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Abstract 

 

Abstract 

Purpose: Traditional construction companies are usually difficult to convert to 
industrial construction because it requires changes and industrial thinking through the 
whole process. Industrial building is a complex area that lacks clear definition. Jerker 
Lessing has therefore developed a definition proposal for the concept of industrial 
construction resulting in the IHB-model. The model contains eight subdivisions that 
together characterize an industrial building and can work as an analysis tool to measure 
a company’s degree of industrialization. 

The aim of the thesis work is to make a survey of today's industrial construction in a 
single-family house business. The mapping is based on the IHB-model, which allows 
us to find out about the company's different strengths and improvement areas. 

Method: The survey is conducted as a qualitative case study for mapping a company 
and investigating their work processes. For data collection, four different methods have 
been used. A literature study was first conducted to gain knowledge in the field. 
Followed by a number of semi-structured interviews with selected persons in the case 
company. An observation was made in the company´s production as a complement to 
obtaining a picture of the practical work. Finally, a focus group was held with the 
interviewers to discuss the achieved results and to strengthen the credibility.  

Findings: Lessing has developed grading levels for the sub-areas of the model. The 
collected data is analyzed on the basis of the ratings, and each area has received a rating. 
The most critical area of the specific company is logistics integrated in the construction 
process but the company has a strength in its technical building system. The areas 
interact within the company and an investment in an area often affects several and vice 
versa.  

Based on the results, improvement measures have been developed that the company 
can take for a higher industrialization rate. An analysis of the methods and application 
of the survey has also been done to develop a general approach. 

Implications: The survey shows that the company has all the tools needed to conduct 
successful industrial construction according to the IHB-model. What matters is the 
company´s interest and attitude in wanting to develop.  

Limitations: The survey has been limited to only one housing company in the single-
family house business. This because of the timeframes and the scope of the survey, 
when the entire company´s construction process had to be analyzed.  

Keywords: Industrial housebuilding, planning, steering, experience feedback, 
technical building systems, prefabrication, ICT, logistics, long-term relationships, 
customer focus, market focus, Lean Production  
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Sammanfattning 

Syfte: Traditionella byggföretag har normalt svårt att ställa om till ett industriellt 
byggande eftersom det kräver förändringar och ett industriellt tänkande genom hela 
processen. Industriellt byggande är ett komplext område som saknar tydlig definition. 
Jerker Lessing har därför tagit fram ett definitionsförslag till begreppet industriellt 
byggande som resulterat i IHB-modellen. Modellen innehåller åtta delområden som 
tillsammans karaktäriserar ett industriellt byggande och kan fungera som ett 
analysverktyg för att mäta ett företags grad av industrialisering.  

Målet med examensarbetet var att göra en kartläggning av dagens industriella byggande 
i ett småhusföretag. Kartläggningen gjordes utifrån IHB-modellen som gav oss 
underlag att ta reda på företagets olika styrkor och förbättringsområden. 

Metod: Undersökningen görs som en kvalitativ fallstudie för att göra en kartläggning 
av ett företag och undersöka deras arbetsprocesser. För datainsamling har fyra olika 
metoder använts. Först genomfördes en litteraturstudie för att skaffa kunskaper inom 
området, därefter gjordes ett antal semistrukturerade intervjuer med utvalda personer 
inom fallföretaget. En observation genomfördes i företagets produktion som 
komplement för att få en bild av det praktiska arbetet. Till sist hölls en fokusgrupp med 
intervjurespondenterna för att skapa en diskussion om det framtagna resultatet och för 
att kunna stärka dess trovärdighet. 

Resultat: Lessing har tagit fram graderingsnivåer för modellens delområden. Insamlad 
data analyseras utifrån graderingarna och varje område får därmed ett betyg. 
Fallföretagets mest kritiska område är logistik integrerat i byggprocessen men har en 
styrka i sitt tekniska byggsystem. Områdena samverkar inom företaget och en satsning 
inom ett område får ofta effekt på flera och tvärtom.  

Utifrån resultatet har förbättringsåtgärder tagits fram som företaget kan vidta för en nå 
en högre industrialiseringsgrad. En analys av undersökningens metoder och tillämning 
har också gjorts för att kunna ta fram ett generellt tillvägagångssätt. 

Konsekvenser: Undersökningen visar att företaget har alla verktyg som krävs för att 
bedriva ett framgångsrikt industriellt byggande enligt IHB-modellen. Vad som blir 
avgörande är företagets intresse och attityd i att vilja utvecklas. 

Begränsningar: Undersökningen har begränsats till ett husföretag inom 
småhusbranschen. Detta på grund av tidsramarna samt undersökningens omfattning då 
hela företagets byggprocess behövde analyseras.  

Nyckelord: Industriellt byggande, planering, styrning, erfarenhetsåterföring, tekniska 
byggsystem, prefabricering, ICT-verktyg, logistik, långsiktiga relationer, kundfokus, 
marknadsfokus, Lean Production.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete skrevs av två studenter vid Jönköping University, som ett 
avslutande moment i utbildningen Byggnadsteknik med inriktning 
Byggnadsutformning med arkitektur. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes 
i samarbete med Myresjöhus AB. 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till undersökningen genom en 
problembeskrivning och en presentation av arbetets mål, frågeställningar och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Boverkets prognos (2016) bedöms dagens behov av nya bostäder vara historiskt 
högt. Boverket (2016) menar att detta beror på en fortsatt befolkningsökning i 
kombination av att antalet bostäder inte ökar i tillräckligt hög takt för att täcka behovet.  

Idag innehåller byggbranschen normalt långa processer med komplexa aktiviteter. 
Därför står man nu inför stora utmaningar att på ett effektivt, ekonomiskt och hållbart 
sätt täcka bostadsbristen. Den svenska regeringen har satt upp ett mål att till och med 
år 2020 ska det byggas 250 000 nya bostäder. För att nå målet har flera konkreta förslag 
tagits fram som kan underlätta arbetet. Ett förslag lyder: Effektiva byggprocesser ger 
billigare bostäder. Det behöver gå snabbare att bygga bostäder. Byggregler behöver 
förenklas och processen från beslut till färdigt hus effektiviseras (Kaplan, 2015). Jämför 
man byggbranschen med den övriga tillverkningsindustrin är 
produktivitetsutvecklingen väldigt mycket sämre (Lessing, 2006). 

Begreppet industriellt byggande är för många kopplat till Miljonprogrammet med 
enformiga bostadsområden som massproducerades på löpande band. Precis som idag 
kom miljonprogrammet till när bostadsbristen var stor. En viktig skillnad mellan 
miljonprogrammets marknad och dagens marknad är att dagens kunder inte är villiga 
att betala för den typen av bostäder som byggdes då. Marknaden idag ställer högre krav 
på funktion, variation och arkitektoniska idéer samtidigt som det ska vara effektivt och 
tillgängligt för alla oavsett inkomst. (Lidelöw, Engström, Lessing & Stehn, 2015)  

Att industriellt byggande är varit ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt att arbeta 
har varit känt under en längre tid. Effektivt på det sätt att man använder sig av 
fördefinierade lösningar, erfarenhetsåterföring samt standardisering av processen. 
Ekonomiskt tack vare den effektiva processen. Industriellt byggande kan också ses som 
hållbart genom att färdigställa element i fabrik för att på så sätt minska exempelvis fukt 
och torkproblem. (Fernström & Kämpe, 1998)   

Fernström och Kämpe (1998) menar att en anledning till att industrialiserat byggande 
har haft svårt att slå igenom i Sverige är bristen på information och kompetens hos 
aktörerna på marknaden. Idag däremot har det byggts upp stora förväntningar på det 
industriella byggandet i branschen. Många svenska företag ser industriellt byggande 
som ett utvecklingsområde för att kunna skapa nya affärsmöjligheter och nya metoder 
för ett effektivt byggande.  
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1.2 Problembeskrivning 
Byggsektorn genomgår idag stora förändringar och för att kunna möta kundens krav 
måste flera områden effektiviseras (Malmgren, Persson & Johnsson, 2007). Den ökade 
efterfrågan på bostäder gör att företagen har ställts om till en mer standardiserad 
produktion samtidigt som man behöver ta hänsyn till kundernas önskemål och krav på 
flexibilitet (Stehn, 2010). För att lyckas med detta har man försökt omvandla den 
traditionella byggprocessen till ett mer industriellt byggande (Andersson, Apleberger, 
& Molnár, 2009).  

Förr var industriellt byggande lika med standardiserade hus med utarmad arkitektur och 
bristande boendemiljöer (Gerth, 2008). Idag handlar det mer om att vara rationell i 
byggprocessen för att effektivt kunna erbjuda attraktiva bostäder (Lidelöw et al., 2015). 
Andersson et al. (2009) antyder att traditionella byggföretag ofta har svårt att ställa om 
till industriellt byggande. Gerth (2013) menar att det beror på att företagets 
organisationsstruktur måste utvecklas så att att den stödjer det nya produktionssättet 
och att kunskap saknas om hur denna organisationsutveckling bör ske. Det är viktigt att 
hela byggprocessen utvecklas enligt industriella principer och inte bara 
produktionsprocessen (Andersson et al., 2009).  

Enligt Johnsson (2012) är industriellt byggande ett komplext område som saknar en 
tydlig definition. Med hjälp av historiska beskrivningar, dagens uppfattningar och 
inspiration från grundprinciper som Lean Production har ett ramverk byggts upp för 
konceptet. Ett definitionsförslag framtaget av Lessing (refererad i Boverket, 2008):  

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en 
genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående 
aktiviteter, flöden, resurser och resultat med användning av högförädlade komponenter 
med syfte att skapa maximalt värde för kunder.”  

Lessings koncept har sedan delas in i åtta delområden som tillsammans karaktäriserar 
industriellt bostadsbyggande. De åtta områdena skapar IHB-modellen, Industrialised 
House-building model, som fungerar som ett analysverktyg för att mäta ett företags 
grad av industrialisering (se figur 1). Detta resulterar i en kartläggning av företagets 
utvecklingspotential där man kan avläsa vart förbättringsåtgärder är nödvändiga. Med 
andra ord fungerar den som ett hjälpverktyg för att utveckla sitt industriella byggande. 
(Lessing, 2006) 

Som underlag till mätningen har Lessing (2006) även tagit fram specifika graderingar 
till varje delområde. Graderingen sker på skalan 0-4 och resultaten bör kunna knytas an 
med mätbara parametrar (Lessing, 2006). 
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Figur 1. IHB-modellen (Lessing, 2006)  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet var att göra en kartläggning av dagens industriella byggande 
i ett småhusföretag. Kartläggningen gjordes utifrån IHB-modellen som utgör ett 
underlag för att ta reda på företagets olika styrkor och förbättringsområden.  

