket några
av respondenterna i denna studie framhävt som viktigt. Det som respondenterna i
denna studie ansåg var extra viktigt var leveranssäkerhet och bemötande.
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Innovation
Färdigmålade panelbrädor kan klassas som en innovation då det är en väsentligt
förbättrad produkt. Eftersom respondenterna varit skeptiska mot färdigmålade
panelbrädor kan det ta lång tid för innovationen att spridas på marknaden. Det kan
vara viktigt för kunderna att få se hur produkten fungerar innan de väljer att använda
den eller inte.



Produktutveckling
För en lyckad produktutveckling är det viktigt att lyssna till kunderna. Det kan dock
vara svårt om kunderna har svårt att uttrycka vad de vill ha. Respondenterna i denna
studie kan klassas som industrikunder vilken innebär att de bör ha stor kunskap kring
den berörda produkten och deras åsikter blir viktiga.



Kundvärde
Det är viktigt för alla företag med nöjda kunder och allt fler blir medvetna om det. Det
som respondenterna i denna studie framförallt efterfrågar på en panelbräda är att
brädan i sig ska hålla en god kvalitet, råvaran ska vara bra och även färgen. För att
minska den osäkerhet som kan finnas för nya produkter kan företag använda sig av
garantier för att säkra produktens kvalitet.

6.6 Svar på forskningsfrågor
1. Efterfrågas industriellt färdigmålade panelbrädor?
Många av respondenterna har varit skeptisk mot att använda helt färdigmålade
panelbrädor då många anser att de behöver slutstrykas när de är monterade. Därför är
efterfrågan i dagsläget liten för denna produkt.
2. Finns det några brister på dagens panel som leder till svinn, som skulle behöva
förbättras för färdigmålade panelbrädor?
De olika respondentgrupperna har haft olika uppfattningar om detta;






Av snickarna ansåg många att de industriellt målade panelbrädorna är bra
medan andra tyckte att de inte lever upp till förväntningarna. Virkeskvaliteten
rådde det också delade meningar om. Ungefär hälften tyckte att den är bra
medan den andra hälften inte tyckte det.
Av husleverantörerna tyckte samtliga att de industriellt målade panelbrädorna
håller en god kvalitet, dock har majoriteten av dessa egna målerier där de
själva målar panelbrädorna. Virkeskvaliteten tyckte majoriteten av
respondenterna också håller en god kvalitet och de har varit nöjda med den.
Samtliga av de intervjuade byggvaruhusen tyckte att virkeskvaliteten på den
ytterpanel de köper håller en god kvalitet.

3. Vilka krav angående virkeskvaliteten bör finnas på färdigmålade panelbrädor enligt
kunderna?
Det virkesrelaterade särdraget som snickarna och husleverantörerna rankade som värst
på en panelbräda var skevhet då det medför problem vid monteringen. Respondenterna
från byggvaruhusen ansåg att mögel, sprickor och kvistar var värst. Det kan behöva
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finnas hårdare restriktioner mot just dessa särdrag eftersom målet är att alla brädor i ett
paket ska kunna användas när de är färdigmålade.
4. Finns det några serviceaspekter som bör förbättras för färdigmålade panelbrädor
jämfört med dagens panel?
De flesta av respondenterna från samtliga grupper ansåg att det är viktigt med
garantier och en produkts mervärde. Leveranser och bemötande är de serviceaspekter
som respondenterna ansåg vara viktigast. Respondenterna har överlag varit nöjda med
sina nuvarande leverantörer. Det kan tolkas som att deras krav på service är uppfyllda
och förbättringspotentialen är liten.
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7 Diskussion
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där studiens tillvägagångssätt utvärderas utifrån
dess för- och nackdelar. Sedan följer en resultatdiskussion där resultatet och analysen sätts i
relation till tidigare studier som presenterats i kapitel två och introduktionen i kapitel ett. Till
sist besvaras studiens forskningsfrågor.

