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Abstract 

Industrial construction is a building method that is gaining more attention as many 
other industries have achieved high productivity and profitability through 
industrialization. Implementation of ICT (Information and Communications 
Technology)-tools in the early design stage, in various industries have been proven 
to create efficiency and high value for all participants. Industrialization creates new 
methods and building systems that need to be applied. Industrial construction will 
be applied by standard methods that generate various and innovative products. 
Here is the current situation a problem. 
 
The purpose of this study is to create a product development process for 
industrial construction that provides innovative products and retained 
productivity. The goal is to evaluate different ICT-tools used or has potential to 
be used in industrial product development, focusing on innovation and 
productivity. This is primarily done through a literature review and interviews in 
relation to the following questions:  

 

• Which ICT-tools are used today for product development in industrial 
construction? 

• Which ICT-tools has the potential to be used in industrial construction? 

• How can designers use ICT-tools to systematically develop innovative 
solutions in industrial construction? 

 

The survey shows that many of the ICT-tools used in traditional construction 
were found in the industrial construction companies building systems. There is 
also ICT-tools especially suitable for product development in industrial 
construction. The results also show that an important part in the development of 
ICT-tools for product development is the communication potential. Through the 
interconnection of different ICT-tools, entire ICT-systems can be created with 
features that covers many different areas in the design process. 
 
The survey also shows that an implementation of ICT-systems in industrial 
construction could change the role of the designer. Instead of creating from 
scratch, designing will instead include combining parametric prefabricated 
components on standardized platforms, creating a consistent and innovative end 
product. 

 

Keywords 

Industrial construction, ICT, innovation, generate, building design.
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Sammanfattning 

Industriellt byggande är en byggmetod som får allt mer uppmärksamhet då många 
andra branscher har uppnått hög produktivitet och lönsamhet genom 
industrialisering. Implementering av ICT (Information and Communications 
Technology)-verktyg i tidigt utformningsskede har i olika branscher visat sig skapa 
effektivitet och högt värde för alla intressenter. Industrialisering medför nya 
arbetsmetoder och byggsystem som måste tillämpas. Industriellt byggande utgörs 
av standardiserade arbetsmetoder med möjlighet till varierande och innovativa 
slutprodukter.  
 
Syftet med detta arbete är att skapa en produktframtagningsprocess för industriellt 
byggande som ger innovativa slutprodukter med bibehållen produktivitet. Målet är 
att utvärdera olika ICT-verktyg som används och har potential att användas inom 
industriell produktframtagning, med fokus på innovation och produktivitet. Detta 
görs huvudsakligen genom en litteraturstudie och genom intervjuer i relation till 
följande frågeställningar: 
 

• Vilka ICT-verktyg används idag för produktframtagning vid industriellt 
byggande? 

• Vad finns det för ICT-verktyg med potential att användas vid industriellt 
byggande? 

• Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att systematiskt ta fram 
innovativa lösningar inom industriellt byggande? 

 
Undersökningen visar att många av de ICT-verktyg som används vid traditionellt 
byggande återfinns i de industriellt byggande företagens byggsystem. Det finns 
också ICT-verktyg som speciellt lämpar sig för industriell produktframtagning. 
Resultatet visar också att en viktig del i utvecklingen av ICT-verktyg för 
produktframtagning är kommunikationsmöjligheterna. Genom sammankoppling 
av olika ICT-verktyg kan hela ICT-system skapas med funktioner som täcker stora 
delar av behovet i utformningsprocessen. 
 
Undersökningen visar även att en implementering av ICT-system inom industriellt 
byggande kan leda till att byggnadsutformarens roll ändras. Istället för att skapa 
från grunden blir utformarens arbete att på standardiserade basplattformar, genom 
kombination av parameterstyrda prefabricerade komponenter, skapa en enhetlig 
och innovativ slutprodukt. 

  
Nyckelord 

Industriellt byggande, ICT, innovation, generering, byggnadsutformning. 
 

.  
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1 Inledning 
Det industriella byggandet är på uppgång inom den svenska bostadsmarknaden.1 
Effektivisering av byggprocessen och kvalitativa egenskaper av materialhantering 
är aspekter som ofta utmärker det industriella byggandet. Bland annat har 
standardisering varit en tydlig källa till de positiva egenskaper som uppnåtts med 
industriellt byggande.2 Industriellt byggande ställer också helt andra krav på 
aktörerna som ska uppföra byggnaden. Det är viktigt att kommunikationen mellan 
alla aktörer drivs funktionellt och att industrin svarar mot marknaden. Industriellt 
byggande betyder inte standardiserade hus utan standardisering av 
produktframtagningsprocessen.3 
 
ICT, Information and Communication Technology, består av teknologi som 
tillhandahåller tillgången till information genom olika kommunikationskanaler. I 
jämförelse med IT så ligger mer fokus på själva kommunikationen av 
informationen mellan parter och kommunikation av data.4 

 

                                                 
1 Jansson, G. (2010). Industrialised Housing Design Efficiency. Luleå: LTU 
2 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH 
3 Stehn, L. (2008). Träbyggföretagen driver på den industriella processen. Husbyggaren, 4 
4 Molnár, M., Andersson, R., & Ekholm, A. (2007). Benefits of ICT in the Construction Industry. Lund 
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1.1 Problembeskrivning 
Ett problem inom byggbranschen är värde i relation till den arbetsinsats (kostnad) 
som sätts in. ”Mer värde för mindre arbete”. Så lyder filosofin om Lean 
production.5 Det är ett uttryck som behöver vidareutvecklas i byggindustrin då 
produktiviteten anses väldigt låg i förhållande till arbetsinsatsen, i jämförelse med 
andra industrier.6 Studier visar att 30-35% av den totala produktionskostnaden 
inom bygg inte tillför något värde för kunden.7 Dock finns det värdeskapande 
faktorer som är större vid industriellt byggande jämfört med vid traditionellt 
byggande. Dessa faktorer är bland annat en säkrare och mer kontrollerad 
produktion som sker i fabrik, samt en betydligt kortare 
produktframtagningsprocess för den individuella kunden, alltså högre 
produktivitet. Detta är en anledning till att bygga industriellt där mindre arbete kan 
bidra till bibehållet eller större värde både för kund och producent. Mindre arbete 
leder till lägre kostnader och lägre kostnader är i sig värdeskapande. 
 
Vidare visar studier att det vid industriellt byggande är projekteringsskedet den 
mest tidskrävande processen. En stor anledningen är mängden information som 
hanteras mellan intressenter.8 Kundens behov bör ligga som grund för hela 
utformningen och bör vara det centrala målet att uppfylla för samtliga aktörer.  
Studier visar att användning av ICT (Information and Communications 
Technology)-verktyg vid tidigt skede i byggprocessen ökar värdet för 
verksamheten i slutprodukten samtidigt som själva processen blir effektivare.9 
ICT-verktyg används aktivt vid traditionell byggnadsproduktion såväl som vid 
industriellt byggande, därför är det relevant att fortsätta utveckla ICT-verktygen, 
men också att utveckla och anpassa dem för en industriell process.10  

                                                 
5 Alestig, E. (2013). Utvecklad värdeflödesanalys för produktutveckling inom industriellt byggande. 

Luleå 
6 Jensen, P. (2010). Configuration of Modularised Building System. Luleå 
7 Alestig, E. (2013). Utvecklad värdeflödesanalys för produktutveckling inom industriellt byggande. 

Luleå 
8 Söderholm, E. (2010). Applicability of Continuous Improvments in Industrialised Construction 

Design Process. Luleå: LTU 
9 JTH. (2013). Svensk sammanfattning av projektet ValPro IKT-stöd för en värdedriven byggprocess. 

Jönköping: JTH 
10 Malmgren, L., Jensen, P., & Olofsson, T. (2010). Product Modeling of Configurable Building 

Systems – A Case Study. ITcon. 
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Industriellt byggande, som den ser ut nu, är ur utformningssynpunkt begränsad i 
jämförelse med traditionellt uppförda byggnader.11 Produktsortimentet utgår 
oftast från en eller flera grundplattformar och kan under begränsade 
omständigheter formas efter kundens individuella krav. En alltför standardiserad 
produkt som för kund inte är möjlig att forma kan vara svår att sälja och bidrar 
inte till den arkitektoniska mångfald och variation som byggindustrin vill uppnå.12 
Samtidigt kan en alltför bred produktkatalog bilda så kallade ad-hoc projekt där 
den önskade effektiviteten med industriellt byggande inte längre kan nyttjas.13 
 
Som nämnts tidigare så finns det inom industriell produktframtagning en stark 
koppling mellan utveckling av ICT-verktyg och ökad effektivitet.14 Det är även 
viktigt att få en förståelse för vilka ICT-verktyg som används idag och som är 
relevanta att behandla i rapporten för att kunna göra en analys av möjligheterna. 
Ett verktyg som ger möjlighet att öka variationen och valmöjligheten i 
utformningsskedet skulle även kunna skapa värde i den slutliga produkten. 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en produktframtagningsprocess för industriellt 
byggande som ger innovativa slutprodukter med bibehållen produktivitet. 

1.2.2 Mål 

Målet är att utvärdera olika ICT-verktyg som används och har potential att 
användas inom industriell produktframtagning, med fokus på innovation och 
produktivitet. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilka ICT-verktyg används idag för produktframtagning vid industriellt 
byggande?  

2. Vad finns det för ICT-verktyg med potential att användas för 
produktframtagning vid industriellt byggande?  

3. Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att systematiskt ta fram 
innovativa lösningar inom industriellt byggande? 

 

                                                 
11 Jensen, Olofsson och Johnsson; Configuration through the parameterization of building components, 

2012 
12 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH 
13 Jensen, Olofsson och Johnsson; Configuration through the parameterization of building components, 

2012 
14 Molnár, M., Andersson, R., & Ekholm, A. (2007). Benefits of ICT in the Construction Industry. Lund 
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1.3 Metod 
Här presenteras de olika metoder som har använts för att driva undersökningen 
mot dess resultat och för att i slutet kunna besvara frågorna. Litteraturstudie har 
varit den största och mest omfattande metoden vid genomförandet av rapporten. 
Intervjuer har varit en mindre omfattande del.  

1.3.1 Vilka ICT-Verktyg används idag för produktframtagning vid 
industriellt byggande?  

Frågeställningen har delvis besvarats med hjälp av litteraturstudier, dels med hjälp 
av intervjuer.15 16 Metoderna som valts har bedömts tillräckliga då det inom ämnet 
finns tekniska rapporter, vetenskapliga tidskrifter och övriga dokument till att 
besvara frågan. Svaren från intervjuerna bekräftade litteraturen. 
Intervjuer har gjorts med aktuella företag som arbetar med produktframtagning 
inom industriellt byggande. Det finns mycket litteratur inom området men för 
rapportens relevans ansågs det viktigt att ha med mer praktiska erfarenheter från 
en arbetssituation. Metoderna har använts för att få en direkt uppfattning om vilka 
ICT-verktyg som faktiskt används på marknaden. En jämförelse av resultaten från 
båda metoderna skulle kunna ge fortsatt svar på fråga 2.  

1.3.2 Vad finns det för ICT-verktyg med potential att användas vid 
industriellt byggande? 

Frågeställningen har besvarats med hjälp av litteraturstudier och intervjuer för att 
kunna samla relevanta erfarenheter som delgivits i andra vetenskapliga texter. 
Ämnet finns behandlat i vetenskapliga texter, så möjligheten att finna svar på 
frågan med denna metod har därför varit stor. Den litteratur som har studerats 
och analyserats består i stort sett av tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar. 
Frågeställningen har delvis besvarats med hjälp av intervjuer.  

1.3.3 Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att systematiskt ta 
fram innovativa lösningar inom industriellt byggande? 

Frågan har besvarats med hjälp av litteraturstudie och intervjuer. Från intervjuerna 
har förslag inhämtats på hur en utformares arbete ser ut just nu och hur det skulle 
kunna se ut i en produktframtagningsprocess. Litteraturstudien har sedan visat 
exempel på metoder som bidrar till ett mer systematiskt utformningsarbete genom 
implementering av ICT-verktyg som funnits i fråga 2. 

  

                                                 
15 Haraldsson; Den kreativa och kritiska litteraturstudien - en miniatyrhandbok, 2011 KTH 
16 Ekholm, M., & Fransson, A. (1992). Praktisk Intervjuteknik. Nordstedts 
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1.4 Avgränsningar 
 
Programmering av själva systemet är inte en central del av studien.  
 
Vissa verktyg som tas upp i rapporten är obeprövade av skribenterna.  
 
Att ta med i värderingen är att antalet företag som kontaktats är begränsat. 
 
Bedömning av vilka referenser som använts vid intervjumetoden är begränsat 
inom närområden till Jönköping. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten är disponerad på följande vis: 

Kap 1) Läsaren introduceras i området och en problembeskrivning med bakgrund 
till problemet presenteras. Syfte och mål klargörs. En kort sammanställning av 
empiri och resultat samt en dispositionsförklaring.  

Kap 2) Kapitlet behandlar relevanta fakta och teorier som motiverar syfte, mål 
och frågeställningar.  

Kap 3) Här redogörs för arbetsgången och hur den lett fram till resultatet. Vilka 
metoder som har använts och hur dessa har använts.  