1. Hur ser industrialiseringsgraden ut i ett småhusföretag enligt IHB-modellen? 
 
2. Hur kan företagets industrialiseringsgrad utvecklas och förbättras enligt IHB-

modellen? 
 

3. Hur kan husföretag själva gå till väga för att applicera IHB-modellen och 
mäta sin industrialiseringsgrad?  
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1.1  Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsades till att undersöka ett husföretag. Studien gjordes internt på 
företaget alltså har inte externa leverantörer, entreprenörer eller kunder deltagit. Detta 
på grund av arbetets tidsram och undersökningens omfattning då en kartläggning av 
företagets processer från skiss till färdigt hus utfördes.  

Småhusföretag är ledande inom industriellt byggande därför valde vi att göra en 
inriktning på den delen av branschen. Fallföretaget bedriver redan en viss grad av 
industriellt byggande. Detta gav en bra inblick i hur konceptet fungerar i dagsläget och 
vart dess utvecklingspotential finns.  

1.1 Disposition 
Under metod och genomförande beskriver författarna vilka metoder som användes för 
att besvara studiens frågeställningar. Där beskrivs även arbetsgången, 
forskningsmetoder som användes samt studiens trovärdighet. I kapitlet teoretiskt 
ramverk presenteras IHB-modellen som ligger till grund för denna studie. Modellen har 
nio delteorier som återfinns i samtliga kapitel. Empiri baseras på intervjuer och 
observationen som genomfördes på fallföretaget Myresjöhus.  

Under resultat och analys presenteras författarnas analys av den insamlade empirin och 
teorin för att kunna besvara arbetets frågeställningar. I sista kapitlet diskussion och 
slutsats för författarna en diskussion kring undersökningens arbetsgång samt resultatet. 
Studiens slutsats avslutar kapitlet.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
En kvalitativ studie har som målsättning att identifiera ännu okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson, 
1994). Utifrån detta kan man tolka och förstå innebörden av de studerade objekten och 
företeelserna. Kvalitativ data kan samlas in genom en fallstudie som är lämplig på en 
mindre avgränsad grupp för att studera processer och förändringar (Patel & Davidsson, 
2011). En kvalitativ fallstudie var lämplig för denna undersökning som byggs på att 
kartlägga ett företag genom att analysera och förstå deras arbetsprocesser.   

Fallstudien utgick från ett helhetsperspektiv för att skaffa information av olika karaktär 
för att skapa en så korrekt bild som möjligt. En kvalitativ datainsamling utfördes i form 
av litteraturstudie, intervju, observation samt fokusgrupp.  

Löpande analyser gjordes under arbetets gång för att på ett strukturerat sätt undersöka 
hur arbetet kan fortskrida. En sådan bearbetning av information kan bidra till att ny och 
oväntad information kan uppkomma och berika undersökningen. (Patel & Davidsson, 
2011) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur ser industrialiseringsgraden ut i ett småhusföretag enligt IHB- 
modellen? 
Frågeställningen löstes genom att starta med en litteraturstudie för att presentera 
kunskapsläget. Sedan utfördes datainsamling genom intervjuer och observation på 
företaget (se figur 2). Med detta som underlag graderades IHB-modellens åtta 
delområden enligt Lessings metod och gav en bra överblick av företagets 
industrialiseringsgrad.  

2.2.2 Hur kan företagets industrialiseringsgrad utvecklas och förbättras 
enligt IHB-modellen? 
Andra frågeställningen besvarades utifrån resultatet i den första frågeställningen. Där 
kunde man utlösa inom vilka områden förbättringar är nödvändiga i företaget. Dessa 
kritiska områden granskades sedan mer ingående med hjälp av den utförda 
datainsamlingen och ytterligare litteraturstudier. Med detta som grund togs åtgärder 
fram som företaget kan vidta för att nå en ökad industrialiseringsgrad.   

2.2.3 Hur kan husföretag själva gå till väga för att applicera IHB-
modellen och mäta sin industrialiseringsgrad?  
Att applicera IHB-modellen på ett husföretag var en effektiv metod för att identifiera 
företagets styrkor och svagheter. Sker undersökningar kontinuerligt ökar det företagets 
självinsikt och kontroll. Därför togs ett generellt tillvägagångssätt fram för hur 
husföretag själva kan genomföra undersökningen och mäta sin industrialiseringsgrad. 
Detta gjordes genom en analys och utvärdering av studiens arbetsgång.  
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1. Hur ser industrialiseringsgraden ut i ett 
småföretag enligt IHB-modellen?  

2. Hur kan företagets 
industrialiseringsgrad utvecklas och 

förbättras enligt IHB-modellen?  

3. Hur kan husföretag själva gå till väga för 
att applicera IHB-modellen och mäta sin 

industrialiseringsgrad?   

Litteraturstudie  

Intervju 

Observation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Den huvudsakliga metoden för datainsamling var intervjuer. Intervjuer med låg 
struktureringsgrad där respondenten får utrymme att svara med egna ord är vanligt i en 
kvalitativ undersökning (Patel & Davidsson, 2011). Med tanke på arbetets omfattning 
krävdes en viss grad av struktur för att täcka in samtliga delar. Därför genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med specifika teman.  

Observationen fungerade som komplement för att bekräfta intervjuerna och gav 
information om hur arbetet fungerar i produktionen. Observationen var ostrukturerad 
med syfte att inhämta så mycket information som möjligt (Patel & Davidsson, 2011). 
Detta bidrog till att fabrikens arbete kunde studeras i ett naturligt sammanhang.  

Avslutningsvis hölls en fokusgrupp för att stärka det framtagna resultatet. Enligt 
Hylander (2001) är fokusgrupp en lämplig metod för att samla in kvalitativ data och 
gruppen består av personer med något gemensamt som kan diskutera utifrån ett 
specifikt fokus.  

2.4 Arbetsgång 
Undersökningen startade med en litteraturstudie i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar för att få kunskap om industriellt byggande i sin helhet och de specifika 
områden som ska undersöka. Litteraturstudien skedde huvudsakligen via DiVA, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet, och Jönköpings högskolebibliotek. Sökningar gjordes 
på både svenska och engelska. Använda sökord är “Industriellt byggande” samt varje 
enskild delteori i IHB-modellen. Litteraturstudien fortsatte under arbetets gång för att 
hålla kunskapsläget uppdaterat (se figur 3). 

När tillräcklig förståelse inom ämnet uppnåddes genomfördes sex intervjuer på cirka 
30-60 minuter med utvalda personer på företaget. Information och huvudfrågor 
skickades ut i förväg för att respondenten skulle kunna förbereda sig. De 
semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna utrymme för fria svar och 
följdfrågor ställdes löpande. Under intervjun ställde en person frågor och en skötte 
anteckningar samt ljudinspelning via mobiltelefon. Efter intervjun analyserades och 
renskrevs svaren tillsammans.  
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En observation på cirka 60 minuter genomfördes i Myresjös produktionsanläggning. 
Produktionsledaren guidade turen och svarade på spontana frågor samtidigt som 
anteckningar fördes och foton togs.   

När datainsamlingen var genomförd analyserades varje delområde gentemot Lessings 
betygskriterier. Ett resultat togs fram och därefter hölls en fokusgrupp med 
undersökningens intervjurespondenter. Graderingsnivåerna (se bilaga 1) skickades ut i 
förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. Respondenterna fick också 
fylla i graderingarna på egen hand för att skapa en tydlig bild av deras bedömning (se 
figurer 16-23). Fokusgruppen pågick i drygt 60 minuter där varje delområde 
presenterades och samtliga fick delta i en diskussion om det framtagna resultatet.   

Till sist undersöktes och analyseras studiens arbetsgång (se figur 3) för att besvara 
tredje frågeställningen. Vi ställde oss frågor om vad som kunde gjorts annorlunda, vad 
som varit bra och vad som varit mindre bra.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Undersökningens arbetsgång.  

Utvalda personer intervjuades i följande ordning:  

Marknadschef  marknadsföringsansvarig med koll på kund- och marknadsfokus. 

Teknisk chef     ansvarig för byggsystemet med kunskaper om prefabricering.  

Inköpschef    ansvarig för inköpsprocessen med insikt i arbetet med 
samarbetspartners.  

Reklamations/       produktansvarig och reklamationsansvarig med koll på kund- och  
Design chef  marknadsfokus, kunskapsåterföring och samarbetspartners.    

Produktionschef  ansvarig för produktionen i husfabrikerna. Har kunskap om 
planeringsmetoder, logistiklösningar och nyckeltal.  

Byggledare        ansvarig för byggarbetsplats och upphandling av entreprenörer. 
Har kunnande om logistik, planering och kontroll på byggplats. 

 

 

 

Litteraturstudie  

Intervjuer  

Observation 

Bearbetning och analys  

Resultat och diskussion  

Fokusgrupp  
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Personerna är väl utvalda för att täcka in IHB-modellens olika områden enligt figur 4. 
De fem centrala områdena i figuren är uppdelade mellan företagets olika avdelningar 
och berör därför inte alla respondenter. De resterade fyra områdena appliceras inom 
hela företaget och har därför diskuterats i samtliga intervjuer.   

 

Figur 4. Koppling mellan intervjurespondenter och IHB-modellens områden. 

2.5 Trovärdighet 
För att nå ett trovärdigt resultat är det viktigt att beakta arbetets validitet och reliabilitet. 
Validitet betyder förmågan att undersöka det vi avser att undersöka. En kvalitativ studie 
kännetecknas av att vara unik vilket gör det svårt att beskriva regler och kriterier för att 
uppnå en god kvalitet (Patel & Davidsson, 2011). Det ställdes därför högre krav på en 
tydlig beskrivning av undersökningens arbetsgång för att kunna förstå hur resultatet 
togs fram. Återkoppling med intervjurespondenterna i form av en fokusgrupp ökade 
också resultatets trovärdighet.  