7.1 Metoddiskussion
Den forskningsansats som används i denna studie är flexibel design och kvalitativa data.
Fördelen med att använda kvalitativa data är att det ger en helhetsbild och möjliggör en ökad
förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Vid tillämpning
av flexibel design är det vanligt att använda sig av fallstudier, vilket jag har gjort i denna
studie. Det kan dock medföra att resultatet är svårt att generalisera och det kan påverka
studiens reliabilitet och validitet enligt Bryman & Bell (2011). Syftet med denna studie var
dock inte att kunna generalisera resultatet till andra fall eller populationer och därför ansågs
fallstudie vara lämpligt. För att ändå säkra studiens validitet och reliabilitet har olika verktyg
använts. Det skedde bland annat genom att alla intervjuer spelades in och transkriberades för
att sedan kunna återges så exakt som möjligt. Tre olika respondentgrupper (snickare,
husleverantörer och byggvaruhus) intervjuades för att skapa triangulering och säkrare resultat.
Samma teori användes för analys av samtliga intervjuer, det vill säga det teoretiska ramverket
applicerades på allt datamaterial.
Datainsamlingen till denna studie har skett via telefonintervjuer. Det finns både för- och
nackdelar med denna metod. Det sparar tid och minskar kostnaderna men utesluter ickeverbala reaktioner från respondenten (Bryman & Bell, 2011). Att denna metod valdes berodde
främst på att respondenterna varit utspridda över hela Sverige, från Skåne till Norrbotten.
Därför hade det tagit alltför mycket tid i anspråk att genomföra personliga intervjuer.
Intervjuerna har också varit så pass korta att det har fungerat bra att göra dem via telefon. De
flesta har varit kring 15 minuter.
Respondenternas svar var oftast kortfattade vilket ledde till relativt korta intervjuer. De
kortfattade svaren kan ha berott på att jag kontaktade respondenterna utan förvaring vilket
gjorde att de var mitt uppe i sitt arbete och ibland hade svårt att ta sig tid för intervjun. Många
av respondenterna upplevdes också som stressade vilket gjorde att följdfrågor undveks i vissa
fall för att hinna igenom hela intervjuguiden. Om personliga intervjuer hade genomförts
kanske mer utförliga svar hade erhållits och diskussionsklimatet varit bättre. Det hade också
medfört att ansiktsuttryck och andra reaktioner från respondenterna angående frågorna inte
uteslutits. Den grupp som dock visade störst intresse för studien var husleverantörerna. De
gav mest utförliga svar och intervjuerna med dem var också längst, cirka 20 minuter.
Det var svårast att få tag på snickare och byggvaruhus att intervjua. Flertalet av snickarna som
jag kontaktade valde att inte medverka i studien på grund av tidsbrist. Det gjorde att jag fick
leta fram nya snickeriföretag under tiden för att komma upp till det antal som var tänkt, det
vill säga 12 stycken. Det var också svårt att få tag på byggvaruhus att intervjua och jag fick
ringa upprepade gånger för att få svar. En orsak till det kan vara att personalen på
byggvaruhusen har mycket att göra under våren då många personer väljer att renovera
exempelvis sina hus och behöver köpa byggmaterial. Detta gjorde att spridningen bland
byggvaruhuskedjor blev begränsad. Målet var att få med så många olika kedjor som möjligt
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men det slutade med att de flesta av byggvaruhusen tillhör kedjan XL-bygg eller Woody
bygghandel. Om andra kedjor hade deltagit hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut.
Eftersom byggvaruhus inom samma kedja kan ha samma riktlinjer angående vilka produkter
de ska erbjuda, vilka kampanjer som ska genomföras och så vidare.
Två företag som jag kontaktade (en husleverantör och ett byggvaruhus) ville hellre besvara
frågorna via mail. Byggvaruhuset valde dock sedan att inte delta i studien. Från
husleverantören fick jag däremot svar, dessa var dock kortfattade och vissa svar svåra att
förstå. Därför skedde förtydligande av vissa frågor via mail. Om intervjun hade skett via
telefon hade förtydliganden kunnat ske direkt och minskat risken för missförstånd.
För att hitta företag att intervjua användes söktjänsterna Google och Eniro. Detta kan ha
bidragit till en felkälla då de största företagen kommer upp först eller de som har betalat för
att deras företag ska göra det. Detta var dock det sätt som ansågs bäst för att hitta lämpliga
företag.
I denna studie har hänsyn tagits till de etiska ställningstaganden som beskrivs i kapitel 3.5.
Det innebär att respondenterna har deltagit frivilligt i studien och de har blivit informerade om
studiens syfte. Den information som har samlats in har inte berört respondenternas privatliv
utan deras yrkesliv och därmed har ingen känslig information samlats in. Informationen har
återgetts på ett så fullständigt sätt som möjligt i uppsatsen för att undvika missförstånd. Citat
har använts på vissa ställen för att återge exakt vad respondenten i fråga sagt.