Kap 4) Här besvaras frågeställningarna och målet presenteras som antingen 
uppnått eller inte uppnått.   

Kap 5) Här ges en diskussion ske kring resultatet och metoderna.  

Kap 6) Här görs en kort sammanfattning av det viktiga från resultaten samt en 
diskussion kring hur ett vidare arbeta skulle kunna se ut 
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1.6 Ordlista 
Nedan följer en konkret förklaring på ord som används i den löpande texten 

Utformare – En eller flera aktörer med utformningsansvar i ett byggprojekt. Kan 
vara arkitekt, konstruktör eller installationsingenjör. 

Industrialiserat byggande – En byggprocess där en eller flera element anländer 
till byggnadens uppföringsplats färdiga att montera, men större delen av 
byggandet sker traditionellt. Vidare benämnt elementbyggande. 

Industriellt byggande – En byggprocess där de manuella momenten på en 
byggprocess helt eller så när som på helt övergått till montering av färdiga 
element. Vidare benämnt modulbyggande. 

ICT-verktyg – Är ett digitalt verktyg med syfte att utföra en eller flera processer i 
en produktframtagningsprocess. (Se vidare kapitel 2.3)   

ICT-system – Är en kombination av flera ICT-verktyg som bildar ett funktionellt 
system. 

Installationsingenjör – VVS-ingenjör och/eller elingenjör med 
utformningsansvar  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Kapitlet behandlar relevant fakta som grund för den fortsatta forskningen som 
gjorts inom området. Den teoretiska bakgrunden bygger upp motivet för syfte, 
mål och frågeställningar.   

2.1 Industriellt byggande 
Industriellt byggande är en metod för uppförande av byggnader i en industriell 
miljö där det bortses från den mest grundläggande filosofin om byggande, att 
produktionsplatsen alltid är detsamma som byggnadens slutliga placering.17 
Industriellt byggande är en byggprocess där organisationsteorin istället bygger på 
en process- och produktutveckling. Detta innebär att varje ny beställning inte ses 
som ett nytt projekt utan en produkt som ska levereras. Den byggprocess som 
tillämpas är också skild från den unika beställningen på så sätt att 
produktutvecklingen hela tiden sker parallellt med projekten.18  
 
Grundidén med industriellt byggande beskrivs som en standardiserad 
produktionsprocess där varje nytt projekt ses som en beställning vilken ska 
utformas och tillverkas med samma resurser, i samma process med liknande 
komponenter som föregående projekt.19 Varje byggprojekt klassas som unikt, men 
processen/byggsystemet ska innefatta en hög grad av standardisering för att 
fördelarna med industriellt byggande ska uppnås. Industriellt byggande i Sverige är 
under utveckling och har under de senaste tio åren ökat sina marknadsandelar från 
2 % till 15 % för tillverkning av flerbostadshus.20  
 
Begreppet industrialiserat byggande är vidare i rapporten benämningen på en 
utveckling mot ett industriellt byggande. Därför är det i vissa fall fel att benämna 
processen som industriell då tillverkaren fortfarande i flera led använder sig av 
manuella förfaranden eller som endast tillverkar vissa element på fabrik, t.ex. en 
prefabricerad betongvägg. Då är visserligen just den betongväggen industriellt 
tillverkad, men andra förfaranden kan fortfarande vara enligt traditionellt 
byggande. Det talas då om ett industrialiserat byggande. Skillnaden mellan 
industriellt byggande och industrialiserat byggande kommer vidare benämnas som 
modulbyggande respektive elementbyggande.21  
 
Industrialiserat byggande är inget nytt i Sverige. Under 1960-talet skedde i Sveriges 
ett omfattande industrialiserat projekt, det så kallade miljonprogrammet. 
Byggföretag, kommuner och hyresvärdar skulle med hjälp av statliga medel minska 
bostadsbristen i Sverige på ett effektivt sätt. 22 Detta gjordes genom att flytta 
tillverkningen av byggdelar till centrala fabriker för att sedan transportera dessa till 
projektplatsen. 
                                                 
17 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH 
18 Andersson, R., Apleberger, L., & Molnár, M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt 

byggande i Sverige. FoU - SYD 
19 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH. 
20 Jansson, G. (2010). Industrialised Housing Design Efficiency. Luleå: LTU 
21 Stehn, L. (2008). Träbyggföretagen driver på den industriella processen. Husbyggaren, 4 
22 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH. 



   

12 

Industriellt byggande har många fördelar så som en mer kontrollerad och 
kvalitetsmässig produktion som inte påverkas av väderförhållanden och andra 
utomstående aspekter. Ytterligare fördelar är att många arbetsmoment kan ske 
parallellt, t ex markberedning på monteringsplats och produktion av bärande 
ytterväggar. Detta leder i många fall till förkortad byggtid, direkt följt av lägre 
totalkostnad. Men företag har idag svårt att nyttja alla dessa fördelar med 
industriellt byggande på ett lönsamt vis.23 Figur 1 visar sambandet mellan 
byggsystemets typ och behovet av individuell design av varje nytt projekt.  
 
 

 
 

Figur 1 Visar sambandet mellan byggsystem och graden av standardisering.
24

 

                                                 
23 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 

Boverket 
24 Jensen, P., Olofsson, T., & Johnsson, H. (2012). Configuration through the parameterization of 

building components. Automation in Construction 
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2.1.1 Byggsystem 

Ett byggsystem visar hur, med vilka verktyg och med vilka åtgärder som ett 
företag bygger med. 25 Vid en närmare titt på ett traditionellt byggföretag så är det 
grundläggande byggsystemet oftast den traditionella byggprocessen. Att 
handlingar tas fram i en projekteringsfas med hjälp av en viss kompetens och 
specifika verktyg. Byggnaden förs upp i ett visst processmönster med 
markarbeten, stomme, stomkompletteringar, installationer etc. Att ha ett väl 
fungerande byggsystem är grunden till en väl fungerande byggorganisation.  

 
Byggsystemet beskrivs som ett företags samlade kunskap och erfarenheter som 
används för uppförande av nya konstruktionsprojekt.26 Vidare ska byggsystemet 
vara utgångspunkten som projekten genereras från, istället för att projekten 
anpassas efter byggsystemet. Att det finns dokumentation av företagets 
byggsystem och att samtliga aktörer har samma uppfattning är av stor vikt för ett 
framgångsrikt industriellt byggföretag. Det är alltså främst företagets tidigare 
erfarenheter som är grunden till det valda byggsystemet. 
 
Vilken form av byggsystem ett företag än väljer att förhålla sig till så är 
kommunikationen intressenter emellan en grundläggande byggsten.27 Ofta utförs 
projekt i form av generalentreprenad eller delad entreprenad. Detta innebär att det 
under ett och samma projekt är väldigt många aktörer som verkar under 
projekttiden samtidigt, ibland hundratal. Figur 2 visar i vilken omfattning 
informationsflöde är en kärnfråga vid uppförande av byggnader. Det är då viktigt 
att kommunikationen av information och data fungerar felfritt genom hela kedjan.  
 

Figur 2 Visar vilka aktörer som framställer samt vilka som är i behov av olika 

dokument.
28 

                                                 
25 Söderholm, E. (2010). Applicability of Continuous Improvments in Industrialised Construction 

Design Process. Luleå: LTU. 
26 Ibid. 
27 Ibid 
28 Murray, M., Nkado, R., & Lai, A. (2001). The Intergrated Use of Information and Communication  

Technology in the Construction Industry. Johannesburg and Port Elizabeth: Universities of the 
Witwatersrand 



   

14 

2.1.2 Modulbyggande – Byggande med volymelement 

För att kunna uppföra en byggnad från grunden så måste det stå klart vilka delar 
som finns i byggnaden. För att få en bra överblick över vad som är inbyggt så 
bryts byggnaden ned i delar vilka blir utgångspunkten vid uppförandet av 
byggnaden. Detta är en välanvänd metod för att förenkla stora komplexa system 
inom olika yrkeskategorier.29 Vid modultillverkning eller tillverkning av 
volymelement så sker också en förenkling i form av nedbrytning. Men istället för 
att vid varje ny produkttillverkning ha alla detaljer att arbeta med, så arbetas det 
istället med moduler som är en kombination av flera olika detaljdelar. En 
förutsättning för att designen vid industriellt byggande ska kunna förbättras är just 
att färre resurser måste tillsättas. Så kallad rutindesign (Design som vid varje 
projekt är identiskt med föregående projekt) måste ske effektivt.30  
 
Modularisering inom byggnadsindustrin innebär nedbrytning av den slutliga 
produktens detaljer, vilket förenklar byggnadens komplexitet. Dessa detaljer 
kombineras sedan på olika sätt för att bilda moduler. Modulariseringen minskar 
antalet komponenter i varje produkt som projektörerna måste behandla samtidigt 
som möjligheten till kundanpassning och effektivitet bevaras. Modulerna måste 
begränsas vad gäller form och storlek så att leveranssystem ska fungera. Därutöver 
beskrivs hur den industriella produktframtagningen med hjälp av fyra olika vyer, 
kund-, ingenjör-, produktion- och monteringsvy, kan minska komplexiteten av 
byggnaden samtidigt som kommunikationen mellan de olika intressenterna 
underlättas.31  
 
Modulbyggande eller byggande med volymelement bidrar till förkortad 
produktionstid. 32 Vid modulbyggande kan tillverkningen av komponenter ske 
parallellt i fabriken istället för som vid traditionell uppföring av byggnaden, där 
grunden måste läggas innan påbörjat stomsystem uppförs. Istället för att ha 
samtliga delar (balkar, skivor, karmar, fönster, dörrar, etc.) att arbeta med vid varje 
nytt projekt så har utformaren istället en bestämd mängd sammansatta delar med 
begränsade förutsättningar som tillsammans bildar en modul. Moduler likt den i 
figur 3 kan i sin tur kombineras med andra moduler och bildar tillsammans en 
byggnad. Begränsningar i byggsystemet är en förutsättning för att få en gynnsam 
industriell produktframtagning och undvika så kallade ”ad-hoc” lösningar där 
behovet av detaljprojektering är stor. Modulbyggande är en form av industriellt 
byggande som behandlas i denna rapport.  
 
 

                                                 
29 Welle, B., Rogers, Z., & Fischer, M. (2012). BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation 

(BDP4SIM): A Methodology for Automated Product Model Decomposition and Recompostition 

for Climate-Based Daylight Simulation. Stanford: Stanford University 
30 Kunz, J., & Fischer, M. (2012). Virtual Design and Construction: Themes, Case Studies and 

Implementation Suggestions. Stanford 
31 Malmgren, L., Jensen, P., & Olofsson, T. (2010). Product Modeling of Configurable Building 

Systems – A Case Study. ITcon. 
32 Jensen, P. (2010). Configuration of Modularised Building System. Luleå: LTU 
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Figur 3, en av Flexators modulbyggda förskolor placeras ut i Horn.

33
  

2.1.3 Elementbyggande 

Elementbyggande, byggande med prefabricerade element, skulle kunna beskrivas 
som en nedbrytning av moduler som visas i figur 3.34 Detta är den andra formen 
av industriellt byggande som behandlas i rapporten och är en föregångare till 
modulbyggande. Ett element är en byggdel med kombinerade komponenter som 
är färdig för montering. Elementen fraktas på samma sätt som volymelementen till 
monteringsplatsen, vilken är densamma som platsen för slutanvändning av den 
färdiga produkten. Som nämnt ovan, är skillnaden mellan elementbyggande och 
modulbyggande en fråga om vilken grad av industrialisering som tillverkaren 
tillämpar. Elementbyggande skulle kunna benämnas som ett förstadium av 
modulbyggande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
33 Vimmerbytidningen. (den 27e Oktober 2010). Hämtat från Vimmerbytidningen: 

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/39628/ 
34 Elwing, C., & Sjögren, K. (2006). Prefabricerade hus - En fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid. 

Växjö: Växjö Universitet. 
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2.2 Produktinnovation 
Många försök har gjorts till att entydigt definiera begreppet innovation.35 
Samuelsson har i sin avhandling gjort en sammanställning och kommit fram till 
följande gemensamheter mellan dessa försök: 

”Gemensamt är att de beskriver en förändring av en produkt, process eller 
arbetssätt som är positiv i någon bemärkelse och att denna förändring 
implementeras i sitt sammanhang.” 36 

2.2.1 Inom industriellt byggande 

På den europeiska marknaden, och i synnerhet den svenska, råder en kraftig 
bostadsbrist.37 Behovet av hållbara, klimatsmarta och prisvärda bostäder är därför 
stort. Den rådande situationen öppnar för innovationsmöjligheter inom 
industriellt byggande och det finns idag många exempel på företag och 
forskningsprojekt som engagerar sig för utveckling i området. Produktinnovation 
inom industriellt byggande sker i nutid på många olika plan som berör bland annat 
utveckling av datorsystem, byggsystem och utformningsmetoder.  
 
Under 2013 startades Smart Housing Småland, ett VINNVÄXT-initiativ som 
syftar till att främja möjligheter till innovationer inom industriell byggproduktion 
med glas och trä som huvudmaterial.38 Målet är att skapa en innovationsmiljö med 
ökad samverkan mellan företag inom området industriell byggproduktion. Detta 
ska tillsammans genom innovativ teknik och den industriella 
tillverkningsprocessens fördelar, bidra till utvecklingen av klimatsmarta, prisvärda 
och hållbara boenden med flexibla lösningar och tilltalande arkitektur.  
 