Reliabilitet innebär att vi måste veta undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt (Patel 
& Davidsson, 2011). För att nå en hög reliabilitet under datainsamlingen gjordes 
ytterligare litteraturstudier om de använda metoderna för att dessa skulle användas på 
ett tillförlitligt vis. Dokumentation av intervjuer och observation i form av inspelning 
och fotografering var viktigt som försäkring om att våra uppfattningar var korrekta.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Undersökningen bygger på nio teorier presenterade i kapitel 3.2 till 3.11 som 
tillsammans skapar IHB-modellen. Teorierna verkar tillsammans och är beroende av 
varandra. Då samtliga frågeställningar i arbetet bygger på IHB-modellen krävs det en 
helhetsanalys av alla teorier för att kunna besvara dem (se figur 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teorier.  

De källor som används inom varje delteori i det teoretiska ramverket presenteras i en 
matris (se tabell 1).  
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Tabell 1. Matris över använda källor i det teoretiska ramverket.  

Källor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lessing (2006) X X X X X X X X X 
Lidelöw et al. (2015) X X X X X X X X  
Andersson (2009)      X X   
Johnsson & Sardén (2008)  X   X      
Johnsson (2012)       X X  
Olofsson et al. (2004)  X     X    
Meiling (2008)  X       X 
Meiling (2010)  X       X 
Björnfot & Stehn (2007)       X   
Boverket (2008b)      X     
Erikshammar (2011)        X   
Forsman et al. (2012) X         
Gerth (2008)     X     
Gerth (2013)        X  
Hedgren & Stehn (2014)        X  
Höök (2008)    X      
Jensen (2010)   X       
Johansson et al. (2009)     X     
Jansson (2013) X         
Lennartsson (2012)   X       
Lessing (2015)    X       
Malmgren et al. (2010)        X  
Meiling & Jonsson (2008)  X        
Söderholm (2010)         X 

 

3.2 IHB-modellen  
IHB-modellen är en affärsmodell för industriellt byggande framtagen av forskaren 
Jerker Lessing. Modellen kan används som ett verktyg för att bestämma ett företags 
industrialiseringsgrad. Alla åtta områdena är karakteristika för ett industriellt 
bostadsbyggande: (Lessing, 2006)  

1. Planering och kontroll av processen  
2. Mätning och kunskapsåterföring  
3. Tekniska byggsystem  
4. Prefabricering  
5. Användning av ICT  
6. Logistik integrerat i byggprocessen  
7. Långsiktiga relationer  
8. Kund- och marknadsfokus  

Ständiga förbättringar ska ingå i alla modellens delområden. Områdena beror på̊ 
varandra vilket innebär att en satsning inom ett område oftast ger effekt på flera. 
(Lessing, 2006) 
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3.3 Planering och kontroll av processen  
För att företag ska uppnå effektiva processer och leverera ett maximalt värde till kunden 
krävs det enligt Lessing (2006) en tydlig struktur genom hela byggprocessen. Planering 
och kontroll bidrar till ett jämt arbetsflöde samtidigt som det minimerar fel och icke-
värdeskapande aktiviteter. Planeringen kan presenteras i tidplaner, bemanningsplaner 
och materialleveransplaner för projekten (Lidelöw et al., 2015). Lessing (2006) menar 
att tidplanen ska ha tydliga milstolpar samt uppgifter som måste genomföras innan 
projektet kan fortskrida. Tydliga roller genom hela processhanteringen och i det 
aktuella projektet är avgörande för kontinuiteten (Lessing, 2006).  

Lean Production är en filosofi som utvecklats inom Toyota produktionssystem (TPS) 
som illustreras i figur 6 och kan användas som strategi att styra och kontrollera en 
verksamhet. Huvudfokus inom filosofin ligger i kundnyttan och en eliminering av det 
som inte tillför något värde, så kallat slöseri (Forsman et al., 2012). Användning av 
Lean Production i produktionsprocessen för en industriell husbyggare är framgångsrikt 
men överföringen av denna kunskap till designfasen är svårare (Johnsson & Sardén, 
2008). Inom Lean används visuell planering för att visualisera processer. Statustavlor 
kan skapa en överblick av processen för en hel arbetsgrupp (Lidelöw et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. TPS-huset, taket symboliserar konceptets mål (Lessing, 2006)  

På grund av krav på korta ledtider, kundanpassat byggande samt kvalitet av leveranser 
är byggföretagen tvungna att systematisera arbetet i sina produktionsled. Detta kan 
göras genom att återanvända processer och tekniska lösningar för att på så sätt skapa 
plattformar för ett industriellt bostadsbyggande (Jansson, 2013). Processerna används 
om och om igen, vilket skapar möjligheter för förbättringsarbete varje gång processen 
upprepas (Olofsson et al., 2004). 
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3.4 Mätning och kunskapssåterföring 
Företag med industriellt byggande innehållandes en hög processkontroll och repetitiva 
arbeten gynnas mer av erfarenhetsåterföring än företag med traditionellt byggande 
(Meiling & Johnsson, 2008). Dessutom blir erfarenhetsåterföringen säkrare enligt 
Lidelöw et al. (2015) då företag med industriellt byggande har kontroll av flera 
huvudfunktioner av byggprocessen. 

Erfarenhetsåterföring och systematisk mätning är ett sätt att dra lärdom av fel och 
misstag (Meiling, 2010). Lidelöw et al. (2015) menar att systematisk mätning ger en 
bild av kvalitetsnivån på produkten. Likadant hävdar Meiling (2008) att en strävan efter 
fel kan ses som ett medel att säkerställa produktens kvalitet i nästa projekt.  

För att kunna använda sig av erfarenhetsåterföring krävs insamling av data och ett 
verktyg för att analysera och sortera dessa data (Meiling, 2008). Enligt Meiling (2010) 
möjliggör ett system för erfarenhetsåterföring ständiga förbättringar och stegvis 
problemlösning. För vidareutveckling krävs kontinuerliga uppföljningar och mätningar 
i arbetet av både hårda och mjuka parametrar (Lessing, 2006). Lessing (2006) säger att 
personal från olika delar av en organisation bör ta del av arbetet med uppföljningar samt 
bidra med egna förbättrings- och utvecklingsförslag.   

3.5 Tekniska byggsystem  
Lessing (2015) menar att tekniska lösningar utvecklas och struktureras till ett 
byggsystem. Den bärande stommen är vanligast att utveckla i system där tekniska 
lösningar för bjälklag, bärande väggar, balkar, pelare och kopplingar mellan dessa 
utvecklas och systematiseras (Lidelöw et al., 2015). När ett system tagits fram och 
börjat användas i ett byggprojekt menar Lessing (2006) att det krävs kontinuerligt 
arbete med förbättringar och vidareutveckling. Förbättringsarbetet baseras på 
erfarenheter man får i samband med användningen av byggsystemet (Lessing, 2006).  

Ett byggsystem kan delas in i två olika grupper: öppet byggsystem och slutet 
byggsystem. Ett öppet byggsystem innehåller delar som kan kombineras och sättas 
samman med delar från andra byggsystem. I ett slutet byggsystem levererar ett företag 
samtliga delar för ett projekt och är därmed inte öppet för andra att ta del av (Lidelöw 
et al., 2015). Ett företag med industriellt husbyggande använder sitt byggsystem för att 
korta ner leveranstiderna samtidigt som man vill erbjuda sina kunder flexibilitet i 
slutprodukten (Lennartsson, 2012). Ett hinder som företagen ställs inför är att välja 
vilken del av marknaden man vill rikta sig mot när man utvecklar ett byggsystem 
(Jensen, 2010). Jensen (2010) menar att flexibiliteten av den tekniska plattformen är av 
stor betydelse för att tillgodose kundens önskemål utan att byggsystemet blir lidande. 

3.6 Prefabricering  
Industriellt byggande handlar om att ta kontroll över att byggprocessen genomförs med 
industriella principer med hjälp av prefabricerade komponenter (Höök, 2008). Vid ett 
industriellt husbyggande flyttas delar av byggprocessen in i fabrik, framför allt design 
och produktion av element (Johnsson & Sardén, 2008). Lessing (2006) menar att 
förtillverkning av byggnadsdelar ska maximeras i fabriksmiljö för att kunna minimera 
arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Produktionen sker då i en sluten fabriksmiljö och 
endast montering utförs på byggarbetsplatsen (Höök, 2008). Detta bidrar till ökade krav 
på noggrannhet, hantering av byggdelarna på byggplatsen och i vilken ordning de 
färdiga delarna ska anlända (Lidelöw et al., 2015).  
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Det finns olika byggsystem som har olika förutsättningar för prefabricering och leder 
till varierande produktionsutrustning, men också varierande prefabriceringsgrad 
(Lidelöw et al., 2015). En ökad prefabriceringsgrad ger ökad integrering av 
byggprocessen med ett flyttat fokus från geometriska frågor och tekniklösningar till 
metodfrågor och organisationsfrågor (Höök, 2008). Idag finns ett behov av att sänka 
kostnader och byggtider för bostäder. Många tror att en större användning av 
prefabricerade bostäder med en hög grad av industrialiserad produktion kan lösa delar 
av problemet (Johnsson & Sardén, 2008). 

3.7 Användning av ICT 
Moderna ICT-verktyg bidrar till en process med färre fel samt bättre och mer 
kontrollerade kommunikations- och informationsflöden som följer med genom hela 
processen (Johansson, Ryd, Johansson, Granath, 2009). Informationen bli mer 
lättillgäng och överföringen snabbare och säkrare. ICT-system behandlar information 
med datorstöd och utnyttjar avancerade databaser där information kan göras tillgänglig 
för olika processer inom företaget (Boverket, 2008b). Systemen hanterar aktuell 
information om produkten och nödvändiga processer i verksamheten för att hjälpa 
företaget att styra, kontrollera och förutspå sina resultat (Gerth, 2008). Enligt Lessing 
(2006) kan ett avancerat utnyttjande av anpassade ICT-verktyg leda till en effektivare 
produktion. 