7.2 Resultatdiskussion
Ett problem vid utvecklandet av en ny produkt kan vara att kunderna inte vet vad de vill ha.
De ser kanske inte vad som är möjligt att ta fram eller vilka fördelar det skulle leda till. Det
kan göra det svårt att lyssna till vad kunderna vill ha samtidigt som de kan ha svårt att
uttrycka det. Detta kan vara en av orsakerna till att respondenterna i denna studie varit
negativa mot industriellt färdigmålade panelbrädor – de ser inget behov av det just nu.
Föreställningen att produktanvändare har behov som de själva inte är medvetna om var
grunden till det arbete som Thiger (2014) genomförde. Författaren studerade problem och
behov som byggare i Sverige stöter på i sin vardag och kom fram till att det viktigaste är att
utveckla produkter som minskar tidsåtgången. Därför borde produktutveckling inom
branschen satsa på produkter som minskar tiden det tar att utföra ett arbetsmoment på
byggarbetsplatsen. Utvecklandet av färdigmålade panelbrädor borde vara i linje med denna
tidsbesparing som är nödvändig för byggarna. Eftersom panelen är färdigmålad från fabrik
försvinner ett arbetsmoment från byggarbetsplatsen, det vill säga slutstrykningen. Därmed
borde tiden på byggarbetsplatsen minska., förutsatt att det inte tar längre tid att montera dessa
panelbrädor då monteringen ska vara dold. Den tidsbesparing som färdigmålade panelbrädor
kan leda till kan också medföra högre löner för byggarna, eftersom deras lön ofta är grundad
på ackord (Thiger, 2014). Det innebär att ju fler arbetsmoment de hinner göra på en bestämd
tid ju högre blir deras lön. Därför borde detta vara en produkt som får stort intresse från
byggarna och hela byggbranschen.
I denna studie klassas industriellt färdigmålade panelbrädor som en innovativ produkt, medan
grund- och mellanstrukna panelbrädor kan ses som en traditionell produkt. I en studie gjord
av Fransson (2009) såg klassificeringen annorlunda ut. Där var grundmålade panelbrädor den
innovativa produkten och omålade panelbrädor den traditionella produkten. Likt resultatet i
denna studie fann Fransson en osäkerhet kring den innovativa produkten bland
respondenterna som deltog. De ansåg att den innovativa produkten var för dyr, de var osäkra
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kring produktens kvalitet och vilka möjligheter den medförde. I denna studie har
respondenterna inte uttryckt någon oro över priset men däremot över produktens kvalitet och
nya möjligheter. Kvalitetsmässigt är det främst färgen respondenterna uttryckt en oro för, att
den skulle ta skada under transport och montering och medföra fula märken som behöver
målas över. Respondenterna har inte heller sett några nya möjligheter som färdigmålade
panelbrädor kan leda till eller att de skulle vara bättre jämfört med dagens grund- och
mellanstrukna panelbrädor. En orsak till att många av respondenterna varit negativa till
färdigmålade panelbrädor kan vara att majoriteten av företagen som deltagit i studien varit
små, i alla fall bland snickeriföretagen. I Franssons studie framkom det nämligen att större
organisationer är mer innovativa än små. Om det hade varit en större blandning av stora och
små företag i denna studie kanske resultatet sett annorlunda ut. Större företag kanske hade
haft en annan syn på färdigmålade panelbrädor och sett fördelarna med det och möjligheten
till att öka produktiviteten. En skillnad mellan denna studie och Franssons som är värd att ta i
beaktande är att grundmålade panelbrädor fanns på marknaden när Fransson genomförde sin
studie, men färdigmålade panelbrädor finns inte marknaden ännu. Därför baseras svaren från
respondenterna i denna studie på deras förväntningar och uppfattningar och inte erfarenheter.
I en senare studie genomförd av Wetterberg (2014) studerades vilka hinder som fanns hos
byggvaruhus för att börja sälja mellanstruken panel. I denna studie ansågs mellanstruken
panel vara en innovativ vidareförädling av grundmålad panel. De hinder som uppkom var
pris, konservativ marknad och brist på utrymme för lagerhållning. Utrymme för lagerhållning
har även i denna studie framkommit som besvärande bland byggvaruhusen. Det har dock inte
varit begränsande för att just sälja mellanstruken panel utan snarare för att de inte kan