Ett annat forskningsprojekt som pågår inom industriellt byggande i trä är Lean 
Wood Engineering (LWE). 39 Projektet startades tillsammans med Luleå tekniska 
universitet, Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola samt företag 
inom industriell byggproduktion och innovationsmyndigheten VINNOVA. Målet 
med LWE är att koppla teoretiska kunskaper om Lean Production för utveckling 
av den industriella trämanufakturen. Fokus ligger på att kombinera tillväxt inom 
affärsutveckling samt utveckling av teknik och processer.40  
Under senare år har olika koncept för industriell tillverkning utvecklats av aktörer 
inom byggsektorn. Exempel på koncept är BoKlok som är ett samarbete med 

                                                 
35 Samuelsson, O. (2010). IT-Innovationer i svenska bygg- och fastighetssektorn.  Helsingfors: Svenska 

handelshögskolan 
36 Samuelsson, O. (2010). IT-Innovationer i svenska bygg- och fastighetssektorn. Sida 26. Helsingfors: 

Svenska handelshögskolan 
37 Smart Housing Småland: http://www.smarthousing.nu/, hämtad 2014-01-06 
38 Ibid. 
39 Lean Wood Engineering. Luleå Tekniska Universitet: http://pure.ltu.se/portal/sv/projects/lean-wood-

engineering(5a6337c5-a4e0-4b0f-aeec-8826f2fb2aff).html. Hämtad 2013-11-27. 
40 Kunskapsförmedlingen, http://www.kunskapsformedlingen.se/projekt/lean-wood-engineering/ 

(hämtad 2013-11-27) 
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IKEA och Skanska. Konceptet utgörs av industriellt byggande genom 
modulsystem och syftar till att kostnadseffektivt bygga bostäder av god kvalitet.41 
Stora utrymmen för innovation inom industriellt byggande finns även genom 
utveckling av ICT- och BIM-system.42 
 
Det finns möjligheter för utveckling av exempelvis CAD-verktyg att bidra till en 
effektivare och mer flexibel utformningsprocess inom industriellt byggande.43 Det 
finns ett tydligt behov av ett byggsystem som ger byggnadsutformaren friare 
utformningsmöjligheter. I flertalet fall undersöks möjligheter att genom CAD-
verktyg använda sig av Lego-liknande komponenter för att nå friare 
utformningsmöjligheter inom industriellt byggande.44 Med detta bekräftas 
aktualiteten samt behovet av innovativa produktframtagningsmetoder inom 
industriell byggproduktion. 

2.2.2 Inom traditionellt byggande 

Datorstödd projektering hade sitt genombrott under 80-talet då världens nu 
ledande designprogramtillverkare Autodesk utvecklade det första AutoCAD-
programmet. Allt sedan dess har dessa program blivit fler och dess funktioner har 
blivit fler. 3D-verktygen kom under 90-talet och under 2000-talet utvecklades BIM 
följt av 4D- och 5D-projektering som är viktiga begrepp i dagens byggprocess.45 
 
För att dessa innovationer inte ska förbli begrepp i en stillastående 
utvecklingsprocess så krävs drivobjekt för att aktörer inom bygg ska kunna se 
fördelar och långsiktig lönsamhet i att använda modernt ICT-stöd genom hela 
byggprocessen. Viktiga drivobjekt för innovation på den svenska marknaden är 
miljö och internationell konkurrens. Även byggherrarnas krav och efterfrågan på 
digitala informationsleveranser och BIM för effektivare förvaltning är viktiga 
drivobjekt för fortsatt forskning och utveckling (FoU). Även ICT-branschen har 
ett visst ansvar att skapa en fördjupad förståelse för just byggsektorn och vilka 
krav som måste uppfyllas.46 Tilläggas kan att industrialiseringen och övergången 
till industriellt byggande från det traditionella byggandet är i sig en innovation.   

                                                 
41 Skanska, BoKlok, http://www.skanska.se/Bygg-och-anlaggning/Bygg-och-

fastigheter/Byggkoncept/BoKlok/, hämtad 2013-11-27. 
42 Andersson, Apleberger, & Molnár, (2009) Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i 

Sverige 
43 Jensen, Olofsson, & Johnsson (2012). Configuration through the parameterization of building 

components 
44 Gross, Mark D. (1996). Why can't CAD be more like Lego? - CKB, a program for building 

construction kits 
45 Martinez, C., & Papadimitriou, C. (2009). CAD-samordning - en arbetsprocess mot en oundviklig 

evolution parallellt med teknologin. Malmö: Malmö Högskola 
46 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 

Boverket 
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2.2.3 Inom andra industrier 

Industriella byggföretag är organisationsmässigt mer likt ett företag som 
industriellt producerar andra produkter, än ett traditionellt byggföretag.47 
Bilindustrin som är många år yngre än byggindustrin har utvecklats på ett helt 
annat sätt och i en annan takt. Företaget Ford Motor Company som grundades 
1903 ökad sin produktionsvolym av T-Forden från 21,000 till 2 miljoner under 
perioden 1910-1923. Produktvariationen var obefintlig men under perioden fanns 
inte heller någon efterfrågan på olika produktmodeller. När andra biltillverkare 
kom in på marknaden och konkurrensen ökade, blev Ford inte längre det 
självklara valet för konsumenten. Fords tillverkningssystem var inte längre 
vinstgivande då krav började ställas på produktvariation. När General Motors 
(GM), som då redan hade varumärken som Chevrolet, Chrysler och Cadillac, 
köpte Ford så lyckades vd Alfred Sloan knyta ihop tillverkningsprocesserna från 
de olika fabrikerna med en central produktutveckling och marknadsföring.  
Det som GM lyckades göra var att tillverka standardiserade komponenter som var 
grunden i nästan samtliga modeller. Komponenterna byggdes sedan till respektive 
bilmodell i monteringsfabriker med standardmaskiner vars verktyg och 
komponenter enkelt kunde bytas ut vid modellskifte.  
 
ICT-stöd har varit en viktig innovation även i bilindustrin. Med hjälp av ICT-
verktyg kan kunden idag nästan skräddarsy sin nya bil.48 För att industrialisera en 
process är det viktigt att inte enbart fokusera på varje projekt som om det vore 
unikt. Många steg i projekteringen är rutindesign som inte behöver anpassning 
utan kan standardiseras. Viktigt att ta med vid jämförelse med andra företag som 
tar fram produkter på ett industriellt vis är att byggnader oftast har en bestämd, 
fast plats där den kommer brukas under hela dess livslängd. Därför ställs högre 
krav på hur produkten passar ihop med andra närliggande produkter. 
 
Ett industriellt producerande företag kan inte utforma varje byggnad exakt utefter 
kundens egna anpassningar. Dessutom verkar det finnas en missvisande bild om 
vad marknaden egentligen vill ha för anpassningar, gentemot vad som erbjuds av 
byggföretagen.49  
 
 
 
 

                                                 
47 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH 
48 Robertsson, A. (2010). Integrerad Informationshantering i Byggprocessen. Lund: LTH. 
49 Kunz, Fischer; Virtual Design and Construction: Themes, Case studies an Implementation 

Suggestions, 2012 Stanford University 
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2.3 ICT-Verktyg 
Produktframtagning har under lång tid blivit en mer och mer digitaliserad process. 
Allt sedan program som AutoCAD började användas under tidigt 1980-tal, så har 
användningen och utvecklingen av digitala verktyg för byggindustrin bara ökat. 
Från att ha ritat linjer på ett papper med hjälp av vinkelhake och blyerts till att nu 
modellera en byggnads former, placera komponenter så som fönster och trappor, 
och inte bara få fram färdiga bygghandlingar utan även en visualiserad modell av 
det färdiga objektet som ritats upp tillsammans med mängdförteckningar, 
tidplaner etc. Utformarens möjlighet att uttrycka sin expertis visuellt för 
intressenterna har också ökat i takt med användning av digitala verktyg.  
Projektutvecklare och ledningsgrupper sitter ständigt med effektiviseringsfrågor 
inom byggprocessen och många gånger faller utvecklingsmöjligheten på just 
digitala verktyg, eller ICT-verktyg.50  

2.3.1 ICT – Information and Communication Technology 

ICT – Information and Communications Technology. Förmåga att föra över 
information och kommunicera med hjälp av IT. ICT består av teknologi som 
tillhandahåller tillgången till information genom olika kommunikationskanaler. I 
jämförelse med IT så ligger mer fokus på själva kommunikationen av 
informationen mellan parter och kommunikation av data .51 Det finns en rad 
aktiva ICT-verktyg som används inom byggsektorn idag. Microsoft Office, 
beräkningsprogram och olika typer av CAD-program är ICT-verktyg. Olika ICT-
system utvecklas hela tiden för att uppnå ytterligare produktivitet. I denna rapport 
kommer begreppet ICT användas som en benämning på mjukvara som används 
inom byggsystem. Det viktigaste i ett industriellt byggföretag är väl fungerande 
och framförallt effektiva administrations- och tekniksystem samt investeringar i 
ICT-system. Sverige och Norden har varit ledande när det gäller användning av 
digitala verktyg i bygg- och fastighetssektorn.52  

2.3.2 Parametrisk design 

Parametrisk design är ett begrepp inom 3D-modellering som under det senaste 
decenniet använts allt mer i utformningsprocesser. 53 Vid framtagning av 3D-
modeller kan parametrisk design användas till att koppla matematiska formler till 
modellens objekt och på så sätt styra och generera uppbyggnaden av enskilda 
objekt eller hela objektsgrupper. Exempel på parametrar är bredd och höjd på 
fönster, dörrar eller hela väggar. Genom ändring i dessa parametrar kan det 
exempelvis skapas avancerade och uttrycksfulla fasader eller takutformningar. 
Användning av parametrisk design kallas även associativ modellering, som visar 
kopplingen mellan olika komponenter i en modell. Användningen av parametrisk 

                                                 
50 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 

Boverket 
51 Molnár, M., Andersson, R., & Ekholm, A. (2007). Benefits of ICT in the Construction Industry. Lund 
52 Andersson, R., Björk, B.-C., Ekholm, A., & Johansson, P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och 

fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Jönköping: JTH 
53 Runberger, J. (2012). Architectural Prototypes II. Stockholm: KTH 
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design underlättar möjligheten till bedömning av olika designalternativ, exempelvis 
vid koppling till analytiska ICT-verktyg. Genom denna process kan flertalet 
utformningsförslag genereras och analyseras enkelt och effektivt. Utvecklingen 
inom parametrisk design går framåt. Genom mer avancerade verktyg kan 
informationen från dessa analyser användas till att genom upprepningsprocesser ta 
fram mest gynnsamma utformningsförslag ur olika aspekter utifrån given design. 
Se figur 4 för ett exempel på hur parametrisk design kan användas till att skapa 
kreativa former.   
 

 

Figur 4 Stockholm Waterfront, ritat av White Arkitekter. Här är fasaden/taket utformat 
genom parametrisk design.54  

 
Parametriska system och uppbyggnader kan analyseras för olika ändamål, t.ex. ur 
dagsljussynpunkt. Det har utförts studier av parametrisk utformning av 
takkonstruktioner, med syfte att ge optimalt ljusinsläpp för passiv uppvärmning.55 
Resultatet visade på möjligheter att genom parametrisk design generera olika 
förslag på utformning av takkonstruktion för att sedan analysera vilket alternativ 
som var bäst. ParaGen är ett sådant system som baserat på specifika kriterier 
analyserar och utforskar möjligheter med algoritmuppbyggd parametrisk design. 
Beroende på vilken analysdata som önskas kan den uppbyggda modellen 
analyseras i program som Ecotect eller STAAD-Pro. Med andra ord är 
parametrisk design ett verktyg som kan användas i hela 
produktframtagningsprocessen. Olika förslag kan byggas upp i en parametrisk 

                                                 
54 White arkitekter, (2013) http://www.white.se/projekt/3-stockholm-waterfront/bildspel?slide=1, 

Hämtad 2013-10-15.  
55 Turrin, M., von Buelow, P., Kilian, A., & Stouffs, R. (2011). Performative skins for passive climatic 

comfort, A parametric design process. Elsevier B.V. 
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modell, genereras, väljas ut för vidareutveckling och sedan analyseras och 
bedömas i analysprogram.  

2.3.3 BIM – Building Information Modeling 

BIM – Building Information Modeling är en metod som har sina rötter i CAD. 56 
Konceptet har tagits fram och utvecklats i syfte att förändra och förbättra den väl 
kritiserade byggindustrin, öka effektiviteten och minska kostnader som beror på 
dålig kompabilitet mellan aktörers system. 57  Flera undersökningar visar även på 
att det finns starka samband mellan användning av BIM och både ökad 
effektivitet, minskad kostnad och reducerad byggtid. 58 59 
 
Begreppet BIM fokuserar på att ha samlad information i en modell istället för att 
ha en mängd olika dokument. Exempel på ett BIM-verktyg som är kompatibelt 
mellan arkitekt och ingenjörer är Autodesk Revit. Det är ett CAD-program som, 
förutom information om geometri, lagrar information om de specifika 
byggnadsdelarna. Information som tillförs lagras i en databas som kan användas 
för att generera en 3D-modell och ritningar. Detta underlättar inte bara 
upptäckten av konstruktionsfel och krockar utan även skapar ett värde för kunden 
som på ett enkelt sätt kan få en visuell bild av det färdiga projektet.  
 