BIM i form av exempelvis CAD-verktyg spelar idag en central roll i byggbranschen. 
Genom att arbeta med informationsmodeller kan byggnader skapas virtuellt och olika 
egenskaper kan kopplas till modellen (Lessing, 2006). Användning av sådan 
modellbaserad information kan leda till färre fel eller tidigare upptäckt av dem. 
Kontrollerad kommunikation och information av bra kvalitet ger även färre 
missförstånd och irritationsmoment och kan leda till tidsbesparingar då man fortare får 
fram rätt information. Tillsammans leder detta till en ökad produktivitet i företaget 
(Boverket, 2008b). 

Andra vanliga ICT-verktyg är affärssystem för planering och uppföljning av företagets 
ekonomiska flöde, säljsystem där kundinformation lagras samt verktyg för material- 
och produktionsstyrning som kontrollerar företagets varuinköp och 
lagernivåer. (Lidelöw et al., 2015) 

3.8 Logistik integrerat i byggprocessen 
Logistik är ett viktigt område för att skapa effektivitet i det industriella byggandet 
(Andersson et al., 2009). Enligt Lidelöw et al. (2015) innebär logistik planering av hur 
resurser ska organiseras för att få maximal nytta av dem. Den upprepning av processer 
som sker i ett industriellt byggande bidrar till att ledtiderna i processerna blir 
kända. Därmed blir det enklare att göra en detaljerad leveransplanering för 
underentreprenörer och leverantörer (Lidelöw et al., 2015). 

Logistik handlar inte bara om transporter och lagring utan också om att säkra 
tillgängligheten av rätt produkter i rätt antal, rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt 
kund till lägsta möjliga kostnad (Olofsson et al., 2004). Enligt Lessing (2006) bör 
leveranser inom industriellt byggande ske enligt JIT (Just-in-time), det vill säga att 
byggnadsdelar levereras i rätt tid och till rätt plats. En optimering av råvaror bör också 
eftersträvas för att kunna hålla en så låg kapitalbindning i lager som möjligt. (Olofsson 
et al., 2004). För att ett sådant arbetssätt ska fungera krävs ett tätt samarbete och 
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effektivt informationsflöde mellan projektörer, entreprenörer, leverantörer och 
tillverkare (Lessing, 2006). 

JIT-principen är en grundläggande del i Lean Production tillsammans med eliminering 
av slöseri (se figur 7). Supply Chain Management (SCM) är en annan 
produktionsfilosofi som eftersträvar att felfri produkt ska levereras på ett effektivt och 
pålitligt sätt till kund. Man vill ha samverkan mellan aktörerna i försörjningskedjan. En 
effektiv försörjningskedja kan snabbare svara på kundbehov och förändrade 
förutsättningar. (Lessing, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7. Grundläggande slöseri som kan elimineras med JIT (Lessing, 2006)  

Byggbranschens försörjningskedja innehåller stora risker eftersom många aktörer är 
inblandade. Misslyckas en leverantör att leverera varor i tid eller med rätt kvalitet 
påverkas efterföljande delar av processen (Lidelöw et al., 2015).  

3.9 Långsiktiga relationer  
Inköpsprocessen i byggbranschen fungerar vanligtvis som engångsköp av enskilda 
projekt (Erikshammar, 2011). Däremot kräver industriellt tänkande mer långsiktighet 
(Lessing, 2006). Enligt Lean Production bör byggföretag skapa långsiktiga och nära 
samarbete med leverantörer och entreprenörer för att säkerställa en hög kvalitet, 
effektiva flöden och få en ökad kontroll över processen (Lessing, 2006). Detta skapar 
nya krav på nyckelaktörernas kompetenser, affärsmodeller och organisationer som 
helhet (Lidelöw et al., 2015).  

En standardisering av produkter ger minskade produktionskostnader enligt Björnfot och 
Stehn (2007) samt ett begränsat antal artiklar i slutprodukten som är en förutsättning 
för långsiktiga avtal och stora inköpsvolymer (Andersson et al., 2009). Detta leder till 
fördelaktiga inköpspriser och att en gemensam utveckling kan ske mellan företaget och 
deras leverantörer. Ett företag med behov av färre leverantörer kan enklare få kontroll 
över leveranskedjan och involvera sina aktörer i ett förbättringsarbete av produkten och 
dess process (Björnfot & Stehn, 2007). Erikshammar (2011) menar att en sådan 
samverkan inom värdekedjan leder till en ökad produktivitet. 
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Långsiktiga relationer bidrar till att man kan bygga upp en gemensam kultur och 
utveckling mellan organisationerna (Lessing, 2006). Företagen måste lära upp 
sina samarbetspartners i sina system och arbetssätt samt erbjuda förmånliga kontrakt 
och avtal som gynnar och motiverar dem att binda sig till ett långsiktigt 
samarbete (Lidelöw et al., 2015). Långsiktiga relationer betyder inte att leverantörerna 
skyddas från konkurrens. Tvärtom måste man bevisa att företags produktivitet ökar 
under avtalstiden genom exempelvis minskade kostnader eller fel (Erikshammar, 
2011). Samarbetsavtal kan skrivas över flera år men bygger då på ständiga förbättringar 
och uppdateringar av lösningar (Johnsson, 2012). 

3.10  Kund- och marknadsfokus  
Målet med den industriella byggprocessen är att den ska tillgodose kundernas 
ekonomiska, kvalitetsmässiga och funktionsmässiga krav. Kan företaget inte leverera 
detta är processen fel utformad (Lidelöw et al., 2015).  

Kraven på att produkterna stämmer överens med kundens önskemål ökar. Samtidigt vill 
industriella företag utnyttja massproduktionens ekonomiska fördelar för att hålla nere 
sina produktionskostnader. På grund av höga kostnader för utveckling av nya 
byggsystem är analyser och undersökningar av kundsegment och målgrupper viktiga 
(Malmgren et al., 2010). 

För att ta reda på kundernas krav och prioriteringar bör utredningar och undersökningar 
göras systematiskt. Dessa kan sedan fungera som krav på den industriella processen. 
Genom att dela upp marknaden i målgrupper och segment där olika krav kan 
identifieras skapas förutsättningar för att bilda olika koncept och system för att uppfylla 
dessa krav (Lessing, 2006). När ett byggföretag industrialiseras är det vanligt att 
marknadssegmentet behöver smalas ner för att tydligare kunna identifieras. Detta ger 
ofta en minskad mångfald av till exempel processer, produkter och leverantörer i 
företaget (Gerth, 2013). 

Säljarbetet i ett industriellt byggande skiljer sig mot det traditionella byggande. Man 
behöver inte bara tillfredsställa kundens behov utan arbeta tillsammans inom ett 
byggsystem och förhålla sig till de kostnader som uppstår om man går utanför dessa 
ramar. Unika projekt är ingen fördel inom industriellt byggande, istället erbjuds 
produkter som uppfyller funktionskraven enligt normen på ett trovärdigt och 
övertygande sätt (Johnsson, 2012). Det unika ligger istället i själva processen där man 
ofta kan erbjuda en hög kvalitet, låga kostnader och kortare byggtider (Hedgren & 
Stehn, 2014). 

3.11 Ständiga förbättringar   
Ständiga förbättringar är ett begrepp inom Lean där icke värdeskapande aktiviteter ska 
elimineras genom en ständig förbättring av processerna (se figur 8) (Lessing, 2006). 
Enligt Söderholm (2010) har alla aktiviteter, oavsett hur bra de sköts, potential att 
förbättras ytterligare. För att företaget ska bli framgångsrikt måste dess utveckling ske 
organiserat och strukturerat. Förbättringsarbetet ska ske på samtliga nivåer i företaget 
genom en tydlig teamstruktur. Resultatet leder till att nya, effektiva, standarder tas fram. 
(Lessing, 2006)  

Industriellt byggande innehåller standardiserade och stabila processer som är en 
grundförutsättning för förbättringar och en ständig utveckling (Lessing, 2006). 
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Ständiga förbättringar innebär ett kvalitetstänk där man ser problem som en möjlighet 
till förbättringar (Meiling, 2010). Meiling (2008) menar att det krävs en vilja för 
förändring för att skapa en strategi för detta arbete. 

Samtliga företag bör sträva efter en förbättrad prestanda eftersom det innebär en högre 
konkurrenskraft vilket leder till en högre vinst. Genom en övergång från 
objektorienterad byggnation på byggplats till processorienterad byggnation i fabrik 
ökar kontrollen av värdekedjan. Kontrolleras hela värdekedjan är det enklare att arbeta 
med ständiga förbättringar av sina processer. (Söderholm, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Problemlösningsmodell uppbyggd utifrån ständiga förbättringar 
(Lessing, 2006). 
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3.12  Sammanfattning av valda teorier 
Huvudteorin i undersökningen är IHB-modellen (se figur 9) innehållandes åtta 
delteorier. Ständiga förbättringar fungerar som en nionde delteori. Delteorierna verkar 
tillsammans och inom ett företag beror de på varandra. För att uppnå en hög 
industrialiseringsgrad krävs det därför att man tar hänsyn till samtliga områden inom 
företaget.  

Figur 9. IHB-modellen (Lessing, 2006)  
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4 Empiri 

4.1 Myresjöhus  
Myresjöhus ingår i Sveriges ledande bostadskoncern OBOS Sverige AB som ägs av 
norska OBOS. Företaget tillverkar monteringsfärdiga trähus främst i planelement (se 
figur 10). Huvudkontoret ligger i Myresjö utanför Vetlanda och 
produktionsanläggningar finns i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall.  

År 2017 fyller Myresjöhus 90 år och har levererat över 90 000 hus. Under tiden har de 
byggt upp branschens starkaste varumärke och man har en tradition att leverera hus till 
hela Sverige. Myresjöhus står för kvalitet och tryggt köp med personlig känsla. 
Företaget växter kraftigt och har under de senaste 18 månaderna gjort en stor 
produktionsökning samt en dubblering av antalet anställda.  

Företaget har en 30-årig erfarenhet av totalentreprenad och har därmed byggt upp ett 
brett entreprenadnätverk i hela landet. Idag väljer över 85 % av företagets kunder detta 
alternativ som brukar ses som en trygghet för kunden då endast ett avtal tecknas.  

Figur 10. Kataloghus Avanti (Myresjöhus, 2017)  

4.2 Planering och kontroll av processen  
Företagets gemensamma affärssystem, AX, används som planeringsverktyg där. I 
systemet finns projektets flöde definierat som en tidplan där varje yrkeskategori 
fungerar som en milstolpe. Företaget har en väl utvecklad process med fasta rutiner som 
används på liknande sätt i samtliga projekt. Tydliga roller och ansvarsområden finns på 
alla avdelningar i företaget. Man har som målsättning att jobba enligt Lean Production 
genom hela processen.  