lagerföra alla produkter de kanske hade önskat, vare sig de är grund- eller mellanstruken
panel. Därför lagerför vissa av byggvaruhusen bara den panel de säljer mest av och har den
andra som beställningsvara. I denna studie har även en konservativ marknad tagits upp som
ett eventuellt hinder mot spridningen av färdigmålade panelbrädor. Eftersom det kan medföra
att personer i branschen är motvilliga mot att testa nya produkter. De fortsätter hellre med
gamla koncept som de känner sig trygga med. Wetterberg studerade även vilka
kvalitetsaspekter som ansågs vara viktiga vid val av produkt. De aspekter som författaren kom
fram till stämmer väl överens med några av de kvalitetsparametrar som efterfrågades av
respondenterna i denna studie. Det vill säga glänsande färg, mellangrov struktur och täta
årsringar.
Leveranser visade sig vara en viktig del för samtliga respondenter i denna studie. De menade
att det är viktigt att de får sina produkter i tid för att deras eget arbete ska flyta och inga
förseningar ska uppstå. Detta är något som det finns förbättringsbehov inom enligt Holst
(2010). Författaren undersökte vad byggvaruhus erbjuder sina yrkeskunder och kom fram till
ett antal förbättringsbehov. Det var bland annat förkortade ledtider, bättre logistiska lösningar
och ökad förädling. Holsts resultat antyder att logistik och ledtider är något som byggföretag
överlag anser är viktigt. Att just dessa parametrar är viktiga kan bero på att byggföretagen
själva har pressade arbetstider att förhålla sig till och därför måste de få rätt produkter i rätt tid
för att inte förseningar ska uppstå. Den ökade förädlingen som efterfrågades i Holsts studie
var bland annat att produkterna kunde köpas exaktkapade. Det skulle medföra att spillet hos
byggföretagen minskade. Några av de intervjuade snickarna i denna studie menade att deras
spill kan hållas nere tack vare exaktkapade panelbrädor, detta är alltså en vidareförädling som
verkar uppskattas av många snickare.
Inom skogsindustrin måste företagen bli bättre på att utveckla nya produkter, och
innovationer blir allt viktigare för att skapa hållbara konkurrensfördelar enligt Hansen (2010).
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Det finns även ett behov av att förbättra kunskapen kring innovations- och produktutvecklingsfrågor. Utvecklandet av färdigmålade panelbrädor skulle bidra med en innovation
till branschen och eventuellt stärka träets position på marknaden gentemot andra fasadmaterial.
Eftersom det skulle vara en helt färdig produkt som inte skulle behöva något underhåll de
närmaste 10–15 åren. Tidigare studier gjorda kring industriellt målade panelbrädor som är
beskrivna ovan har betraktat grund- och mellanstrukna panelbrädor som innovativa produkter.
Idag kan dessa ses som traditionella, accepterade av marknaden och många väljer dem framför
omålade panelbrädor. Det fanns dock en osäkerhet även gentemot grund- och mellanstrukna
panelbrädor när de var nya på marknaden. Detta kan tyda på en trend att kunderna hela tiden
efterfrågar produkter med en högre förädlingsgrad. Med färdigmålade panelbrädor skulle den
högsta förädlingsgraden av industriellt målade panelbrädor uppnås, vilket skulle vara i linje med
den påvisade trenden.
Att använda sig av färdigmålade panelbrädor kan medföra att det går fortare att bygga hus då
ett arbetsmoment försvinner. Det vill säga slutstrykningen av panelen då den är monterad. Det
kan vara av central betydelse på grund av bostadsbristen som råder i Sverige. Enligt Boverket
(2017) kommer det att behövas 710 000 nya bostäder fram till år 2025. För att uppnå detta
behöver takten för husbyggandet öka. Att bygga hus i trä har visat sig ha flera fördelar. Det är
bland annat klimat- och miljövänligt och medför kortare byggtider (www: GS-facket: 2017).
Därför är trä ett material som är bra att använda vid nybyggnation och ombyggnation och
innovationer inom detta område borde ha stor efterfrågan.
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8 Slutsatser och rekommendationer
I detta kapitel beskrivs de allmänna slutsatserna från denna studie som avser att besvara
studiens syfte samt rekommendationer till studiens uppdragsgivare. Till sist ges också förslag
på vidare forskning inom det berörda studieämnet.