Information om priser och tider kan tillföras modellen och på så sätt kan 
inköpsplaner och kostnadskalkyler tas fram ur modellen. Det är även möjligt att 
koppla information om brandsäkerhetskrav och utrymmeskrav. Planering av 
framtida renoveringar och underhållsarbete är också möjligt.60 Den stora 
skillnaden mellan BIM och 2D-CAD är att objekten i BIM innehåller data om 
geometri, material, bärighet och volym, och att samtliga objekt är kopplade till 
varandra i en modell. En 2D-CADfil innehåller endast information om 2D-
geometri. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Succar, B. (2008). Building information modelling framework: A research and delivery foundation 

for industry stakeholders. Automation in Construction, 19 
57 Gerth, R. (2008). En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Stockholm: KTH 
58 Azhar, S., Hein, M., & Sketo, B. (2008). Building Information Modeling (BIM): Benefits, Risks and 

Challenges. Auburn, Alabama: Auburn University 
59 Welle, B., Rogers, Z., & Fischer, M. (2012). BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation 

(BDP4SIM): A Methodology for Automated Product Model Decomposition and 
Recompostition for Climate-Based Daylight Simulation. Stanford: Stanford University 

60 Azhar, S., Hein, M., & Sketo, B. (2008). Building Information Modeling (BIM): Benefits, Risks and 

Challenges. Auburn, Alabama: Auburn University 
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3 Genomförande 
Genomförandet innebär till stor del litteraturstudier och djupgående analyser av 
tidigare vetenskapliga rapporter och skrifter. Detta kapitel beskriver hur de två 
metoderna litteraturstudier och intervjuer använts och på vilket sätt metoderna har 
bidragit och gett svar till respektive frågeställning.  

 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien tillför data till bakgrund såväl som till resultatet. Källor som 
ansetts relevanta att studera är; Vetenskapliga rapporter och avhandlingar från 
andra universitet, vetenskapliga artiklar och böcker samt hemsidor från kända 
aktörer. De källor som tagits i bruk och refererats till har noga valts ut efter dess 
validitet innan de tagits i beaktan. Från dessa vetenskapliga skrifter har 
information samt undersökta källor hämtats. På detta sätt har arbetet fortgått 
under hela litteraturstudien och har på så sätt resulterat i relevanta källor och 
källor med hög validitet.  

En annan viktig utgångspunkt i litteraturstudien är litteraturens aktualitet. När 
undersökningen utfördes om ICT-verktyg och datorprogram så ansågs det viktigt 
att ha i åtanke att utveckling sker kontinuerligt och att en vetenskaplig rapport 
som skrevs för ett fåtal år sedan kan vara inaktuell. Därför har det under hela 
studiens utförande varit av stor vikt att hitta skrifter med största möjliga aktualitet 
när nulägesbeskrivningar återgetts. För att uppnå hög aktualitet i litteraturstudien 
och för att enkelt tillhandahålla relevant data insågs i tidigt skede att den litteratur 
med högst relevans för undersökningen återfanns i databaser av digitalt format. 
De databaser som använts listas nedan:  

• SwePub61 som tillhandahåller vetenskapliga publiceringar vid svenska 
lärosäten.  

• ITcon62, “The Journal of Information Technology in Construction”, ger 
öppen tillgång till artiklar inom IT för arkitektur, ingenjörsvetenskap och 
förvaltning.  

• Google Scholar.63 En global databas för vetenskapligt granskade skrifter. 

 

Den litteratur som har behandlats analogt har tagits från Högskolebiblioteket i 
Jönköping.   

                                                 
61 Swepub (2013). http://swepub.kb.se/ Hämtad 2013-11-22 
62 ITcon (2013). http://www.itcon.org/ Hämtad 2013-11-22 
63 Google Scholar (2013). http://scholar.google.se/ Hämtad 2013-11-22 
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3.1.1 Vilka ICT-Verktyg används idag för produktframtagning vid 
industriellt byggande? 

I tidigt skede skapades uppfattningen att länder i Norden är långt fram vad gäller 
forskning och användning av ICT-Verktyg i byggbranschen, varpå det fanns en 
hög relevans att studera just denna marknad. Även det faktum att västra Europa 
(Sverige inkluderat) är ledande per region vad gäller den globala 
konstruktionsmarknaden ökade relevansen att fokusera litteraturstudien här. 
Anledningen till denna tendens pekar mycket på ett samband med landets tillgång 
till digitala verktyg och kommunikationer.64  
 
En kartläggning för att urskilja vilka ICT-Verktyg som används specifikt vid 
industriellt byggande krävs för att kunna ge svar på frågan. I rapporten Erfarenheter 
och effekter av industriellt byggande i Sverige nämns ett antal ICT-verktyg som är aktuella 
vid produktframtagning inom industriellt byggande.65 Dessa verktyg används såväl 
fristående som i ett sammansatt konceptsystem. Ett koncept inom industriellt 
byggande som använder sig av ett välutvecklat ICT-system är BAU-HOW. 
Systemet är uppbyggt av ett CAD-program (Revit) som sammankopplats med ett 
affärssystem.66  
 
Ett annat koncept har utvecklats av Lindbäcks Bygg som producerar 
volymelement. Lindbäcks Bygg använder sig av ett egenutvecklat ICT-system som 
utgörs av DDS-CAD.67 Detta system används vid framtagning av ritningar för 
volymelement, produktionsritningar, mängdförteckningar samt styrfiler till 
produktion. Den specifika programvaran som Lindbäcks bygg använder sig av är 
DDS-CAD Arkitekt och Konstruktion. Arbetet är 3D-baserat där 
volymprojektering görs utifrån varierande mallar vilka är kopplade till 
byggsystemets volymer. Antalet mallar kan variera mellan 20 och 50 stycken 
beroende på standardiseringsgraden. Vidare använder sig Lindbäcks Bygg även av 
ArchiCAD och AutoCAD. Till AutoCAD används även applikationer som 
POINT och MagiCAD. 

                                                 
64 Andersson, R., Björk, B.-C., Ekholm, A., & Johansson, P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och 

fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Jönköping: JTH. 
65 Andersson, R., Apleberger, L., & Molnár, M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt 

byggande i Sverige. FoU - SYD 
66 CAD-Q. REFERENSCASE BAU-HOW: Nytt flexibelt byggsystem - ska frälsa hotell- och 

bostadsmarknaden för industriellt byggande (Hämtad 2013-12-19). 
67 Jansson, G. (2009). Kartläggning av projekteringsprocessen på Lindbäcks. Luleå Tekniska 

Universitet. 
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Skanska har i konceptet ModernaHus ett egenutvecklat ICT-system.68 Systemet 
utgörs av olika CAD-modeller med olika stödfunktioner. På detta sätt kan 
modeller byggas som stödjer aktiviteter som upprättande av mängdförteckning 
och kalkyler. Vilka de specifika CAD-program som ingår i ICT-systemet framgår 
inte i studien. Även NCC har använt ICT-system inom industriellt byggande. 
Genom konceptet Komplett använde sig NCC av ett system beståendes av 
ArchiCAD för design samt ett ytterligare 3D-CAD-system anpassat för industriell 
produktframtagning.69 Till detta var även affärssystem, visualiseringssystem, samt 
system för styrning av material och maskiner kopplade. Konceptet fick dock 
avvecklas 2008 på grund av för höga kostnader.   
 
På marknaden finns också svensktillverkade verktyg så som IMPACT som är en 
StruSoft-produkt.70 Verktyget är likt Revit och ArchiCAD modelleringsprogram 
med stöd att rita i både 2D och 3D samt möjlighet till informationsmodellering 
(BIM). Verktyget är speciellt framtaget för modellering med prefabricerade 
element, så kallat elementbyggande, och kopplingarna emellan dessa element. 
IMPACT har använts aktivt vid elementbyggande de senaste årtiondena sedan det 
grundades av Skanska Prefab AB och Abetong Precon AB år 1992.71 Med 
verktyget finns speciellt funktionen att exportera data till maskinstyrning. 
 
I studier av informationssystem inom industriellt byggande har flertalet verktyg 
som används vid produktframtagningsprocessen kartlagts.72 Bland annat används 
FEM-beräkningsprogram för konstruktionsberäkningar på simulerade modeller. 
En typ av system som underlättar hantering och utbyte av produktinformation i 
framtagningsprocessens olika skeden är Product Data Management-system, 
förkortat PDM. Syftet med PDM-system är att kunna koppla data mellan olika 
processer, exempelvis mellan informationsobjekt i en CAD-fil till 
tillverkningssystem. Exempel på information som kan kopplas till ett specifikt 
objekt är texter, egenskaper, bilder, ritningar, samt information om objektets 
användning. Verktyg som kan klassas som PDM-system används idag till 
mängdavtagning och upprättande av kostnadskalkyler.  
 

                                                 
68 Andersson, R., Apleberger, L., & Molnár, M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt 

byggande i Sverige. FoU - SYD 
69 Ibid. 
70 Strusoft. (den 06 01 2014). Hämtat från Strusoft Impact: http://www.strusoft.com/products/impact 
71 Rönneblad, A. (2003). Product Models for Concrete Structures. Luleå: LTU 
72 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 

Boverket 
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Andra ICT-verktyg som nämns aktuella är tillverkningsinformationssystem samt 
företagsresurssystem.73 Tillverkningsinformationssystem utgörs av olika 
applikationer som hanterar information om det aktuella företagets resurser 
gällande material, tillverkningssätt samt vilken typ av verktyg och maskiner som 
används. Resultatet utmynnar i möjligheten att exempelvis utföra simuleringar av 
alternativa tillverkningsmetoder och effektivisera produktionsprocessen. Den 
sistnämnda metoden kallas även Virtual Manufacturing. Företagsresurssystem är 
en typ av affärssystem som kopplar samman olika företagssystem för 
ordermottagande, produktionsplanering, tillverkning och fakturering. Ett sådant 
system ger företagen lättare kontroll över exempelvis lagerflöden och 
kundinformation. Exempel på en ingående del i ett företagsresurssystem är Supply 
Chain Management, en metod för styrning av lagerflöden.  
 
Som en del i utvecklingen av ICT-verktyg så är informationsflödet en nyckel till ett 
effektivt användningssätt. Många projektorganisationer inom byggindustrin 
innefattar kortsiktiga relationer mellan de olika aktörerna, varpå långsiktiga 
lösningar aktörerna emellan inte är lönsamt, exempelvis ett gemensamt ICT-
verktyg. En gemensam plattform där samtliga aktörer oberoende av varandra på 
ett effektivt sätt kan dela information mellan varandra. Användningen av BIM 
förenklar den lokala hanteringen av information. Men som nämnts tidigare så är 
användningen betydligt lägre än forskningen och utvecklingen, då det de flesta 
aktörer på den svenska byggmarknaden fortfarande inte tillämpar BIM.74 
 
Sammanfattningsvis kan aktuella ICT-verktyg som framkommit genom 
litteraturstudie listas enligt följande:  
 

• ArchiCAD 
• AutoCAD, Tillhörande applikationer: POINT och MagiCAD 
• DDS-CAD 
• Autodesk Revit 
• Strusoft IMPACT 
• FEM-beräkningsprogram 
• Product Data Management-system, PDM 
• Tillverkningsinformationssystem 
• Företagsresurssystem 
• Öppna format för lagring av information: IFC, fi2XML, sbXML m.m. 

                                                 
73 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 

Boverket 
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3.1.2 Vad finns det för ICT-verktyg med potential att användas vid 
industriellt byggande? 

ICT-verktygen som behandlas i kapitlet har valts ut med grundkriterierna att de 
ska främja produktivitet och innovation i en produktframtagningsprocess. Här 
presenteras ett urval av de ICT-verktyg med potential att implementeras i en 
produktframtagningsprocess, men som inte är i bruk inom industriellt byggande. 
För att visa på möjligheter till ökad produktivitet och innovation i 
produktframtagningsprocessens olika skeden har ICT-verktyg med varierande 
funktioner och användningsområden behandlats. Dessa kan delas in i följande 
kategorier: 
 

• Innovativa metoder 

• Verktyg för generering 

• Kommunikationsmetoder 

• Analysprogram 

Innovativa metoder 
I en teknisk rapport från Stanford University granskas användbarheten av ett 
datorsystem som bryter ned en byggnad i flera mindre komponenter.75 Detta är 
förvisso ingen ny metod utan är en grundläggande metod för att förenkla en 
byggnads komplexitet. En jämförelse görs mellan dessa komponenter för att 
urskilja vilka som anses unika och sedan analysera dessa moduler utifrån ett 
dagsljusperspektiv (värde). Syftet med detta är att på ett effektivt sätt komma fram 
till funktionella lösningar med ett högt värde av dagsljus. I rapporten Configuration 
through the parameterization of building components skrivs det om att integrera ett ICT-
system i tidigt skede vid industriellt byggande.76 Detta i syfte att reducera 
skapandet av komplexa, helt unika lösningar som försvårar tillverkningen avsevärt 
i varje projekt, men samtidigt skapa ett värde av valmöjlighet för beställaren. 
 