Byggprocessen är inte integrerad i AX utan på byggarbetsplatsen upprättas en 
huvudtidplan vid upphandling av underentreprenörer. Förutom tidsplanen styrs också 
byggplatsen genom egenkontroller och samordningsansvar.  
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Samtliga avdelningar på kontor och i fabrik använder sig av visuell planering i form av 
tavelmöten (se figur 11). I produktionen används dessutom visuell planering med hjälp 
av Axxos Visualize som visar produktionens aktuella situation där informationen 
uppdateras i realtid. Företaget har valt att tv-skärmarna i produktionen visar nyckeltalet 
löpmeter vägg/dygn (se figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11. Visuell planering ger en bra insikt i planeringen för alla anställd 

 

 

 

 

 

Figur 12. Axxos Visualize på tv-skärmar i husfabrik  

4.3 Mätning och kunskapsåterföring 
Företaget använder sig av erfarenhetsåterföring på samtliga avdelningar. Det digitala 
verktyget LIME samlar ihop företagets reklamationer. Ur systemet fångas de vanligaste 
reklamationerna upp för att följas upp med ambition att förbättra situationen. Företaget 
har ett reklamationsråd, med en representant från varje avdelning, som går igenom 
problem som uppstått och hur dessa kan åtgärdas. Kvalitetskontroller, egenkontroller, 
checklistor och utbildningar är exempel på hur företaget internt åtgärdar de problem 
som uppstått från tidigare projekt.   

Tack vare företagets många år i branschen används erfarenheter i exempelvis planering, 
kundorientering och produktanpassning. Företaget har ett byggsystem som används i 
samtliga projekt vilket bidrar till att anställda och entreprenörer kan dra stor nytta av 
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erfarenhetsåterföring. I kommunikationsverktyget Intranätet finns möjligheten att söka 
upp tidigare genomförda projekt för att kunna återanvända lösningar till nya projekt.  

Mätning av nyckeltal görs på företaget, bland annat löpmeter vägg, rittimmar på projekt 
samt kontroller på byggarbetsplats. På grund av företagets variation av unika småhus 
och projekt ser fabriken sina nyckeltal som ungefärliga.   

4.4 Tekniska byggsystem  
Företaget använder sig av ett lättregelsystem. Det är en lätt konstruktion med reglar, 
gipsskivor och isolering. Byggsystemet är testat och godkänt av 
forskningsorganisationen SP där det även finns en detaljerad beskrivning av hur 
byggsystemet fungerar.  SP har också godkänt byggsystemet enligt BBR. Företaget har 
ett stort bibliotek med samlade tekniska lösningar på detaljer, exempelvis 
monteringsdetaljer för en öppen takfot (se figur 13). I biblioteket kan olika delar plockas 
samman för att få ihop ett komplett hus, detta kan ses som en plattform. Näst intill alla 
husets delar finns i företagets byggsystem. Det som saknas är grundplattan samt 
installationer så som el och VVS.   

Byggsystemet är ett slutet system med ett modulmått på cc 600 mm, samtidigt som 
systemet är flexibelt inom dessa ramar. Trots den möjligheten till flexibilitet föredrar 
företaget att använda sina standardlösningar utan att behöva komplettera med nya 
avancerade lösningar. Detta eftersom standardlösningarna redan är väl beprövade efter 
många år i branschen. Uppdatering och utveckling av företagets byggsystem görs i takt 
med nya branschregler alternativt när nya lösningar är återkommande och väl 
fungerade. Utvecklingen sker i samarbete med företagets leverantörer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Detaljexempel i företagets tekniska bibliotek.  
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4.5 Prefabricering  
Företagets grundidé är att förtillverkning ska ske i fabrik och har en hög grad av 
prefabricering. Husfabriken i Myresjö tillverkar väggblock, bjälklag, takstolar och 
gavelspetsar. Det som inte förtillverkas utgår från produktionen som lösmaterial och 
monteras på byggarbetsplats. Komponenter som byggs på byggarbetsplatsen är bland 
annat: sticktakstolar, speciallösningar av tak som kräver fin-snickeri samt innerväggar. 
Mark, grund, kakel och klinker, målning och lösull är andra exempel på det som sker 
på byggarbetsplatsen och inte i fabrik.  

Idag använder företaget traditionella vägglinor där elementen tillverkas (se figur 14). 
Vägglinorna kommer från 1980-talet och än idag används samma typ av verktyg i 
fabriken som togs fram då. Förtillverkningen sker med automatik i vissa maskiner via 
CAD-filer från kontoret. En uppgradering av fabriken för att utnyttja digitaliseringen är 
under utredning samt med ambition att robotisera produktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Förtillverkning av väggelement i husfabriken.    

4.6 Användning av ICT  
Intranätet är ett gemensamt ICT-verktyg för hela företaget. Det är ett privat 
datornätverk där information och avtalsdokument laddas in. Ett nytt verktyg som 
används är Workplace, en företagsvariant av Facebook. Mobilverktyget används 
gemensamt inom hela OBOS för att öka kommunikationen över landsgränserna och 
informeras om vad som händer i hela koncernen. 

I Microsofts affärssystem, AX, tar alla aktörer del av samma information och här läggs 
gemensamma tidsplaner in för hela processen. Husportalen (se figur 15) är ytterligare 
ett gemensamt verktyg som även fungerar som kundportal. Här laddas ritningar och 
avtalsdokument upp i realtid och olika företagsroller, kunder och entreprenörer har 
olika tillgång till portalens innehåll.  
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Figur 15. Startsida för Husportalen.   

Två olika CAD-verktyg används i företaget. A-ritningar tillverkas i Revit för att utnyttja 
programmets enkla 3D-modellering. Samtidigt har Revit inte alla verktyg som 
företaget kräver. Därför konverteras detta till HSB-CAD där tillverkningsritningar görs 
och laddas in direkt i fabrikens maskiner. Skissritningar med penna och papper finns 
fortfarande kvar på delar av designavdelningen.  

I fabrik och på byggplats sker den huvudsakliga kommunikationen via telefon eller 
muntligt. Muntlig kommunikation utnyttjas också på kontoret genom gemensamma 
stormöten och avdelningsmöten vecko- eller månadsvis. Mot potentiella kunder arbetar 
man flitigt med sociala medier. 

4.7 Logistik integrerat i byggprocessen  
Företaget har en grundtanke att arbeta med Lean Production. Man vill applicera JIT i 
samarbete med sina leverantörer för att hålla nere lagernivåerna och kunna arbeta så 
effektivt som möjligt med ett jämnt flöde. Detta arbetssätt fungerar tillsammans med 
vissa nyckelaktörer där företaget har stora beställningsvolymer. Då används så kallade 
konsignationslager, ett mellanlager som leverantörerna står för och företaget betalar 
produkterna först då de används. I övrigt anser man att det är svårt att hitta leverantörer 
som är intresserade av att applicera detta arbete fullt ut.   

I produktionen arbetar man med leanprinciper som 5S för struktur av arbetsplatsen samt 
eliminering av slöseri genom mer strategiska placeringar (se figur 16). Det finns en 
strävan efter att arbetet ska ske enligt Lean i fabrikerna men detta är en lång process 
och man är fortfarande i startgroparna av denna utveckling.  

Inför varje projekt upprättas en leveransplan och en tidsplan till byggplats. 
Delleveranser planeras in i samband med entreprenörernas arbetsinsatser för att få ett 
jämnt flöde och minimera lagringstiden på bygget. Skulle tidsplanen eller 
leveransplanen inte efterföljas från kontoret, byggplats eller produktionen löses detta 
internt genom övertid eller extra personal för att inte drabba slutkunderna. Det är sällan 
huset inte står färdigt på sitt utsatta datum.  
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Figur 16. Slöserieliminering i fabrik genom strategiska placeringar av material 
längst vägglinorna.  

4.8 Långsiktiga relationer  
Företaget har en tradition av långsiktiga relationer och nära samarbeten med sina 
leverantörer och entreprenörer. Stora delar av projekten löses internt i företaget men 
vissa delar handlas upp externt via entreprenörer och konsulter. Med dessa vill man 
bygga upp gemensamma koncept med ett utbyte av erfarenheter. 

Koncernen är känd för bra inköpspriser genom långsiktiga och bra förhandlingar. 
Grundstrategin i företaget är att teckna avtal och prisavtal med leverantörer på minst ett 
år men de kan skrivas på upp till fem år. Relationerna är oftast långsiktigare än så men 
man vill ha färska avtal då prisbilder förändras eller nya branschregler kan dyka upp. 
Man bygger gärna upp gemensamma koncept med sina samarbetspartners och ser dem 
som specialister som kan hjälpa företaget. Vid en hög grad av reklamationer eller andra 
kvalitetsbrister är det viktigt att följa upp eller byta ut leverantörer som inte fungerar. 
Företaget har teknik- och produktutvecklingsgrupper där samtliga avdelningar deltar 
och kan komma med åsikter om hur produkterna fungerar.  

Byggledaren handlar upp entreprenörer till byggarbetsplatsen inför varje projekt. Valet 
faller normalt på firmor som företaget tidigare arbetat med, det är sällan ett 
entreprenadföretag endast handlas upp till ett projekt, utan dessa relationer är 
långsiktiga. Entreprenörer med tidigare erfarenhet av företagets byggsystem och 
arbetssätt bidrar ett snabbare, problemfriare arbete med en ökad kvalitet. 

4.9  Kund- och marknadsfokus  
Myresjöhus har en identifierad målgrupp som beskrivs som andragångsköpare med en 
medelålder på 37 år. Det starka varumärket Myresjöhus är något man gärna utnyttjar 
och arbetar mycket med. Företaget är mer inriktat på standard än flexibilitet och är 
därmed inte alltid först med de senaste trenderna. Detta är en vald strategi där kvalitet 
och säkerhet kommer i första hand då väl beprövande metoder är viktigt med tanke på 
företagets stora volymer. 
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Byggsystemet kan begränsa kundens valmöjligheter, men företaget kan normalt ta fram 
bra lösningar till kunder som de vill sälja till. Däremot finns det kunder som företaget 
väljer att tackar nej till på grund av höga kundanpassningskrav som kräver så mycket 
extra arbete att det inte anses vara lönsamt. Man placerar sig därmed i branschens 
mellersta kundsegment (se figur 17) och konkurrerar huvudsakligen med dessa företag. 
Givetvis är detta konjunkturberoende, i sämre tider kan företaget inte tacka nej till dessa 
kunder på samma sätt.  