8.1 Slutsatser
Majoriteten av respondenterna har varit nöjda med de industriellt målade panelbrädorna och
anser att de håller en god kvalitet. Det som respondenterna framhävts som positivt med dessa
panelbrädor är att panelen är skyddad direkt när den spikas upp vilket innebär att den inte
behöver målas omgående utan att det kan göras vid ett senare tillfälle. Det medför till exempel
att snickarnas arbete inte blir lika väderberoende.
Trots att respondenterna varit nöjda med dagens industriellt målade panelbrädor har de varit
tveksamma mot att använda helt färdigmålade panelbrädor. De har ansett att panelen behöver
slutstrykas när den är monterad. Några av respondenterna har dock ansett att det kan bli aktuellt
att använda färdigmålade panelbrädor om det visar sig att de fungerar tillfredsställande. För att
det ska fungera att använda färdigmålade panelbrädor behöver det först finnas en dold
montering som gör att färgskiktet inte förstörs vid monteringen. Denna typ av montering
kommer dock inte kunna användas på alla typer av paneler som några av respondenterna
påpekade. Det borde fungera på till exempel en fjällpanel men inte på en lockläckt.
Färgen är en annan viktig parameter för de industriellt målade panelbrädorna som
respondenterna framhävt. Panelbrädorna måste vara målade med en färg av god kvalitet och
med rätt mängd. Det är även viktigt att färgen hunnit torka innan panelbrädorna paketeras för att
undvika att de klibbar och ger fula märken.
Virkeskvaliteten på panelbrädorna har det varit olika åsikter om. De som upplevt störst problem
angående virkeskvaliteten var snickarna, medan husleverantörerna och byggvaruhusen ansåg att
panelbrädorna överlag håller en god kvalitet. För att uppnå god virkeskvalitet på panelbrädorna
menade husleverantörerna och byggvaruhusen att det är viktigt med råvarans ursprung. Många
framhävde norra och mellersta Sverige som bra områden att köpa råvaran ifrån.
Det var få av respondenterna som kunde ange vilken virkessort det är på den panel som de
köper. Några angav att de köper kvinta eller O/S eller en blandning av dessa, huruvida denna
sort ansågs tillräckligt bra för ytterpanel varierade. Många ansåg dock att det är extra viktigt
med god kvalitet på just panelbrädorna eftersom de är så synliga på ett hus.
Service ansåg majoriteten av de intervjuade är en betydelsefull del av ett köp. Service kan
inkludera mycket men det som framhävdes som extra betydelsefullt var leveranser och
bemötande. Många av respondenterna tyckte att det är viktigt med garantier på de produkter
som de köper medan några tyckte att relationen till leverantören är viktigare. En god relation
innebär att parterna ställer upp för varandra när det uppkommer problem och det går att få
avdrag på en leverans där varorna varit dåliga.
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8.2 Rekommendationer
De rekommendationer som kan ges till uppdragsgivaren Svenskt Trä utifrån denna studie är
följande punkter:







Utveckla en dold montering som kan användas för färdigmålade panelbrädor.
Undersök hur panelbrädorna ska paketeras och fraktas för att undvika skador.
Undersök logistiska frågor angående färdigmålade panelbrädor, till exempel hur
panelen ska kunna tillhandahållas i alla färger som efterfrågas.
Undersök vilken färg som ska användas för bästa resultat
Gör resultatet av färdigmålade panelbrädor synligt, till exempel genom att presentera
produkten på olika mässor.
Sprid kunskap kring färdigmålade panelbrädor.

8.3 Vidare forskning
I denna studie har färgen framkommit som en viktig del för de industriellt målade
panelbrädorna, dels för att ge brädorna ett fint utseende dels god hållbarhet. Vilken färg som ska
användas och hur den ska appliceras skulle kunna vara intressant att undersöka vidare. En dold
montering är också avgörande för att kunna använda färdigmålade panelbrädor, annars går
färgskiktet sönder vid monteringen. Det är något som håller på att utvecklas men det vore
intressant att undersöka hur denna montering skulle fungera och om det finns olika alternativ till
hur monteringen kan gå till. Paketeringen skulle också vara viktig för färdigmålade panelbrädor,
dels för att färgen inte ska klibba, dels för att undvika transportskador på panelen. Hur denna
paketering ska gå till är också något som behöver undersökas vidare.
För vidare forskning skulle det också vara intressant att rikta sig mot andra respondenter. Det
skulle till exempel kunna vara slutkonsumenterna, för att fånga deras uppfattning gentemot
färdigmålade panelbrädor. Detta eftersom respondenterna i denna studie, speciellt snickarna, har
framhävt att det i slutändan är deras kunder som bestämmer vilken panel som ska användas och
hur den ska vara målad. Ett sätt att göra det hade kunnat vara via observationer och intervjuer på
plats i olika byggvaruhus. Färgleverantörer är en annan respondentgrupp som skulle kunna vara
intressant att inkludera i en studie för att även erhålla deras åsikter.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide; snickare
Forskningsfrågor Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor 1. Hur många anställda är det på
företaget?

Forskare

Teori

6. Vad tycker du om dagens
industriellt målade utvändiga
panelbrädor?

Ford et al
(2006)

The offering

7. Brukar du använda omålade,
grundmålade eller mellanstrukna
panelbrädor idag?

Kärkkäinen
et al (2001)

Behovsidentifiering

2. Hur länge har du arbetat i
branschen?
3. I vilket geografiskt område är du
verksam?
4. Hur mycket arbetar du med
nybyggnation och renovering av
utvändiga fasader?
5. Hur stor andel av det arbetet görs
med utvändiga panelbrädor?
Finns det några
brister på dagens
panelbrädor som
leder till svinn,
som skulle
behöva
förbättras för
färdigmålade
panelbrädor?

a. Vad påverkar valet?
8. Har du upplevt några problem
med den? Deformationer, sprickor,
kvistar, kåda, tjurved, märg?

Matzler &
Kundnöjdhet som
Hinterhuber indikator
(1998)

9. Hur mycket spill upplever du att
ni har?

Se ovan

Se ovan

Rogers

Diffusion of innovation

a. Hur mycket av det är
relaterat till virkeskvalitet?
b. Hur mycket av det är
relaterat till färgens
täckning och kvalitet?
c. Skiljer sig mängden spill
beroende på om du
använder dig av omålad
eller industriellt målade
panelbrädor?
Efterfrågas

10. Om det fanns färdigmålade
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industriellt
färdigmålade
panelbrädor?

Vilka krav
angående
virkeskvaliteten
bör finnas på
färdigmålade
panelbrädor
enligt kunderna?

panelbrädor som inte kräver någon
slutstrykning/täckmålning efter
montering och med längre
underhållsintervall, hade du i så fall
använt den i stället?

(2003)
Kärkkäinen
et al (2001)
Van Kleef
et al.
(2005)

11. Hur skulle färdigmålade
panelbrädor kunna påverka ditt
arbete?

Se ovan

12. Skulle du vara beredd att betala
mer för att få denna produkt om det
skulle underlätta ditt arbete?

Monroe
Upplevd uppoffring vs.
(2003)
upplevda fördelar
Matzler &
Minskad priselasticitet
Hinterhuber
(1998)

13. Vad innebär kvalitet för dig?
Till exempel:
o Användbarhet – underhåll
på produkten
o Pålitlighet – inga fel uppstår
på produkten inom viss tid
o Hållbarhet – produktens
livslängd
o Överensstämmelse –
produkten uppfyller
förväntningar
o Estetik – hur produkten ser
ut

Garvin
(1984)

14. Vilken ingående virkessort har
ni på ytterpanelen i dagsläget?
G4-2/kvinta? G4-1/O/S?

Matzler &
Kanons modell och
Hinterhuber produktkrav
(1998)
Sörqvist
(2000)
Matzler et
al (2004)

a. Tycker du att den sorten är
tillräcklig?