 

                                                 
75 Welle, B., Rogers, Z., & Fischer, M. (2012). BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation 

(BDP4SIM): A Methodology for Automated Product Model Decomposition and 

Recompostition for Climate-Based Daylight Simulation. Stanford: Stanford University. 
76 Jensen, Olofsson och Johnsson; Configuration through the parameterization of building components, 

2012 LTU 
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En fallstudie från ITcon beskriver vikten av att se produkten ur fyra olika 
perspektiv; kund-, ingenjörs-, produktions- och monteringsperspektivet, så kallat 
flexibel problemformulering. 77 Det konstateras att informationsflödet mellan 
ovan nämna aktörer är en process med potentiella förbättringsmöjligheter och 
eliminering av ad-hoc lösningar. I fallstudien har ett av Sveriges största 
modulhusproducerande företag studerats. Det framkom att AutoCAD användes 
för design och anpassning efter kundens behov. Det som kunde anpassas var 
oftast fasader, vitvaror och ytmaterial. Det har införts tillägg i AutoCAD som 
sätter begränsningarna för vad som kan produceras och inte. Utöver det så finns 
externa manualer som kompletterar dessa tillägg, så som fasadhöjder, öppningar 
och golvstruktur.78 Slutligen konstateras i studien även att kundens högst rankade 
behov av anpassning inte kunde tillfredsställas av byggföretaget.   
 
Studier har gjorts i att försöka implementera ICT-verktyg för livscykelanalyser vid 
industriellt byggande.79 Försöket gjordes på Skanskas koncept ModernaHus och 
innefattade metoder som LCC (Life Cycle Cost), LCA (Life Cycle Assessment) 
och VIP+ för energiberäkningar. Metodprogrammen har utformats för att 
beräkna kostnader som kan uppkomma i ett projekts livscykel. Genom ett LCC-
kalkylblad kan bland annat energikostnader, kostnader för miljöpåverkan, 
byggkostnad, förvaltningskostnader samt installationskostnader räknas fram. 
Dessa kan effektivt användas för bedömning och val av olika utformningsförslag. 
Studien visar att det är möjligt att använda sig av LCC-beräkningar i konkreta 
projekt, i detta fall ModernaHus-konceptet. Vid användning av LCC tas det dock 
inte hänsyn till en byggnads funktionella aspekter som exempelvis inomhusklimat. 
 
Istället för LCC kan metoden ILCD (Integrated Life Cycle Design) användas där 
hänsyn även tas till parametrar som ekonomi, miljö och krav på funktion vid 
analyser. Enligt studien som gjordes visade sig ILCD vara extra effektivt i 
processer med hög repetitionsgrad av tekniska lösningar. Möjligheterna med dessa 
specialistverktyg är att koppla samman med BIM där data för analys kan ges direkt 
från en BIM-modell. Det bekräftas att användning av BIM-modeller möjliggör en 
sammanlänkning av produktinformation, bedömningsverktyg och 
simuleringsverktyg. Ytterligare analyser av en produkt kan göras genom LCA, ett 
praktiskt tillvägagångssätt för bedömning av en produkts effekt på miljö. LCA 
utförs med utgångspunkt i ISO-standard 14040 och 14044. I dessa standarder 
anges information om LCA:s metod, mål samt användningsområden.80  
 
MDO – Multidisciplinary Design Optimization är ett begrepp som används för att 
beskriva en arbetsprocess där flera olika discipliner/värden analyseras samtidigt 

                                                 
77 Malmgren, Jensen och Olofsson; Product modeling of configurable building systems – A case study,  

2010 LTU 
78 Malmgren, Jensen och Olofsson; Product modeling of configurable building systems – A case study,  

2010 LTU 
79 Häkkinen, T., Vares, S., Huovila, P., Vesikari, E., Porkka, J., Nilsson, L.-O., . . . Nuorkivi, I. (2007). 

ICT for whole life optimization of residential buildings. Finland. 
80 International Organization for Standardization. (2014). ISO 14040:2006. 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=37456, hämtad 2014-01-04 
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där målet är att hitta den optimala designlösningen. 81 Syftet är att få fram en 
produkt som motsvarar de uppsatta värdena/kraven. MDO går att tillämpa på de 
objektiva aspekterna i en produktframtagningsprocess så som kostnadseffektivitet 
 
Utveckling av modulbaserade system har medfört att det genom parametrar är 
möjligt att styra utformningen av en byggnad för att klara de måttbegränsningar 
som ställs gällande tillverkning och transport.82 Vid utformning med exempelvis 
Revit kan moduler byggas upp som familjer. Dessa familjer är uppbyggda av 
parametrar som styr komponenternas bredd och höjd, och kan ändras för att 
passa det aktuella byggsystemets begränsningar.  
 
Verktyg för generering 
Genom parametrisk design är det möjligt att generera mängder av former både på 
ett arkitektoniskt och ett konstruktionsmässigt plan. 
 
För att uppnå en mer systematisk produktframtagning är en möjlighet att i 
utformningsskedet implementera genereringsmetoder för att ta fram olika 
alternativ för utvärdering. Det finns idag ett flertal olika verktyg som kombinerar 
parametrisk design och generering av designalternativ efter regler och 
begränsningar. Generative Components (GC) är ett verktyg som är framtaget av 
Bentley Systems för arkitekter och utformare.83 Istället för att arkitekten tar fram 
förslag efter beställarens, konstruktörens och, vid industriellt byggande, även de 
produktionstekniska kraven så genererar istället GC olika alternativ efter de krav 
och regler som kommer från de olika intressentern. På detta sätt genereras en 
mängd olika ”what-if”-alternativ som arkitekten eller utformaren sedan kan 
utvärdera. GC integrerar arkitektens designarbete med konstruktionsprocessen.  
 
Förutom GC finns även verktyg så som Grasshopper3d som är integrerat i 
Rhino3d.84 Rhino3d är ett designverktyg som är framställt för en mer allmän 
målgrupp och inte speciellt för byggnadsutformning. Rhino3d är användbart för 
designers med förkunskaper inom programmering medan Grasshopper verkar 
som en plug-in i Rhino3d som möjliggör generering av former och som inte 
kräver förkunskap inom programmering. Möjlighet finns att integrera flera plug-in 
till Grasshopper för analysering eller förberedelse till analysering av genererade 
former och objekt.   
 
Digital Project skapat av Gehry Technologies är ett annat BIM-baserat 
utformningsverktyg som integrerar utformningen från samtliga aktörer (Arkitekt, 
konstruktör och installationsingenjörer) och som automatiskt utför 

                                                 
81 Rydberg A-B. Metamodel-Based Design Optimization – A Multidisciplinary Approach for 

Automotive Structures, 2013 LiU 
82 Jensen, Olofsson och Johnsson; Configuration through the parameterization of building components, 

2012 LTU 
83 Bentley Sustaining Infrastructure. Hämtat från Generative Components: 

http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/Web/Building/GenerativeComponents/ProductDataShee
t.pdf. Hämtad 2014-01-07. 

84 Mirtschin, J. (2011). Engaging Generative BIM Workflows. London 
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kollisionsanalyser mellan dessa.85 Parametrisk design och så kallade Knowledge 
Templates som innebär överföring av designdata till kommande projekt, detta för 
att undvika upprepning av rutindesignarbeten. Till skillnad från ovan nämnda 
verktyg så är Digital Project exklusivt utvecklat för byggnadsutformning och har 
samtliga funktioner i ett och samma verktyg.  
 
Kommunikationsmetoder 
Kommunikation och informationsöverföring mellan produktutformningens olika 
aktörer och intressenter är vitalt för att skapa mer värde med minimal 
arbetsinsats.86 Bristen på kommunikation leder ofta till ad-hoc-lösningar och icke 
vinstgivande projekt. Kommunikationen är lika viktig i båda riktningar: Kund-
Utformare-Produktion-Montering. Det har tidigare i rapporten talats om att bryta 
ned en produkt i delar för att reducera dess komplexitet. I en fallstudie med 
inriktning industriellt byggande beskrivs produkten med hjälp av fyra olika delar 
eller vyer: Kund-, ingenjörs-, produktions- och monteringsvy. Se fig. 6. 
 
 

 

Figur 5 Informationsflöde mellan de fyra representerade vyerna.84  
 

Genom att tillämpa denna indelning och eliminera kommunikationsglappen 
mellan de olika vyerna så stärks aktörernas förståelse för byggobjektet och kan på 
så sätt minska uppkomsten av ad-hoc-lösningar.  
 
IFC är ett öppet format för lagring av information som används för att underlätta 
informationshanteringen mellan olika mjukvaror. Det är organisationen 
buildingSMART (Före detta IAI - International Alliance for Interoperability) som 
arbetar för ett mer globaliserat samarbete som ska kunna stärkas genom 
internationellt erkända standarder och verktyg samt sammankoppling av olika IT-
system. Det sistnämnda har bevisats kunna sänka de totala kostnaderna för 
informationshantering inom industrialiserat byggande i Sverige.87  

                                                 
85 DassaultSystems. (2012). GT Digital Project. 13 
86 Malmgren, L., Jensen, P., & Olofsson, T. (2010). Product Modeling of Configurable Building 

Systems – A Case Study. ITcon. 
87 Jansson, G. (2010). Industrialised Housing Design Efficiency. Luleå: LTU 
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IFC är ett utvecklat format som stödjer sammankoppling mellan olika 
mjukvaror.88 Det används bland annat för att integrera data som framställts från 
olika typer av mjukvaror. Detta underlättar vid utformningen då arkitekten kan 
arbeta i ett program medan t.ex. en konstruktör kan arbeta i ett annat. Dock är 
informationen fortfarande konfigurerbar filerna emellan. Problem som 
informationsförluster och inkompatibel samverkan är tyvärr vanligt vid 
omvandling av en IFC-fil i olika ICT-verktyg. Det är svårt att göra exakta 
överföringar av data från ett ICT-verktyg till ett annat då varje verktyg har unika 
sätt att återge data. Men detta är ändå ett bevis på att det finns möjlighet att 
kommunicera data mellan olika programvaror.89 IFC fokuserar främst på 
byggnadskomponenternas kärnfunktioner vilket gör att presentationen av 
byggnaden så som ytmaterial och färger inte prioriteras lika högt.90 Hanteringen av 
informationsflödet genom IFC återges i figur 5. I Sverige har det även tagits fram 
gemensamma format för överföring av förvaltningsinformation (fi2XML) och 
mängdkalkyler (sbXML).91  
 
 

 
Figur 6 Här visas informationsflödet mellan olika aktörer i ett byggprojekt, till 

vänster traditionellt sett och till höger med IFC-kompabilitet.
92 

 
Analysprogram 
Ett exempel på ett framgångsrikt IFC-baserat system är Solibri Model Checker 
som har sitt ursprung i Nokia från Finland. 93 Programmet analyserar 

                                                 
88 buildingSMART. (2013). http://www.buildingsmart.org/standards/ifc/model-industry-foundation-

classes-ifc, hämtad 2013-10-01 
89 Kunz, Fischer; Virtual Design and Construction: Themes, Case studies an Implementation 
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90 Jørgensen, K., Skauge, J., Christiansson, P., Svidt, K., Sørensen, K., & Mitchell, J. (2008). Use of 
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91 Ekholm, A., Jönsson, J.-A., & Molnár, M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen. Karlskrona: 
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informationsmodeller utifrån flera olika aspekter så som integritet, kvalitet, 
kollisionskontroll och fysisk säkerhet. Användaren kan med ett enkelt knapptryck 
hitta fel och svagheter utifrån de olika aspekterna. Programmet används i hela 
ledet från beställare till arkitekt, konstruktör och förvaltare.  
 
Autodesk Ecotect Analysis är ett annat verktyg som kan användas för analys och 
simulering av en färdig modell. Modellen kan importeras med stöd av 
gemensamma filsystem från ett modelleringsprogram med stöd för denna 
funktion. I Ecotect kan det göras analyser utifrån ljud- och ljussynpunkt, kostnad 
och miljösynpunkt m m. En av de stora fördelarna med Ecotect är att användaren 
enkelt kan göra detaljerad design och snabbt kunna se förändringar i exempelvis 
ljusinsläpp, inomhustemperatur över året och kostnad genom att simulera ett visst 
tidsförlopp.94  
Tekla är ett modelleringsprogram främst använt av konstruktörer för att designa 
bärande konstruktioner. Tekla är precis som Solibri utvecklat i Finland och 
används aktivt på den nordiska marknaden.95  
 
En utredning från Stanford University visar att en relativt tidskrävande process i 
utformningsskedet är analysering av en byggnads dagsljusinsläpp.96 Därför har det 
tagits fram en modell ”BDP4SIM - BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation” 
för att reducera analyseringstiden av dagsljusinsläpp för ett byggprojekt genom 
digital simulering. I ett större projekt är det oftast flera komponenter som har 
liknande förutsättningar. Som exempel kan ett hus bestå av flera olika 
rumsenheter, där två eller flera av enheterna kan ha samma förutsättningar till 
ljusinsläpp. Istället för att analysera varje enskild komponent i ett projekt så bryts 
det ned i flera komponenter och jämför sedan dessa med varandra. Komponenter 
delas in i grupp med likartade förutsättningar. På så sätt görs en MDO-analys 
endast på ett begränsat antal komponenter (komponentgrupper) och 
simuleringstiden reduceras avsevärt.  