 
 

Figur 17. Småhusmarknaden indelad i tre kundsegment beroende på företagets 
flexibilitet och grad av kundanpassning, där spetsen har störst 
flexibilitet.  

Uppföljningar på kunder efter inflyttning görs med hjälp av 
marknadsundersökningsföretaget IMA. Detta skickas ut som ett formulär om 
kundnöjdhet och betygsättning på samarbetet med entreprenörer, byggledare, säljare 
och kontoret. Utifrån detta tas ett nöjdkundindex fram och följs upp av 
företagets försäljningsansvariga. IMA-undersökningar används också för att hålla reda 
på konkurrenter, vilka kunderna är och vilka husmodeller som behövs. Svårigheten 
ligger inte alltid i att ta fram rätt produkter utan att sälja in dem i företaget där flera 
aktörer måste övertygas att den behövs. IMA-undersökningar kan då användas för att 
stärka produktförslaget. 

4.10  Ständiga förbättringar  
Arbetet med ständiga förbättringar pågår på samtliga nivåer i företaget. Man utnyttjar 
erfarenhetsåterföring för att hålla nere antalet fel och på så vis hela tiden förbättras. 
Under det dagliga arbetet stöter man på återkommande fel där åtgärder kan behöva 
vidtas och arbetssätt förändras. Företaget är inte främmande för moderna ICT-verktyg, 
utan man ligger gärna i framkant med nya metoder som förenklar arbetet för sina 
anställda. Ett påbörjar arbete med att införa Lean Production finns i företaget. Detta 
arbete handlar inte bara om direktiv uppifrån utan måste motiveras att applicera av 
samtliga medarbetare. 

Ständiga förbättringar är något som hela tiden eftersträvas och det finns en medvetenhet 
kring de åtgärder som företaget kan vidta för att utvecklas.  

Trivselhus  
Willa Nordic

Myresjöhus 
Eksjöhus 

Hjältevadshus 
Anebyhus 
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4.11  Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin baserar sig på intervjuer och observationer om Myresjöhus industriella 
byggande. Myresjöhus har ett starkt varumärke och en lång erfarenhet av branschen. 
En målgrupp finns identifierad och företaget vet vilka kunder de vill sälja till. Man har 
en tradition av långsiktiga relationer med sina samarbetspartners.  

Planering och kontroll av företagets process sker med hjälp av ICT-verktyg och tidigare 
erfarenheter. Erfarenhetsåterföring används för att upprätthålla kvalitét och effektivitet 
inom företaget. Flera olika ICT-verktyg används både gemensamt och avdelningsvis.   

Företagets byggsystem är välutvecklat med ett stort register av tekniska lösningar som 
tillsammans kan bilda unika hus. Prefabriceringsgraden är hög och näst intill samtliga 
element förtillverkas i fabrik. Det finns en grundtanke att arbeta med Lean Production 
både i produktion och på byggplats men är fortfarande i startskedet av denna utveckling. 
Ständiga förbättringar är ett pågående arbete inom företaget.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
För varje delområde jämfördes den insamlade empirin och teorin med Lessings 
graderingssystem. Systemet består av fem olika nivåer där varje nivå har ett antal 
kriterier (se bilaga 1). För att nå en viss graderingsnivå ska samtliga av dessa vara 
uppfyllda inom företaget. Nedan redovisas den analys som gjorts för gradering inom 
varje område. Fokusgruppen utförde samma graderingar och detta överensstämde till 
stora delar med undersökningen (se figur 18– 25).  

5.1.1 Planering och kontroll av processen 
Lessing (2006) menar att struktur i planeringen bidrar till effektiva processer vilket 
företaget skapar genom bland annat gemensamma tidsplaner där olika yrkeskategorier 
fungerar som milstolpar. Alla aktörer kan enkelt se hur man ligger till i processen och 
planeringsarbetet förenklas. Tydliga roller finns i hela företaget som är avgörande för 
kontinuitet enligt Lessing (2006). Visuell planering skapar en överblick för samtliga 
inblandade i processen enligt Lidelöw et al. (2015) och detta sker avdelningsvis på 
företaget.  

Företagets nyckeltal kan inte utnyttjas på ett tillförlitligt sätt för planering och 
processutveckling. Dessutom är struktur och planering och inte fullständigt integrerat 
genom hela processen och man når därför graderingsnivå 3 med ett instämmande från 
fokusgruppen (se figur 18). 

 

 

Figur 18. Graderingsnivå för planering och kontroll av processen.  

5.1.2 Mätning och kunskapsåterföring 
Erfarenhetsåterföring sker på olika nivåer i företaget vilket enligt Meiling (2010) 
säkerställer kvaliteten på produkten och möjliggör ständiga förbättringar. Lessing 
(2006) tycker att personal från olika delar av en organisation bör ta del av arbetet med 
uppföljningar vilket företaget arbetar med i form av ett reklamationsråd med 
representanter från olika avdelningar. 

Det krävs ett verktyg för att hantera och sortera insamlat data för kunskapsåterföring 
för att ha nytta av den enligt Meiling (2008) men detta saknas i företaget i dagsläget. 
Ett utvecklat sökverktyg för att enklare återanvända lösningar skulle minska risken för 
dubbelarbete. Lidelöw et al. (2015) hävdar att företag som ansvarar för processens 
huvudfunktioner, likt fallföretaget, har möjlighet till en säkrare erfarenhetsåterföring. 
Trots det sker företagets mätning av nyckeltal inte på ett tillförlitligt sätt på grund av 
det komplexa arbetet med projekt och unika hus. Därför når företaget graderingsnivå 2 
med medhåll från fokusgruppen (se figur 19). 

 

 

Figur 19. Graderingsnivå för mätning och kunskapsåterföring.  

Graderingsnivå: 2
Fokusgruppens graderingsnivå: 2 

Graderingsnivå: 3
Fokusgruppens graderingsnivå: 3  
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5.1.3 Tekniska byggsystem 
Lessing (2015) beskriver att tekniska lösningar utvecklas och struktureras till ett 
byggsystem. Företaget har satsat mycket på att utveckla ett tekniskt byggsystem för 
majoriteten av byggnadsdelarna. Detta system utvecklas i samarbete med andra aktörer 
och uppdateras i takt med exempelvis nya branschregler. Med sin långa erfarenhet i 
branschen är företagets standardlösningar väl beprövade och baserade på erfarenhet 
som Lessing (2006) hävdar är en framgångsfaktor i utvecklingen. Företaget samlar 
standardlösningar i ett bibliotek som fungerar som en teknisk plattform vilket Jansson 
(2013) menar möjliggör systematisering i sina processer. Med detta som grund når 
området graderingsnivån 4 och fokusgruppen höll med om denna bedömning (se figur 
20).  
 
 
 
 

Figur 20. Graderingsnivå för tekniskt byggsystem.   

5.1.4 Prefabricering 
 Lessing (2006) hävdar att förtillverkningen bör maximeras i fabrik för att minimera 
arbetsmomenten på byggarbetsplats vilket speglar sig i företagets arbetssätt. Företagets 
förtillverkning sker med viss automatik via CAD-filer där samtliga byggnadsdelarna 
ingår i företagets byggsystem. Höök (2008) menar att fabriksmiljön ska vara anpassad 
för förtillverkning. För att uppnå detta behöver företaget en genomtänkt logistiklösning 
och dessutom kan fabriken med fördel rustas upp med ny teknik för att optimera arbetet. 
Området prefabricering når därför graderingsnivå 2 (se figur 21).  

I fokusgruppen diskuterades det att företaget når en förvånade låg gradering inom 
området. Lessings kriterier (se bilaga 1) kräver bland annat att prefabriceringen görs 
via volymelement. Detta ingår inte i företagets affärsidé och bidrar till att man faller 
ner en nivå trots företagets höga grad av prefabricering. Här kan Lessings 
graderingsnivåer ifrågasättas eftersom det kan uppfattas som missvisade för företagets 
arbetssätt.  

  

 
Figur 21. Graderingsnivå för prefabricering.   

5.1.5 Användning av ICT 
Företaget använder sig av flera ICT-verktyg både gemensamt, avdelningsvis och 
mellan avdelningar. Johansson et al. (2009) menar att det bidrar till bättre och mer 
kontrollerade kommunikations- och informationsflöden genom hela processen. 
Informationen blir mer lättillgängligt och överföringen snabbare och säkrare (Boverket, 
2008b). Detta speglas i företagets ICT-verktyg där alla aktörer kan ta del av samma 
information utan risk att något går förlorat längs vägen. Däremot är samtliga verktyg 
inte integrerade sin emellan. Fabriken och byggarbetsplatsen är mindre digitaliserade 
än kontoret och tar därmed inte del samma informationsflöde.   

 

Graderingsnivå: 4
Fokusgruppens graderingsnivå: 4  

Graderingsnivå: 2
Fokusgruppens graderingsnivå:  2
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Fallföretaget använder CAD-verktyg som leder till ett färre fel eller en tidigare upptäckt 
av dem enligt Boverket (2008b). Däremot utnyttjas inte de framtagna CAD-modellerna 
fullt ut för exempelvis mängdning eller kollisionskontroller. En förbättrad struktur och 
enklare informationssökning i företagets databaser skulle också vara positivt. Med detta 
som grund och fokusgruppens medhåll når området graderingsnivå 2 (se figur 22).   

 

 

Figur 22. Graderingsnivå för användning av ICT-verktyg.    

5.1.6  Logistik integrerat i byggprocessen 
 Enligt Andersson et al. (2009) är logistiken viktig för att skapa effektivitet i ett 
industriellt byggande. Företaget har specifika lösningar för logistik och 
materialhantering. Lessing (2006) hävdar att leveranser inom industriellt byggande 
bör ske enligt JIT. Detta vill företaget efterfölja och införa tillsammans med sina 
leverantörer och entreprenörer. Införandet är en lång process och enligt Lessing (2006) 
krävs ett gemensamt intresse, tätare samarbete och informationsflöde mellan företaget 
och deras samarbetspartner. Detta sker tillsammans med vissa nyckelleverantörer men 
är i övrigt svårt att applicera. Att införa Lean Production är ett pågående arbete som 
måste ske på samtliga nivåer inom företaget. Därmed når området till graderingsnivå 1 
(se figur 23).  

