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Fem års FoU inom Lean 
Wood Engineering

Industriellt byggande 
och trämanufaktur 
innovationer över gränserna

• Industriellt byggande och Trämanufaktur:
Hur LWE stöttar med FoU

• Innovationer:
Hur LWE stöttar företag att förändra arbetsmetoder 
eller tekniska lösningar 

• Över gränserna:
Hur LWE stöttar företag att utveckla affärsrelationer. 
Företagens strategi mot större vidareförädling, 
förändrad del av värdekedjan eller effektivisering av 
sina processer med sin kund

 ord
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LWEs grundidé

Att förena det ”äldsta” byggmaterialet med den ”senaste” 
värdeskapande produktionsfilosofin till kundanpassade 

komponenter, produkter och byggnader

LWE fakta

• FoU arbetet drivs som projekt initierade av 
företag och akademi tillsammans

• 3+3 år (2006-2012), budget: 18 MSEK/år

• Projekt:

– 10 FoU projekt genomförda

– 18 FoU projekt pågående

• Ett “distribuerat” samarbete mellan drygt 20 
partners:

– 50 st inom industriellt (trä)byggande

– 20 inom industriell trämanufaktur & möbler
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Industriellt (trä)byggande

Fokus inom detta område 
är just nu på det 
industriella byggföretaget

7 viktiga 
utvecklingsområden
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Industriellt (trä)byggande 
utveckling & resultat

• Storskaliga innovationsprojekt inom 
flerbostadsbyggandet, främst de mindre 
entreprenörerna som bygger i trä 

• De fyra stora entreprenörer driver motsvarande 
utvecklingsprojekt om industriellt eller industrialiserat 
flerbostadsbyggande.

• LWEs bidrag är metodöverföring från de små till de 
stora

• Lean har blivit bredare tillämpat mycket tack vare den 
metodutveckling som skett inom LWE

Industriellt (trä)byggande 
vidareutvecklingen

• Helhetsgrepp tillsammans med ”kunden” till den 
industriella byggföretaget

– Arkitektens roll

– Beställarens förutsättningar och möjligheter

– Kommunen som beställare och ägare av planprocessen

• Kopplingen mellan lågenergihus och effektiva 
byggprocesser

• Ökat erkännande och efterfrågan av LWE som en 
internationell samarbetspartner
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Industriell trämanufaktur

Fokus inom detta område 
är just nu på 
byggvaruhandeln

3 viktiga 
utvecklingsområden

Industriell trämanufaktur 
utveckling & resultat

• Företagsspecifika projekt för att öka effektiviteten i 
värdekedjan

– Ökad kunskap kring nyttan av närhet till kund och förståelse 
av kundens behov/ problem. Vidareförädlingens fördelar 
men också problem

– Relationer till byggvaruhandeln – innovation inom DIY

– Balansering av breda sortiment och storskalig produktion

– Designers roll i möbelföretags strategier

• LWEs bidrag är: Metoder och problematisering
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Industriell trämanufaktur 
vidareutvecklingen

• Konkurrenskraftiga affärsmodeller

- Affärsmodellen knyter samman marknadspositioner, 
erbjudanden och operativa plattformar

- Framgångsrika affärsmodeller är nära kunden, innovativa och 
operationellt excellenta

- Olika affärsmodeller: ”Top of the line” vs. ”value for money”

Syftet med konferensen

• Överföring av kunskap från 5 års 
FoU:
mer än 40 presentationer

• Inbjudna forskare från andra 
program:
Samarbete för industriell utveckling

• Skapa diskussion:
Framtidens byggande och trämanufaktur

• Lean Forum Bygg:
Samarrangemang med prisceremonin för 
Lean priset 2011