                                                 
94 Roberts, A., & Marsh, A. (2001). ECOTECT: Environmental Prediction in Architectural Education. 

Wales: Cardiff University 
95 Andersson, R., Björk, B.-C., Ekholm, A., & Johansson, P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och 

fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Jönköping: JTH 
96 Benjamin Welle, Zack Rogers och Martin Fischer, BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation 

(BDP4SIM): A Methodology for Automated Product Model Decomposition and Recomposition 

for Climate-Based Daylight Simulation, 2012 Stanford University 
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3.1.3 Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att systematiskt ta 
fram innovativa lösningar inom industriellt byggande? 

Industriellt byggande har sin grund i effektiv tillverkning och montering. 
Användningen av prefabricerade byggnadsdelar bidrar till en flexibel montering 
samt möjlighet till förändring i produktionsprocessen. Arkitektens funktion har 
med detta ändrats och fokus har flyttats från att skapa till att kombinera.97 Att helt 
eller delvis tillverka byggnadsdelar i fabrik innebär ett annat förhållningssätt, en 
annan process samt ett annat resultat. Ett tydligt exempel är att det vid industriell 
tillverkning av byggnader läggs större fokus på själva processen istället för 
projektet i sig.98 
En väsentlig anledning till ovanstående är att arbetet sker utefter givna ramar samt 
att produktutveckling och det enskilda projektets design är skilda aktiviteter.99 De 
givna restriktionerna finns bland annat i den tekniska plattformen som 
byggnadsutformaren måste anpassa sig efter. I den tekniska plattformen ges 
information som rör begränsningar direkt kopplade till konstruktion eller 
produktion, men däremot sällan om olika lösningars funktionella delar och estetik.  
Om utformaren istället gavs den möjligheten skulle det bli enklare att arbeta med 
utveckling av kompletta moduler som ger en arkitektonisk helhet. 
 
I forskningsrapporten Design Configuration with Architectural Objects presenteras ett 
resultat av forskning i utveckling av verktyg och hela koncept för 
byggnadsutformning inom industriellt byggande.100 Målet med 
byggnadsutformning är att i en byggnadsmiljö skapa olika förhållanden mellan 
människor, miljö och teknik. Inom industriellt byggande kan dessa förhållanden 
bland annat skapas med varierande och konfigurerbara arkitektoniska objekt. Vidare 
behandlas i rapporten tre relevanta fallstudier som visar hur just arkitektoniska 
objekt kan användas i byggnadsutformning inom industriellt byggande, samt hur 
modulbyggande som metod kan utveckla tekniska plattformar. 
 

                                                 
97 Bundgaard, C. (2009). Framing fragmentation – The architect as a master of montage.  

Aarhus School of Architecture 
98 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund 

University. 
99 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund 

University. 
100 Ibid. 
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Ett konkret exempel på hur en utformare kan använda sig av ett ICT-system 
baserat på användning av arkitektoniska objekt är en studie som gjorts tillsammans 
med Open House Production AB, ett företag som var specialiserat på 
volymbaserad tillverkning av flerfamiljshus.101 I den första delstudien kartlades 
den nuvarande utformningsprocessen gällande metoder och 
informationsprocesser hos företaget. Framtagningen av produktmodeller gjordes 
genom uppbyggnad av egna moduler, istället för enskilda komponenter. 
Modulerna kopplades till den tekniska plattformen och innehöll information som 
exempelvis teknisk funktion och specifika användarkrav. Resultatet visade att 
arkitekten genom ovanstående metod gavs ett bättre stöd i utformningsprocessen 
och fick på så sätt en bättre helhetsbild av projektets förutsättningar och 
kundkrav. Undersökningen bekräftade med detta tillämpligheten av arkitektoniska 
objekt för att skapa en enhetlig arkitektur och funktion inom industriellt byggda 
hus. 

                                                 
101 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund 

University. 
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Den andra delstudien utfördes på ett färdigställt projekt där syftet var att ta fram 
ett antal ändringsbara objekt med olika användningsområden, som även gick att 
framställa med hjälp av företagets byggsystem.102 I objekten kunde ytterligare 
information om exempelvis användarens förväntade aktiviteter byggas in. Studien 
visade även att objekt från den tekniska plattformen kunde inkluderas som delar 
av olika arkitektoniska objekt. Följden blir ett ”box-i-box”-upplägg (se fig. 7 och 
fig. 8), där det på grundplattan kan kombinera in olika utrymmen som exempelvis 
badrum, sovrum och kök. I dessa kan i sin tur ytterligare ”boxar” kombineras som 
till exempel val av duschkabin eller köksuppsättning. 

 

Figur 7. Uppbyggnad och användning av arkitektoniska objekt.
103

 

                                                 
102 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund 

University. 
103 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund: Lund 

University. 
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Figur 8. Exempel på hur de arkitektoniska objektens egenskaper och kopplingar kan 

se ut på användarnivå (User organisation space level)
104

 

 
Modulerna som skapades har en koppling till produktionsplattformen (enligt fig. 
7) och kan även användas i andra projekt. Om den industriella 
utformningsprocessen skulle stödja arkitektoniska objekt kan avvikelser från 
plattformen lättare undvikas. 
 
De arkitektoniska objektens användning och begränsningar ges av olika 
organisationsnivåer (se fig 9). Till exempel styr en stadsplan (i detta fall level 1) de 
förhållanden som en byggnad (level 2) måste följa. Byggnadsnivån (level 2) styr i 
sin tur vilka typer av lägenheter (level 3) som är möjliga. Under dessa kan i sin tur 
ytterligare nivåer kopplas som exempelvis sovrum, WC och kök (level 4). Enligt 
Wikberg och Ekholm kan dessa metoder sannolikt användas i CAD-system och 
BIM. 

                                                 
104 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund: Lund 

University. 
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Figur 9. Exempel på vad olika organisationsnivåer innehåller och hur de kan 

struktureras. 105 

 
I rapporten Framing fragmentation – The architect as a master of montage, presenteras 
möjliga tillvägagångssätt för en utformare att utveckla byggnadsutformningen 
inom industriellt byggande.106 Även här anges att ett tillvägagångssätt för att uppnå 
innovativ produktframtagning är att genom ICT-system möjliggöra kombinationer 
av olika prefabricerade byggkomponenter. En av fördelarna skulle bli att kunden 
ges möjligheten att mer aktivt delta i utformningsprocessen och tillsammans med 
utformare skapa skräddarsydda lösningar. De enskilda komponenterna kan 
fortfarande serietillverkas i fabrik och därmed tillvaratas den industriella 
produktionens fördelar. Detta anses vara ett nyckelkoncept för framtida 
utveckling av arkitekturens möjligheter hos fabrikstillverkade byggnader. För att 
använda ett ICT-system på ett effektivt sätt kan företagen auktorisera 
byggnadsutformare i systemet. Detta har tidigare varit ett förslag i konceptet 
BAU-HOW.107 
 
Ur 1960-talets spår har en övergång skett från en repetitionsbaserad arkitektur till 
en standardiserad byggnadsutformning med möjligheter till ökad individualitet och 
flexibilitet.108 Istället för att hela utformningsprocessen är standardiserad bör 
utvecklingen gå mot att endast ha vissa standardiserade basplattformar. På dessa 
plattformar kan därefter en mängd kombinationer göras genom sammansättning 
av olika förtillverkade byggdelar. 
 

                                                 
105 Wikberg, F., & Ekholm, A. (2011). Design Configuration with Architectural Objects. Lund: Lund 

University. 
106 Bundgaard, C. (2009). Framing fragmentation – The architect as a master of montage.  

Aarhus School of Architecture 
107 Andersson, R., Apleberger, L., & Molnár, M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt 

byggande i Sverige. FoU - SYD 
108 Bundgaard, C. (2009). Framing fragmentation – The architect as a master of montage.  

Aarhus School of Architecture 
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Industrin bör ta till vara på möjligheten att tillverka individuella 
komponentlösningar och använda det för att skapa komponenter med olika 
material, färger och former.109 Det strukturella systemet, i detta fall arkitektoniska 
ramar, som finns inom industriell tillverkning ska sedan kunna sammanföra 
komponenterna. Dessa ramar kan utgöra en grund för vilka byggnadsdelar som är 
flexibla och vilka som måste vara fasta. För att kunna behålla fördelarna med 
industriell tillverkning måste, som nämnts tidigare, vissa fasta delar finnas. Graden 
av flexibilitet eller möjlighet till ändringar i ett projekt utgörs dels av storleken på 
det fria utrymmet, där övriga industriellt tillverkade komponenter kan användas 
för att skapa varierande och kundanpassade slutprodukter. 
 
Sammanfattningsvis är det med hjälp av parametrisk design möjligt att generera 
former och utformningsförslag. Förslagen kan sedan med hjälp av till exempel 
IFC-stöd analyseras och utvärderas genom att simulera dessa i olika 
analysprogram. ParaGen är en parametrisk designmetod som har potential att 
användas vid industriell produktframtagning inom byggandet. ParaGen är kopplat 
direkt till en central server där samtliga aktörer kan arbeta parallellt med samma 
projekt. Med verktyget går det med hjälp av genetiska algoritmer att förse varje 
enskild parameter med värden. Det verktyg som används för själva genereringen 
av alternativa former är Generative Components, men ParaGen-metoden är 
öppen att användas med andra parametriska designverktyg så som Grasshopper 
och Digital Project. Genom att infoga olika kombinationer av värden från Excel-
filer möjliggörs generering av olika kombinationer av geometriska modeller. 
Modellerna kan sedan infogas i analysprogram så som STAAD-Pro för 
bärighetsanalys, eller Ecotect för termiska analyser, men även andra 
analysprogram tack vare ett allmänt filsystem. ParaGen är en cyklisk designmetod 
med fem grundläggande faser vilka beskrivs i figur 10.110 

                                                 
109 Bundgaard, C. (2009). Framing fragmentation – The architect as a master of montage.  
Aarhus School of Architecture 
110 Turrin, M., von Buelow, P., Stouffs, R., & Kilian, A. (2010). Performance-Oriented Design of 

Large  Passive Solar Roofs. Delft, The Netherlands ; Ann Arbor, USA ; New Jersey, USA: Delft 
University of Technology, University of Michigan, Princeton University 
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Figur 10 De fem faserna i ParaGen-cykeln.
111 

 
Både de variabla värdena och analysvärdena kan laddas upp i en databas så att 
arkitekten kan ta del av de visuella och ingenjörsmässiga resultatet och eventuellt 
göra ändringar. De ändringar som arkitekten gör kan återigen laddas upp i den 
gemensamma databasen så att ingenjören kan ta fram en ny lösning baserat på 
arkitektens ändringar. Istället för att försöka komma fram till den ”optimala” 
lösningen så syftar ParaGen till att ta fram ett flertal olika förslag att jämföra mot 
varandra. Detta för att få möjlighet att väga objektiva kriterier (så som lätt eller 
tung stomme, solinstrålning, bärighet etc.) mot subjektiva kriterier som arkitekten 
har valt genom kundens önskemål. 
 
En arkitekts designarbete skiljer sig traditionellt sett från konstruktörens och 
övriga utformares på det viset att arkitektonisk design inte är begränsat till att lösa 
problem. Konstruktionsdesign kan förvisso vara komplex, men det finns oftast ett 
tydligt tillvägagångssätt och en tydlig målbild. Arkitektonisk design är ett sätt att 
uttrycka idéer och hela designprocessen är relativt svårdefinierad.112 
Genom att integrera ParaGen-metoden i utformningsskedet så tillförs möjligheten 
till ett mer systematiskt designarbete.113 

                                                 
111 Buelow, P. v., Falk, A., & Turrin, M. (2010). Optimization of structural form using a genetic 

algorithm to search associative parametric geometry. Ann Arbor, Stockholm, Delft: University 
of Michigan; KTH; Delft University of Technology 

112 Runberger, J. (2008). Architectural Prototypes - Modes of Design Development and Architectural 
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113 Buelow, P. v., Falk, A., & Turrin, M. (2010). Optimization of structural form using a genetic 

algorithm to search associative parametric geometry. Ann Arbor, Stockholm, Delft: University 
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I teorin är det med hjälp av parametrisk design möjligt att generera oändligt antal 
utformningsförslag.114 För att inte utformaren efter generering ska ha tusentals 
olika alternativ att utvärdera så krävs att begränsningar tillförs 
genereringsfunktionen i ett tidigt skede, så att endast relevanta alternativ för den 
aktuella utformningen genereras. Genom genetiska algoritmer är det möjligt att 
leda genereringen av alternativ mot en optimerad lösning. Notera återigen att det 
inte är en specifikt optimal lösning som frambringas genom generering, utan 
arkitektens arbete kvarstår. Men istället för att arkitekten själv ska generera olika 
förslag så är arkitektens uppgift att sortera ut potentiella förslag att arbeta vidare 
med. 
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3.2 Intervjuer  
Vid undersökningen utfördes två intervjuer med två olika aktörer, med anknytning 
till industriellt byggande: Flexator och Yellon. 