Fokusgruppen anser att man bör nå en högre graderingsnivå inom området. Detta 
eftersom det är svårt att applicera JIT i en större utsträckning än man gör idag på grund 
av den komplexa variationen av produkter. Dock anser vi med intervjuer och 
observation som grund att det fortfarande finns utvecklingspotential inom området.  

 

 

Figur 23. Graderingsnivå för logistik integrerat i byggprocessen.     

5.1.7 Långsiktiga relationer 
Långsiktiga relationer med leverantörer och entreprenörer är en lång tradition inom 
företaget. Enligt Lessing (2006) säkerställer det kvalitet, effektiva flöden och ger en 
ökad kontroll över processen. Erikshammar (2011) hävdar att långsiktiga relationer inte 
innebär ett skydd från konkurrens, fallföretaget följer därför ständigt upp sina 
samarbeten. Man arbetar vanligtvis med korta avtal med långa relationer. Precis som 
Lessing (2006) nämner ger ett långsiktigt engagemang mellan aktörerna och 
företaget möjlighet att bygga upp gemensam kunskap och erfarenhet. Däremot finns det 
inte något specifikt partneringkoncept inom företaget och inte heller något strukturerat 
program för hur man ska arbeta och utveckla sina olika samarbeten.  

Fokusgruppen tycker att företaget har ett utvecklat arbete med långsiktiga relationer 
och bör nå en högre gradering. Anledningen till att man faller ner till graderingsnivå 2 
är avsaknaden av strategiska partneringkoncept (se figur 24).  På grund av att företaget 
hanterar större delarna av processen internt finns inte samma behov av dessa koncept. 
Därför kan graderingsnivåernas utformning ifrågasättas även här.  

Graderingsnivå: 2
Fokusgruppens graderingsnivå: 2   

Graderingsnivå: 1
Fokusgruppens graderingsnivå: 2   
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Figur 24. Graderingsnivå för långsiktiga relationer.   

5.1.8 Kund- och marknadsfokus  
 Kundernas krav är det som den industriella byggprocessen ska uppfylla, annars är 
processen felaktigt utformad enligt Lidelöw et al. (2015). För att uppfylla kraven 
hävdar Lessing (2006) att undersökningar på kundens specifika krav och prioriteringar 
bör göras och sedan fungera som krav på processen. Några sådana undersökningar sker 
inte i företaget i dagsläget. Man håller koll på marknaden och sina konkurrenter genom 
marknadsundersökningar och har en identifierad målgrupp. När det gäller 
målgruppens specifika krav förlitar man sig bland annat på sitt starka varumärke och 
produktens flexibilitet. Nöjdkundindex utförs på kund efter inflyttning men denna 
skulle kunna utvecklas och utnyttjas mer än den gör i dagsläget. Detta tillsammans med 
fokusgruppens instämmande når området graderingsnivå 2 (se figur 25).   

 

 

Figur 25. Graderingsnivå för kund- och marknadsfokus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Graderingsnivå: 2
Fokusgruppens graderingsnivå: 3   

Graderingsnivå: 2
Fokusgruppens graderingsnivå: 2   
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5.2 Hur ser industrialiseringsgraden ut i ett småhusföretag 
enligt IHB-modellen? 

Värderosen (se figur 26) presenterar företagets aktuella industrialiseringsgrad. Denna 
bygger på undersökningens empirin, teorin samt den analys som gjorts under avsnitt 
5.1.1-5.1.8. 

Figur 26. Företagets industrialiseringsgrad presenterat i en värderos.  

5.3 Hur kan företagets industrialiseringsgrad utvecklas och 
förbättras enligt IHB-modellen? 

För att företaget ska uppnå en högre industrialiseringsgrad enligt IHB-modellen kan 
flera åtgärder vidtas. Det mest kritiska området är logistik integrerat i byggprocessen. 
Anledningen till detta är att ingen av produktionsprinciperna Lean Production, SCM 
och JIT appliceras fullt ut i dagsläget. För att utveckla detta bör ett tätare samarbete 
med leverantörer och entreprenörer som delar intresset av dessa principer och kan ingå 
i en gemensam planeringsstrategi användas. En modernisering av företagets 
produktionsanläggningar skulle också förenkla införande av nya arbetsmetoder. För att 
Lean ska fungera fullt ut måste det appliceras på samtliga nivåer i företaget. De 
anställda behöver därför motiveras till arbetssättet på individnivå exempelvis genom att 
vara delaktiga i utvecklingsarbetet, utbildas och informeras om hur arbetssättet gynnar 
både dem själva och företaget. 

Erfarenhetsåterföring sker genom bland annat reklamationsråd, egenkontroller och 
dubbelkontroller. Dock sker ingen systematisk dokumentation av de fel och misstag 
som upptäcks utan detta löses vanligen muntligt mellan anställda. Detta bidrar till att 
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det enkelt kan glömmas bort och återkomma som fel för en annan anställd. Ett ICT-
verktyg likt en databas där dokumentering av undantag och återkommande fel sker kan 
utnyttjas på alla avdelningar och enkelt bidra till en snabbare inlärning av nyanställda, 
färre antal fel och en snabbare upptäckt av dem. 

Byggbranschen består normalt av unika projekt vilket gör att nyckeltal blir komplexa 
att ta fram. Ett standardmått i företagets produktion är löpmeter vägg/dygn där antalet 
väggmeter är densamma varje arbetsdag oberoende på sjukfrånvaro eller vilka 
specialhus som går på bandet. Kan dessa utvecklas och justeras mer utefter vad som 
tillverkas skulle de bli mer användbara och vara en värdefull input i företagets planering 
och processutveckling. 

Företaget vill involvera samtliga aktörer med ett långsiktigt perspektiv. Att ta fram ett 
program med riktlinjer för hur man arbetar tillsammans med och utvecklar sina 
samarbetspartners skulle vara positivt för detta arbete. I dagsläget utförs större delen av 
processen internt i företaget, hade man istället fokuserat på de man är bäst på, bli 
experter på detta och delegera delar av det övriga arbetet kan processen effektiviserats. 
Det kan exempelvis finnas leverantörer som utför enkla arbetsuppgifter både snabbare, 
billigare och effektivare än företaget själva. 

Att ha koll på marknaden och konkurrenterna är viktigt för företaget. Däremot sker inga 
undersökningar på kundens önskemål och prioriteringar. Skulle man undersöka detta 
kontinuerligt och använda som underlag vid framtagning av nya husmodeller skulle de 
troligtvis bli attraktivare. Färre kundanpassningar och speciallösningar ger en 
effektivare process. Standardhus innehåller redan framtagna och beprövande lösningar 
vilket ger tidsbesparingar genom hela processen samt en produkt av hög kvalitet. 

5.4 Hur kan husföretag själva gå till väga för att applicera IHB-
modellen och mäta sin industrialiseringsgrad? 

För att IHB-modellen ska fungera som analysverktyg bör man vara påläst om modellens 
olika områden och hur den tillämpas på ett företag. Litteraturstudier har därför varit en 
central del i undersökningen. Att kunna använda verktyget på rätt sätt ger ett mer 
tillförlitligt resultat. Litteraturstudien behöver inte vara djupgående för ett företag som 
ska undersöka sin industrialiseringsgrad men kunskapen om IHB-modellen bör ligga 
på en hög nivå. 

Modellen bygger på att man analyserar varje delområde var för sig samtidigt som det 
är viktigt att veta att dem samspelar och beror på varandra. För att kunna analysera sitt 
eget arbete gäller det att agera objektivt och inte lägga någon personlig värdering i 
analysen.  

När man har kunskap om varje delområde kan företagets processer undersökas utifrån 
Lessing definition och betygskriterier. Genom att redan från början veta vad som krävs 
för de olika nivåerna i betygskriterierna är det lättare att veta vad som ska undersökas i 
arbetet. Intervjuer och observationer är bra och effektiva datainsamlingsmetoder till 
undersökningen. De utvalda intervjurespondenterna ska ha kunskaper inom ett eller 
flera delområden i IHB-modellen. Ett tillförlitligare resultat och fylligare bild av 
företaget fås ju fler intervjuer och observationer som genomförs.  

Vid utformning av huvudfrågor bör man utgå från Lessings betygskriterier för varje 
specifikt delområde. På så sätt får man en överblick över vad som krävs för att nå en 
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viss graderingsnivå. En mall med huvudfrågor för varje delområde har arbetats fram i 
bilaga 2.  

När datainsamlingen är genomförd jämförs detta med Lessings betygskriterier. För att 
nå en viss gradering ska företaget uppfylla samtliga av nivån uppsatta kriterier. Genom 
att diskutera det framtagna resultat med i form av en fokusgrupp med inblandade 
personer blir resultatet tillförlitligare. Resultatet presenteras enklast i form av en 
värderos med delområdenas graderingsnivåer. Med detta som grund har ett generellt 
tillvägagångssätt tagits fram (se figur 27).  

Figur 27. Generellt tillvägagångssätt för att mäta ett företags 
industrialiseringsgrad enligt IHB-modellen.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet var att ta fram en kartläggning av dagens industriella 
byggande i ett småhusföretag. Genom att undersöka fallföretaget med IHB-modellen 
som grund togs en nulägesanalys av deras industrialiseringsgrad fram. Resultatet visar 
att företaget har goda förutsättningar att nå en hög industrialiseringsgrad. 
Förbättringsåtgärder kan vidtas inom flera områden. Ytterligare undersökningar kan 
göras av företaget på egen hand genom det generella tillvägagångssätt som tagits fram 
i undersökningens resultat.  

Litteraturstudie

• Ha grundläggande kunskaper om industriellt byggande. 
• Ha kunskaper om IHB-modellens delområden. 
• Vara påläst om hur IHB-modellen appliceras på ett företag.

Intervju/ 
observation

• Välja respondenter som täcker in samtliga områden i IHB-modellen.
• Utnyttja framtagna huvudfrågor till intervjuer. (Bilaga 2)  
• Utför observationer för ökad kunskap om företaget. 
• Ju större datainsamling desto fylligare bild av företaget. 