Finns det några

Behovsidentifiering
Möjlighetsidentifikation

Se ovan

8 dimensioner

15. Vilken typ av virkesrelaterat
särdrag/deformation tycker du är
värst? Av till exempel:
o Kvistar
o Sprickor/ändsprickor
o Skevhet
o Mögel/Svampangrepp
o Smuts

Se ovan

Se ovan

16. Hur upplever du garantier? Är

Murthy

Garantier

56

serviceaspekter
som bör
förbättras för
färdigmålade
panelbrädor
jämfört med
dagens
panelbrädor?

det något som påverkar ditt val av
utvändig fasad?

(2006)

17. Hur viktigt tycker du en
produkts mervärde är, så som
service, leveranser, bemötande?
(procent skala)

Grönroos
(1997)
Sörqvist
(2000)
Mont
(2000)

a. Påverkar det ert val av
leverantör?
b. Har mervärde fått större
betydelse enligt dig?
18. Något övrigt du vill tillägga?
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Kärnvärde och
mervärde
Kärnprodukt och
totalprodukt
Mervärde

Bilaga 2. Intervjuguide; husleverantörer
Forskningsfrågor Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor 1. Hur många anställda är det på
företaget?

Forskare

Teori

5. Vad tycker du om dagens
industriellt målade utvändiga
panelbrädor?

Ford et al
(2006)

The offering

6. Använder ni omålade,
grundmålade eller mellanstrukna
utvändiga panelbrädor idag?

Kärkkäinen
et al (2001)

Behovsidentifiering

2. Hur många hus tillverkar ni per
år?
3. Vad är mängden utvändiga
panelbrädor som åtgår till ett hus i
medeltal?
4. Till vilket geografiskt område
säljer ni mest hus?
(Skillnader södra vs. norra Sverige)
Finns det några
brister på dagens
panelbrädor som
leder till svinn,
som skulle
behöva
förbättras för
färdigmålade
panelbrädor?

b. Vad påverkar valet?
7. Har du upplevt några problem
med de utvändiga panelbrädorna?
Deformationer, sprickor, kvistar,
kåda, tjurved, märg?

Matzler &
Kundnöjdhet som
Hinterhuber indikator
(1998)

8. Hur mycket spill upplever du att
ni har?

Se ovan

Se ovan

Rogers
(2003)
Kärkkäinen
et al (2001)

Diffusion of innovation

d. Hur mycket av det är
relaterat till virkeskvalitet?
e. Hur mycket av det är
relaterat till färgens
täckning och kvalitet?
f. Skiljer sig mängden spill
beroende på om du
använder dig av omålad
eller industriellt målade
panelbrädor?
Efterfrågas
industriellt
färdigmålade
panelbrädor?

9. Om det fanns färdigmålade
panelbrädor som inte kräver någon
slutstrykning/täckmålning efter
montering och med längre
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Behovsidentifiering

Vilka krav
angående
virkeskvaliteten
bör finnas på
färdigmålade
panelbrädor
enligt kunderna?

underhållsintervall, hade ni i så fall
använt det i stället?

Van Kleef
et al.
(2005)

Möjlighetsidentifikation

10. Hur skulle färdigmålade
panelbrädor kunna påverka ert
arbete?

Se ovan

Se ovan

11. Skulle du vara beredd att betala
mer för att få denna produkt om det
skulle underlätta ert arbete?

Monroe
Upplevd uppoffring vs.
(2003)
upplevda fördelar
Matzler &
Minskad priselasticitet
Hinterhuber
(1998)

12. Vad innebär kvalitet för dig?
Till exempel:
o Användbarhet – underhåll
på produkten
o Pålitlighet – inga fel uppstår
på produkten inom viss tid
o Hållbarhet – produktens
livslängd
o Överensstämmelse –
produkten uppfyller
förväntningar
o Estetik – hur produkten ser
ut

Garvin
(1984)

13. Vilken ingående virkeskvalitet
har ni på de utvändiga
panelbrädorna i dagsläget?
G4-2/kvinta? G4-1/O/S?

Matzler &
Kanons modell och
Hinterhuber produktkrav
(1998)
Sörqvist
(2000)
Matzler et
al (2004)

b. Tycker du att den kvaliteten
är tillräcklig?

Finns det några
serviceaspekter
som bör

8 dimensioner

14. Vilken typ av virkesrelaterat
särdrag/deformation tycker du är
värst? Av till exempel:
o Kvistar
o Sprickor/ändsprickor
o Skevhet
o Mögel/Svampangrepp
o Smuts

Se ovan

Se ovan

15. Hur upplever du garantier? Är
det något som påverkar ert val av
leverantör?

Murthy
(2006)

Garantier
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förbättras för
färdigmålade
panelbrädor
jämfört med
dagens
panelbrädor?