3.2.1 Intervju med Ola Adolfsson Flexator AB115 

Flexator är ett industriellt byggföretag som verkar på marknaden främst som 
totalentreprenör.116All kompetens finns internt förutom arkitekten som hyrs in 
från arkitektkontoret Yellon. Flexator tillverkar skolor, boende, kontor och bodar 
genom modulbyggande och har så gjort sedan 1950-talet. Med sina 153 anställda 
omsatte Flexator år 2012 närmare 310 MSEK.  
 
Flexators byggsystem är uppbyggt på tre olika plattformar: 
 

• Teknikplattformen 

• IT-plattformen 

• Processplattformen (Behandlas ej) 

Teknikplattformen, vilken skiljer sig mest från industriellt byggande, är den 
plattformen som talar om hur Flexator bygger. Tekniska specifikationer, 
detaljritningar, tillverknings- och monteringsanvisningar etc. I teknikplattformen 
finns tydliga beskrivningar på hur de flesta moment skall utföras och hur de flesta 
komponenter och moduler skall tillverkas. En yttervägg tillverkas i princip på 
samma sätt varje gång, ett fönster monteras i väggen på ungefär samma sätt varje 
gång, vilket innebär standardiserad arbetsmetod. 
 
IT-plattformen beskriver vilka IT-verktyg som används i byggsystemet. 
Konstruktörer och installationsingenjörer använder Revit och ArchiCAD för 
produktframtagning. Samtliga aktörer arbetar i en och samma centralfil vilket 
reducerar informationsförluster mellan utformarna. Flexator har ett visst antal 
standardiserade komponenter som varje ny beställning utgår ifrån. Kunden har här 
viss möjlighet att göra tillval och komma med egna önskemål. Men Flexator 
försöker i största möjliga mån att använda sina egna standardiserade produkter. 
Arkitektens arbete kan liknas vid en slags digital montering av färdiga moduler 
som är godkända av Flexator. 
 
Den part som har den huvudsakliga kontakten med kund är Flexators säljare. I 
vissa fall har arkitekten direktkontakt med kunden men det är säljaren som leder 
och samordnar säljprocessen mellan aktörerna. Flexators teknikplattform är så 
pass väldefinierad att de flesta aktörerna är medvetna om produktionens 
begränsningar. Slutligen berättar Flexators VD att det finns processer som kan 
förbättras för att skapa högre kundnytta, med högre kvalitet till en lägre 
styckekostnad. Det talas då om att bli än mer industriella än vad Flexator redan är. 

                                                 
115 Se bilaga för intervjufrågor 
116 Adolfsson, Ola. Verkställande direktör Flexator AB. Intervju 2013-10-25. 
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3.2.2 Intervju med Yellon AB117 

Yellon AB är verksamt inom områdena arkitektur, industridesign, branding och 
landskapsarkitektur.118 Företaget har sitt huvudkontor i Jönköping men är även 
verksamma i städer som Stockholm, Malmö, Lund och Berlin. Vad gäller Yellons 
arbete med produktframtagningen inom industriellt byggande samarbetar 
företaget bland annat med Flexator. Några av uppdragen tillsammans med 
Flexator kan delas in i två övergripande processer. Dels arbetas det med 
utveckling av produktkoncept samt med individuella byggprojekt. De 
programvaror som Yellon använder sig av vid produktframtagning, ej begränsat 
till industriellt byggande, är: 
 

• Revit, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp för produktutformning 

• Illustrator och Indesign för visualisering 

• Microsoft Lync och GoToMeeting för kommunikation 

• Navisworks för kollisionskontroller  

 
I projekten som Yellon arbetar med är det ofta arkitekten som har 
samordningsansvaret. För att på bästa sätt kunna anpassa sig till behoven i olika 
projekt kan det därför vara en fördel att ha kompetens och kunskap inom en 
mängd olika verktyg och program. I arbetet med Flexator används en central 
CAD-fil där projekteringen görs i Revit. Yellon ser många möjligheter och 
fördelar med att arbeta med industriellt byggande. Fokus bör inte ligga på de 
begränsningar som finns inom industriellt byggande. Det är istället en fördel att 
arbeta med ramar, där givna kriterier och krav är fastställda.  
 
En viktig del för att nå en effektiv produktframtagning tillsammans med ett 
företag är att ha förtroende för varandra. Detta skapas bland annat genom 
långsiktiga relationer och att alla parter visar engagemang. Vidare kan 
utformningsprocessen effektiviseras exempelvis genom ett färdigt bibliotek med 
koncept samt en begränsad mängd komponenter med flexibla 
användningsmöjligheter. Ett flexibelt system som är kompatibelt med olika ICT-
verktyg och användningsområden skulle vara det mest fördelaktiga. 
Kommunikationen skulle kunna effektiviseras genom utvecklande av digitala 
mötesprogramvaror som ex Microsoft Lync. Ytterligare möjligheter till 
effektivisering finns genom parametrisk design. Fördelen med parametrisk design 
är att det möjliggör kreativitet inom givna ramar samt att det är enklare att ändra 
struktur och innehåll efterhand. Vid en modulbaserad produktframtagning skulle 
detta bland annat innebära att direkt erhålla information om volym och inköp för 
varje modul. För att parametrisk design skall fungera så effektivt som möjligt 
krävs ett uppdaterat system med aktuella komponenter. 
 
 
                                                 
117 Se bilaga för intervjufrågor 
118 Leijonberg, Marcus. Verkställande direktör Yellon AB. Intervju 2013-11-07. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel återges en sammanställning av svaren från genomförandet och de 
olika metoderna som har använts. I kapitlet ges direkt svar på frågeställningarna 
samt en analys av resultatet.  

4.1 Vilka ICT-verktyg används idag för 
produktframtagning vid industriellt byggande?  
Denna fråga besvaras med hjälp av empirin från de intervjuer som utförts, samt en 
sammanställning från litteraturstudien, där ICT-verktyg som anses relevanta för 
undersökningen valts ut.  
 
Slutsatsen efter litteraturstudien är att det finns åtskilliga typer och leverantörer av 
ICT-verktyg som kan användas vid produktframtagningen. Många tekniska 
rapporter behandlade olika begrepp och hela byggsystem med infört ICT-stöd. 
Sammanställningen av de lästa rapporterna tillsammans med intervjuerna ger 
resultatet att följande verktyg används på marknaden vid produktframtagning 
inom industriella byggföretag: 
 

• CAD-programvaror. T ex ArchiCAD, AutoCAD, Revit, DDS-CAD 
• FEM-beräkningsprogram 
• PDM-system 
• Tillverkningsinformationssystem 
• Företagsresurssystem. T ex Supply Chain Management 
• Öppna filformat. T ex IFC, fi2XML, sbXML m.m. 

 

Resultatet visar att tillgången på ICT-verktyg som används inom industriellt 
byggande är god. Många verktyg har samma funktioner så som design och 
ritfunktion. De verktyg som påträffats hos intervjuobjekten är ArchiCAD och 
Revit. Modelleringsprogrammen som används vid industriellt byggande är i 
princip de samma som används vid traditionellt byggande. Resultatet visar även att 
det är möjligt att kombinera olika ICT-verktyg med varandra, mycket tack vare 
öppna filformat.  
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4.2 Vad finns det för ICT-verktyg med potential att 
användas vid industriellt byggande? 
Resultatet är inhämtat direkt ur litteraturstudien med stöd av intervjuer och är en 
sammanställning av ICT-verktyg, ICT-system och metoder som används på 
marknaden. Dessa har potential att implementeras vid industriellt byggande för att 
främja innovativ produktframtagning och bibehållen produktivitet inom 
industriellt byggande.  
 
En metod som har potential att vidareutvecklas och användas inom industriellt 
byggande är nedbrytningsmetoden. Detta i kombination med att utföra 
designoptimering parallellt kan ge upphov till effektivisering i utformningsskedet. 
Av stor vikt är att samtliga inblandade aktörer arbetar mot en och samma målbild: 
att skapa högt värde för kund och att beakta hela livscykeln för en produkt. 
Livscykelanalyser inom industriellt byggande kan göras genom metoder som LCC 
(Life Cycle Cost) och LCA (Life Cycle Assessment). Detta kan åstadkommas 
genom att en produkt ses från fyra olika perspektiv: kund-, ingenjörs-, 
produktions- och monteringsperspektivet. Parametrisk design är en funktion som 
har integrerats i vissa designverktyg så som Autodesk Revit och är en bra källa till 
att minska en produkts komplexitet och minska antalet variabler. 
 
Informationsflöde har visat sig vara en viktig process att ta i beaktan då det är 
mycket och viktig information som ska transporteras mellan olika aktörer och det 
är viktigt att inget går förlorat. Öppna filformat så som IFC möjliggör 
kombination av olika ICT-verktyg. Detta innebär för utformarnas del att 
tillsammans verka i en och samma centralfil och säkrare informationsflöden 
uppnås.  
 
I nära koppling med parametrisk design kommer begreppet generering. Det visade 
sig vid litteraturstudien att det finns flertalet ICT-verktyg som har möjliggjort 
genereringsfunktionen. Med hjälp av en sådan funktion är det möjligt att generera 
former och utformningsförslag. Generative Components, Grashopper3d 
(Rhino3d) och Digital Project är ICT-verktyg som tillhandahåller denna funktion. 
Generative Components och Digital Project är exklusivt framtagna för just 
byggnadsutformning. 
 
För att möjliggöra fördelarna med ICT-verktyg i produktframtagningsprocessen 
krävs det innovativa metoder för kommunikation. Att kommunikation sker 
fortlöpande i båda riktningar Kund-Utformare-Produktion-Montering och direkt 
så att samtliga intressenter får samma information. Genom att beskriva produkter 
ur olika perspektiv beroende på intressent så kan förståelsen öka och riskerna för 
missuppfattningar minskas. Det bekräftas även i intervjuerna att förbättringar 
inom kommunikation med ICT-verktyg kan göras, genom t ex Microsoft Lync.  
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För att kunna ta fram en produkt som fungerar med hänsyn till samtliga objektiva 
krav som ställs på en byggnad så måste analyser och beräkningar utföras på 
produktens komponenter. Solibri Model Checker är ett verktyg som utför analyser 
för en modell. Autodesk Ecotect Analysis och BDP4SIM är verktyg som utför 
termiska analyser genom simulering av ett visst utfall. Med stöd av MDO, 
Multidisciplinary Design Optimization, är det möjligt att utföra dessa analyser 
parallellt och på så sätt effektivisera hela analyseringsprocessen.    
 
Resultatet visar att det finns flera olika system och verktyg som kan integreras vid 
produktframtagningen inom industriellt byggande genom t ex öppna filformat. 
Detta är ett behov som har bekräftats vid intervju med Yellon AB. Resultatet visar 
även att det genom kombinationer av olika verktyg kan bildas hela system för att 
utföra flera olika processer parallellt med varandra och med en högre grad av 
samverkan mellan processerna. Förutom de rent processtekniska innovationerna 
krävs också aktörernas individuella agerande och vilja att arbeta mot en gemensam 
kund och ett gemensamt mål.  
 
Nedan följer en sammanfattning av metoder och verktyg med potential att 
användas i produktframtagningsprocesser: 

• Innovativa metoder: T ex. Livscykelanalyser, Parametrisk design, 
BDP4SIM – BIM-Centric Daylight Profiler for Simulation 

• Verktyg för generering: T ex. Generative Components, Grasshopper 3D, 
Digital Project 

• Kommunikationsmetoder: T ex. Informationsflöden, öppna filformat 

• Analysprogram: T ex. Autodesk Ecotect Analysis, Solibri Model Checker 
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4.3 Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att 
systematiskt ta fram innovativa lösningar inom 
industriellt byggande? 
Denna fråga är till största del besvarad med litteraturstudie där viss koppling har 
gjorts till intervjuobjekten.  
 
Inom industriellt byggande har arkitektens roll flyttats från att skapa till att 
kombinera. För att behålla fördelarna med den effektiva produktionsprocessen 
inom industriellt byggande krävs en viss grad av standardisering. Givna ramar 
måste finnas och full flexibilitet är svår att uppnå. Det är istället den grad av 
möjlighet till kombination av prefabricerade komponenter som utgör flexibiliteten 
vid produktframtagning. I företagens tekniska plattformar ges information som 
rör begränsningar direkt kopplade till konstruktion, installation eller produktion, 
men däremot sällan om olika lösningars funktionella delar och estetik. Om en 
utformare istället ges den möjligheten förenklas arbetet att med kompletta 
moduler ta fram en arkitektonisk helhet, som klarar ställda krav på konstruktion, 
installation och produktion.   
 
En metod som i studier visats ge en mer enhetlig arkitektur inom industriellt 
byggande är användning av arkitektoniska objekt. Metoden skulle kunna 
implementeras i ett ICT-verktyg och på så sätt ge möjligheten att systematiskt 
kombinera olika komponenter till en enhetlig design. Arkitektoniska objekt kan 
organiseras på olika strukturella nivåer som exempelvis stadsdelsnivå, 
byggnadsnivå, lägenhetsnivå och aktivitetsnivå. I dessa nivåer kan olika förinlagda 
val göras gällande byggnadsanvändning, fördelning av utrymmen, val av inredning 
osv. De enskilda komponenterna kan fortfarande serietillverkas i fabrik, och 
därmed ta tillvara på fördelarna med industriell produktion. Resultatet genom 
användning av arkitektoniska objekt har visats bli att utformaren ges ett bättre 
stöd i utformningsprocessen, genom en helhetsbild av projektets förutsättningar 
och kundkrav. Dessutom kan avvikelser från den tekniska plattformen lättare 
undvikas.  
 