Analys/resultat 

• Agera objektivt i undersökningen och dess analys. 
• Betygsätt varje delområde utifrån Lessings betygskriterier.
• Disskutera och analysera framtaget reslutat i en fokusgrupp. 
• Utforma en värderos utifrån undersökningens reslutat.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Undersökningen har utförts på det sätt den från början var tänkt och har därmed uppfyllt 
målet och besvarat frågeställningarna.   

Att utföra en fallstudie innehållandes kvalitativa intervjuer och en observation visade 
sig vara ett effektivt sätt att undersöka företaget på. Resultatet togs fram på ett 
strukturerat sätt genom löpande analys, diskussion och sammanställning av insamlat 
data. För en god reliabilitet antecknades de inspelade intervjuerna ner i efterhand för att 
ingen information skulle gå förlorad. Det är viktigt att de intervjuade har rätt kunskaper 
inom ämnet och ger ut korrekt information. Därför gjordes ett noggrant urval av 
respondenter och många huvudfrågor återkom i flera intervjuer för att skapa en korrekt 
uppfattning.   

Samtliga respondenter inklusive produktionsledaren kallades till en fokusgrupp för att 
diskutera det framtagna resultatet. Detta ökar resultatets trovärdighet dock hade endast 
fem av sju personer möjlighet att delta. Alltså kunde inte alla få sina röster hörda i 
diskussionen. Att planera in fokusgruppen tidigare hade kanske bidragit till att fler 
kunnat delta.  För att öka trovärdigheten ytterligare skulle fler intervjuer gjorts med allt 
från ledningsgruppen till fabriksarbetare samt berörda leverantörer, entreprenörer och 
kunder. Observation på kontor och byggplats hade också stärkt resultatet.  

I undersökningen utgick vi från att IHB-modellen är ett tillförlitligt mätverktyg och att 
det är rätt verktyg för vår undersökning. Detta har kunnat ifrågasättas i efterhand. Vi 
anser att modellens områden är korrekta för att mäta industrialiseringsgraden. Däremot 
kan graderingssystemet bli missvisande då fallföretaget ibland hamnade mellan två 
graderingsnivåer. Inom dessa områden uppfylldes stora delar av kriterierna för en viss 
nivå men trots det faller man ner på en lägre nivå. Detta framgår inte i undersökningens 
resultat. Att ta fram fler graderingssteg eller ge en mer utvecklad beskrivning om hur 
stegen bör tolkas skulle förenkla undersökningen.   

Vi insåg tidigt att IHB-modellens områden är kopplade till varandra, I det framtagna 
resultatet upptäcktes det att vissa områden har större påverkan på varandra än andra. 
Bland annat spelar mätning och kunskapsåterföring en viktig roll för att ha en god 
planering och kontroll av processen. Nyckeltal och övriga mätningar i företaget kan ge 
en värdefull input till företagets planeringsarbete (se figur 28).  

 

Figur 28. Koppling mellan planering och kontroll av processen och mätning och 
kunskapsåterföring.   

Planering och 
kontroll av processen

Nivå: 3  

Mätning och 
kunskapsåterföring

Nivå: 3 
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En annan stark koppling finns mellan företagets logistik och relationerna till deras 
samarbetspartners. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt intresse mellan bägge parter 
för att bedriva ett fungerade logistikarbete med Lean och JIT (se figur 29). 

Figur 29. Koppling mellan logistik integrerat i byggprocessen och långsiktiga 
relationer.  

Prefabricering och kundfokus fungerar nästintill som en våg i företaget. Det är svårt att 
nå en hög nivå av prefabricering med standardlösningar och volymelement samtidigt 
som man tar hänsyn till kundernas individuella önskemål. Fallföretaget balanserar dessa 
två genom att applicera prefabricering samtidigt som man har en viss flexibilitet för att 
möta kundkraven. Därför hamnar bägge områdena på en medelnivå (se figur 30).  

Figur 30. Koppling mellan prefabricering och kund- och marknadsfokus. 

Fallföretaget får nytta av undersökningen genom en bra överblick över sitt industriella 
byggande, sina styrkor och sina förbättringsområden. Det finns även framtagna förslag 
på hur deras industrialiseringsgrad kan förbättras. För att utnyttja undersökningen 
maximalt bör företaget själva göra uppföljande undersökningar på 
sin industrialiseringsgrad. Övriga husföretag har nytta av undersökning när de ska 
undersöka sin industrialiseringsgrad genom att ta lärdom av tillvägagångssättet när 
IHB-modellen appliceras på ett företag.  

6.2 Metoddiskussion 
Undersökningen startade med en litteraturgenomgång för att undersöka kunskapsläget. 
Industriellt byggande är ett brett område och det var svårt att veta hur studiens skulle 
avgränsas.  IHB-modellen kom att vara det mest centrala i rapporten och därmed kunde 
vi begränsa litteraturgenomgången till modellen och dess ingående delar. 
Litteraturgenomgången har varit betydelsefull då vi fick kunskaper om industriellt 
byggande i sin helhet men också om hur modellen tillämpas på ett tillförlitligt sätt.   

Genom att utföra flera intervjuer skapades en bra uppfattning av företagets 
arbetsprocess. Det har varit svårt att förhålla sig till att vi varit medvetna om vilka svar 
vi velat ha på de frågor som ställdes. IHB-modellens kriterier utgjorde grunden till 
huvudfrågorna och efter litteraturstudien blev vi medvetna om vad vi ville få ut av 
intervjuerna. Ett alternativ hade varit att omformulera vissa huvudfrågor för att 
respondenterna på egen hand skulle ledas in på rätt spår utan vår hjälp. 
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Ordningen på intervjurespondenterna var slumpvist valda. Efter varje intervju fick vi 
en bättre insikt i företaget vilket bidrog till att det i nästkommande intervju kunde ställas 
mer djupgående frågor. Men vi fick möjlighet att komplettera intervjuerna med 
följdfrågor i efterhand via mail under arbetets gång. På grund av detta och att samtliga 
intervjuer analyserades tillsammans när hela datainsamlingen var genomförd anser vi 
att resultatet blivit detsamma oavsett vilken ordning intervjuerna utfördes.  

En observation genomfördes som komplement till intervjuerna. Denna stärkte våra 
uppfattningar och gav en inblick i hur arbetet utfördes i praktiken. I efterhand kan man 
se att observationer på kontoret och byggarbetsplatsen hade kunnat stärka 
undersökningen av företaget ytterligare.   

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna för undersökningen gjordes utifrån IHB-modellens områden och det 
är därmed dessa som har granskats i företaget. På grund av tidsbegränsningar och 
modellens bredd var också avgränsningen till ett företag nödvändig. Resultatet är på så 
vis inte generellt giltigt utan kopplat till det specifika fallet. Däremot kan modellen 
appliceras på samtliga husföretag på ett liknande sätt.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I dagsläget lider Sverige av bostadsbrist vilket har lett till att många företag ställer om 
till en mer standardiserad produktion och omvandlar sitt traditionella byggande till ett 
mer industriellt byggande. Detta bidrar till en effektivare byggprocess samtidigt som 
det är en balansgång mellan kundernas individuella krav. Två viktiga aspekter är:  

 Traditionella byggföretag har ofta svårt att ställa om till industriellt byggande 
(Andersson et al., 2009) 

 Industriellt byggande är ett komplext område och saknar en tydlig definition 
(Johnsson, 2012) 

För att undersöka ett företags industrialiseringsgrad används IHB-modellen framtagen 
av Jerker Lessing. Modellen innehåller åtta områden karakteristiska för industriellt 
byggande med en tillhörande graderingsskala på 0-4. Baserat på teori, empiri och analys 
togs följande resultat fram:  

 Logistik integrerat i byggprocessen. Betyg: 1 
 Långsiktiga relationer. Betyg: 2  
 Kund- och marknadsfokus. Betyg: 2 
 Mätning och kunskapsåterföring. Betyg: 2 
 Planering och kontroll av processen. Betyg: 3 
 Prefabricering. Betyg: 2 
 Användning av ICT. Betyg: 3 
 Byggsystem. Betyg: 4 

Vidare har förbättringsåtgärder tagits fram för hur företaget kan öka sin 
industrialiseringsgrad enligt IHB-modellen. Rekommendationer till det specifika 
fallföretaget:  

 Utveckla och applicera produktionsprinciperna Lean Production och JIT.  
 Införa dokumentation för kunskapsåterföring med hjälp av ICT-verktyg.  
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 Mer anpassningsbara och detaljerade nyckeltal för produktionen.  
 Utnyttja sina samarbetspartners expertkunskaper för att effektivisera arbetet.  
 Utföra marknadsundersökningar för att ta reda på kundens specifika önskemål 

och prioriteringar.  

Uppföljningar på undersökningen kan företaget genomföra på egen hand enligt 
instruktioner framtagna i tredje frågeställningen. En viktig del inom industriellt 
byggande är ständiga förbättringar.  

Fallföretaget har alla verktyg som behövs för att ha en hög industrialiseringsgrad. De 
är medvetna om flera av sina brister och vet vilka åtgärder som bör vidtas. Svårigheten 
ligger i att ta sig tiden till att påbörja detta arbete. Det som blir avgörande är intresset 
och attityden för utvecklingen av företaget. Detta kräver en stark vilja och 
målmedvetenhet på alla nivåer i organisationen.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Att genomföra undersökningen på flera företag och jämföra resultaten hade 
varit intressant. Dessutom skulle undersökningen kunna breddas genom fler intervjuer 
och observationer för att kunna gå in mer på djupet i företagets process. Alternativt 
fördjupa sig inom något av modellens delområden.  

Studiens resultat utgör grunden till fortsatt forskning i fallföretagets industriella 
byggande. Här skulle också IHB-modellen kunna ifrågasättas och ta fram förslag till 
hur den kan utvecklas eller revideras. 

Vidare kan forskning göras på hur ett företag med traditionellt byggande kan påbörja 
utvecklingen mot ett industriellt byggande. Resultatet av en sådan forskning kan öka 
möjligheten till att fler företag väljer att arbeta med industriella metoder för att 
tillgodose marknadens behov av kortare byggtider och pressade byggkostnader. 
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