16. Hur viktigt tycker du en
produkts mervärde är, så som
service, leveranser, bemötande?
(procent skala)
c. Påverkar det ert val av
leverantör?
d. Har mervärde fått större
betydelse enligt dig?
17. Något övrigt du vill tillägga?

60

Grönroos
(1997)
Sörqvist
(2000)
Mont
(2000)

Kärnvärde och
mervärde
Kärnprodukt och
totalprodukt
Mervärde

Bilaga 3. Intervjuguide; byggvaruhus
Forskningsfrågor Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor 1. Hur mycket utvändiga
panelbrädor säljer ni i dagsläget
(kubik)?
a. Andel omålat/målat?

Forskare

Teori

3. Säljer ni både grundmålade och
mellanstrukna panelbrädor?
a. Hur stor andel av respektive
sort?
b. Vilken färg rekommenderar
ni för toppstrykning?

Kärkkäinen
et al (2001)

Behovsidentifiering

4. Har du upplevt några problem
med panelen? Deformationer,
sprickor, kvistar, kåda, tjurved,
märg?

Matzler &
Kundnöjdhet som
Hinterhuber indikator
(1998)

5. Hur mycket kassation har ni?
g. Vad beror det på?
h. Skiljer sig mängden
kassation för omålad eller
industriellt målade
panelbrädor?

Se ovan

Se ovan

6. Om det fanns färdigmålade
utvändiga panelbrädor som inte
kräver någon
slutstrykning/täckmålning efter
montering och med längre
underhållsintervall, hade ni i så fall
sålt den?

Rogers
(2003)
Kärkkäinen
et al (2001)
Van Kleef
et al.
(2005)

Diffusion of innovation

7. Har era kunder efterfrågat
färdigmålade utvändiga
panelbrädor?

Se ovan

Se ovan

8. Tror ni att era kunder skulle vara
beredda att betala mer för den
produkten?

Monroe
Upplevd uppoffring vs.
(2003)
upplevda fördelar
Matzler &
Hinterhuber
(1998)
Minskad priselasticitet

2. Säljer ni utvändiga panelbrädor
till både privata och
företagskunder?
a. Hur stor andel till företag
och privata?
Finns det några
brister på dagens
panelbrädor som
leder till svinn,
som skulle
behöva
förbättras för
färdigmålade
panelbrädor?

Efterfrågas
industriellt
färdigmålade
panelbrädor?
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Behovsidentifiering
Möjlighetsidentifikation

Vilka
restriktioner
angående
virkeskvaliteten
bör finnas på
färdigmålade
panelbrädor
enligt kunderna?

Finns det några
serviceaspekter
som bör
förbättras för
färdigmålade
panelbrädor
jämfört med
dagens
panelbrädor?

9. Hur tycker du att en utvändig
panelbräda med bra kvalitet ska
vara?

Garvin
(1984)

10. Vilken ingående virkeskvalitet
är det på de utvändiga panelbrädor
som ni säljer i dagsläget? G42/kvinta? G4-1/O/S?
c. Tycker du att den kvaliteten
är tillräcklig?

Matzler &
Kanons modell och
Hinterhuber produktkrav
(1998)
Sörqvist
(2000)
Matzler et
al (2004)

11. Vilken typ av virkesrelaterat
särdrag/deformation tycker du är
värst att ha på panelbrädorna? Av
till exempel:
o Kvistar
o Sprickor/ändsprickor
o Skevhet
o Mögel/Svampangrepp
o Smuts

Se ovan

Se ovan

12. Hur viktigt tycker du att de är
med garantier?
a. Får ni det från era
leverantörer?
b. Efterfrågar era kunder det?

Murthy
(2006)

Garantier

13. Hur viktigt tycker du en
produkts mervärde är, så som
service, leveranser, bemötande?
(procent skala)

Grönroos
(1997)
Sörqvist
(2000)
Mont
(2000)

Kärnvärde och
mervärde
Kärnprodukt och
totalprodukt
Mervärde

e. Påverkar det ert val av
leverantör?
f. Har mervärde fått större
betydelse enligt dig?
14. Något övrigt du vill tillägga?
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