Genom att integrera ParaGen-metoden i utformningsskedet tillförs möjligheten 
till ett mer systematiskt arbete för utformaren. Detta genom att generera 
utformningsalternativ och cykliskt analysera dessa utifrån objektiva och subjektiva 
kriterier. Utformarens roll blir att av de genererade lösningsförslagen sortera ut 
potentiella förslag att arbeta vidare med. 
 
Resultatet visar att det i flertalet rapporter understryks att en utformares roll inom 
industriellt byggande är förändrad jämfört med vid traditionellt byggande. Full 
flexibilitet gällande utformning är svår att få men att det finns metoder som kan 
implementeras i ICT-system och på så sätt främja möjligheterna till innovativ 
utformning. Genom ett välutvecklat ICT-system baserat på innovativa metoder 
ges utformaren större möjligheter att skapa en enhetlig arkitektur, utefter ställda 
krav och förutsättningar. Genom metoden att sammankoppla olika ICT-verktyg 
ges utformaren rollen som ”spindeln i nätet”. 
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen tar upp skribenternas åsikter och synpunkter kring resultatet. 
Diskussion förs huruvida syfte och mål med rapporten har uppnåtts samt 
utgången av svaren på frågeställningarna. Nedan återges syfte och mål: 
 
Syftet med detta arbete är att bidra till en produktframtagningsprocess för 
industriellt byggande som både ger innovativa slutprodukter med bibehållen 
produktivitet. 

 
Målet med arbetet är att utvärdera olika verktyg i en produktframtagningsprocess 
inom industriellt byggande med fokus på produktivitet och innovation. 

5.1.1 Vilka ICT-verktyg används idag för produktframtagning vid 
industriellt byggande? 

Undersökningen som krävdes för att ge svar på frågan var en ren kartläggning av 
nuläget. Det gjordes i syfte att själva få en uppfattning och för att kunna ge läsaren 
en bild av hur dagsläget ser ut. Kartläggningen är inte komplett utan behandlar 
ICT-verktyg som anses relevanta för förståelsen av rapporten och för den 
fortsatta studien. Resultatet är en följd av skribenternas förkunskap tillsammans 
med förvärvad kunskap genom tekniska rapporter och intervjuer. Det är i studien 
inte produktnamnet eller leverantörerna som är det relevanta resultatet utan det är 
ICT-verktygens funktion.  
 
I rapporten nämns mycket om byggaktörers effektivitet och produktivitet vilket 
slutligen blir en rent ekonomisk fördel. Det som inte nämns i rapporten är de som 
tillverkar och levererar ICT-verktyg och ICT-system. De vill förstås också uppnå 
ekonomiska vinster och fördelar med själva utvecklingen. Tendenser visar att 
leverantörerna är benägna att individuellt ta fram kompletta system för 
produktframtagning, exempelvis Digital Project som har potential att användas i 
en industriell produktframtagningsprocess både genom modellering och 
generering. Precis som industriellt byggande så går det inte för en ICT-
verktygsleverantör att helt och hållet skräddarsy ett ICT-verktyg för en viss 
produktframtagning. Olika aktörer använder olika ICT-verktyg. Därför kan öppna 
filformat som IFC vara av stor vikt för att olika aktörers arbete ska kunna 
integreras. 
 
Att företagen själva utvecklar skräddarsydda ICT-system (exempelvis NCC 
Komplett) anpassade för just sin egen produktion är fördelaktigt för dem, men det 
främjar kanske inte målet att sprida innovation inom branschen i stort.   
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5.1.2 Vad finns det för ICT-verktyg med potential att användas vid 
industriellt byggande? 

För att kunna skapa ett enhetligt ICT-system kan med fördel en kartläggning av 
verktyg med potential att användas vid industriellt byggande göras. I detta fall har 
ett antal program, metoder och verktyg kartlagts med syftet att påvisa kunskaper 
och teknik som finns att tillgå, men som kanske inte används fullt ut. Resultatet 
som framkommit i rapporten visar på att det idag finns flertalet ICT-verktyg, med 
potential att bidra till innovation och produktivitet inom 
produktframtagningsprocessen. Det finns verktyg som stödjer de flesta processer i 
utformningsskedet gällande design, generering, analyser samt kommunikation.  
 
Det råder ingen direkt brist på olika programvaror och metoder och det kan 
därför anses viktigt att utveckla redan befintliga verktyg och implementera dem i 
produktframtagningsprocessen. De funna verktygen speglar i stort de 
verktygsresurser som finns att tillgå på marknaden, men givetvis finns ytterligare 
områden att bearbeta. Målet med just denna frågeställning var från början att visa 
på resurser som finns att tillgå men som eventuellt inte används. De program och 
metoder som funnits i tekniska rapporter använda i detta arbete delades sedermera 
in under olika kategorier för att uppnå målet att täcka de essentiella funktioner 
som finns i en produktframtagningsprocess.   
 
Det som sällan framgår i de forskningsrapporter som lästs är att det faktiska 
brukandet av de framtagna ICT-verktygen är relativt lågt och tar lång tid att 
implementera i ett byggsystem. 
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5.1.3 Hur kan en utformare använda ICT-verktyg för att systematiskt ta 
fram innovativa lösningar inom industriellt byggande? 

För att upprätthålla fördelarna med en effektiv industriell 
produktframtagningsprocess kommer begränsningar i vad som går att producera 
alltid finnas. Många erfarenheter från området visar att även om innovativa 
lösningar efterfrågas så måste det ändå i slutändan gå att producera i fabrik på ett 
effektivt sätt. När det gäller att producera innovativt och i vissa fall så innovativt 
som möjligt krävs att många olika parametrar läggs in i det ICT-system som byggs 
upp. Ett ICT-system som i förväg vet vad som är möjligt att producera i fabrik 
och där olika lösningar godkänts av konstruktören. Vi kan tänka oss en låda med 
legobitar som klarar krav från både konstruktör och de begränsningar som finns i 
fabrik. Dessa legobitar ska kunna kombineras på standardiserade basplattformar 
för att skapa en skräddarsydd och enhetlig arkitektur. Det är till stor del antalet 
komponenter och parametrar som styr hur flexibelt en utformare tillåts arbeta. 
 
En sorts sammanslagning av verktyg för design, analys och generering skulle 
kunna bidra till en innovativ produktframtagningsprocess i industriellt byggande. 
En sammanslagning till ett enhetligt system som i utformningsprocessen ger 
utformaren så mycket information och flexibilitet som möjligt. Det kan vara att 
utformaren direkt ges information om en framtagen designs prestanda gällande 
byggkostnad, bärighet, produktionsmöjligheter, förväntad årlig energiåtgång, 
möjligheter till dagsljus etc. Även information om enskilda komponenter som 
utformaren kanske vill addera till ett projekt kan finnas. Det skulle kanske ta tid 
för ett företag att bygga upp ett sådant ICT-system då det inte bara måste tas 
hänsyn till vad som går att producera i fabrik, utan måste också veta om det finns 
ett behov och intresse av just en viss komponent på marknaden. Ju fler parametrar 
i ett ICT-system, desto större frihet och desto fler valmöjligheter får 
slutprodukten.  
 
Ett fullständigt ICT-system kan ha sin grund i ett 3D-CAD-program för att sedan 
byggas på med program och metoder med funktion att analysera, generera och 
kommunicera. På så sätt ges den eller de med utformningsansvar en full insyn och 
kontroll över utformningsprocessen.  
 
Det finns idag företag som erbjuder vissa möjligheter till ändringar i 
standardutbudet. Här kan kunden själv välja på vilken färg och typ fasaden ska 
vara av samt enklare färgval på takpannor, dörrar och fönstertyper. Genom 
sammanslagning av BIM-program skulle utformaren erbjudas en större frihet där 
val som t.ex. ändring av fönsterplacering, fönstertyper, förskjutning av icke 
bärande väggar och utformning av fasad är möjliga. 
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5.2 Metoddiskussion 
Det var av stor vikt att uppnå en god validitet på rapporten och resultaten som 
togs fram. Därför valdes i efterhand att utöka rapporten med ytterligare en metod, 
intervjuer. Medvetet undveks att använda metoden fallstudie då det inte skulle ge 
den allmänna bild av marknaden som önskade uppnås. Då ett av de indirekta 
målen var att studien ska kunna användas i fortsatt utveckling av Smart Housing 
Småland så var det viktigt att få fram en allmän bild av nuläget. Tre olika områden: 
Industriellt byggande, Produktinnovation och ICT-verktyg har klargjorts och 
definierats i en teoretisk bakgrund. Dessa områden definierar frågeställningarna 
som sedan besvarats med data insamlad genom litteraturstudie och intervjuer.  
 
Litteraturstudie 

Vid undersökningens uppstart är skribenternas förkunskap inom området relativt 
låg vilket styrker motivet att båda skribenterna gör en grundlig litteraturstudie. 
Vissa av de begrepp och system som behandlas i litteraturstudien är fortfarande 
rena forskningsprojekt och ej beprövade på den faktiska marknaden. Detta är en 
av anledningarna till att vi valde att utöka vårt metodval med intervjuer. I 
vetenskapliga tidskrifter är det också otydligt vad som faktiskt används konkret 
inom industriellt byggande eller används på marknaden över huvud taget. För att 
sortera ut de ICT-verktygen med mest relevans hade det kunnat göras djupare 
analys i just detta.  
 
Litteraturstudien har skett systematiskt och varit en röd tråd genom hela 
forskningen. Kompletterande källor har i efterhand lagts till för att bekräfta och 
öka validiteten. Detta hade kunnat göras i större omfattning om än högre validitet 
hade velat uppnå. Vissa av de referenser som studerats har tillhandahållits direkt 
från handledare som har god förkunskap inom området, vilket ansetts höja 
relevansen av att studera just dessa referenser.  
 
Intervjuer 

Intervjuer har i denna rapport använts som ett komplement till den mer 
omfattande litteraturstudien. Detta ansågs vara en bra lämpad metod till att ge ett 
relevant och bra svar på vad som faktiskt används på marknaden. Förutom att 
erhålla relevant information från arbetsmarknaden så var syftet med intervjuerna 
en ren validitetsfråga. Flera svar som gavs under intervjuerna var direkt repetition 
från litteraturstudien, vilket konfirmerade de forskningsresultat som hade 
granskats. Trots att intervjuer inte var en metod som skulle användas från början 
så är valet av de intervjuade parterna relativt självklara med tanke på deras 
koppling till Smart Housing Småland och till industriellt byggande.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Det föreligger ett tydligt behov av en bredare implementering av ICT-verktyg i 
den industriella byggprocessen. I dagsläget finns flertalet ICT-verktyg som 
används inom industriellt byggande. Det finns även potential att införa och 
sammankoppla olika ICT-verktyg, med olika funktioner, till hela system för 
användning inom industriellt byggande. En lösning kan vara ett ICT-system 
som kan användas i utformningsprocessens olika skeden, som samtidigt 
samkörs med företagets olika affärssystem och fabrikssystem. Detta kan ge 
byggnadsutformningen inom industriellt byggande möjlighet till mer 
kundanpassade och flexibla lösningar, som även kan tillverkas industriellt. 
Utformarnas arbete integreras, samtidigt som användande av ICT i 
produktframtagningsprocessen övergår till att kombinera istället för att skapa. 
 
Vidare rekommenderas fortsatt forskning och utveckling inom området ICT-
verktyg för produktframtagning inom industriellt byggande. Fortsatta studier 
kan med fördel göras om hur ett sådant system skall kombineras och 
programmeras samt hur detta skulle kunna införas på olika företag. Dock är det 
även viktigt att inte enbart utföra forskning och framtagning av nya metoder, 
utan att även genomföra och implementera dessa i företagen. 
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Bilaga 1 

Intervju med Ola Adolfsson, verkställande direktör på Flexator AB. 

Medverkande vid intervju: Benjamin Larsson, Patrik Mattsson 

1. Vem är Ola Adolfsson? 

2. Vilken anknytning har Flextor till Industriellt byggande? 

3. Vilken typ av produkter framställer Flexator? 

4. Hur framställer Flexator sina produkter? 

5. Vilka digitala verktyg används vid produktframtagningen? 

6. Vilka begränsningar/möjligheter finns det för en utformare att komma 
med egna lösningar och förslag? 

7. Hur ser Flexators byggsytem ut? 

8. Hur sker produktutveckling inom Flexator? 

9. Hur kvalitetssäkras produkten och dess komponenter? 

10. Hur ser kommunikationen ut mellan kund, designer och fabrik ut? 
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Bilaga 2 

Intervju med Ola Adolfsson, verkställande direktör på Flexator AB. 

Medverkande vid intervju: Benjamin Larsson, Patrik Mattsson 

1. Vem är Markus Leijonberg? 

2. Vilken anknytning har Yellon till industriellt byggande? 

3. Vilka verktyg och system använder Yellon vid produktframtagning? 

4. Vad skiljer sig i uppdrag som görs i samarbete med Flexator? 

5. Vi har fått uppfattningen att arkitektens arbete med industriell 
produktframtagning är väldigt begränsat. Vad är skillnaden med att arbete 
med exempelvis Flexator och med traditionellt byggande företag vad gäller 
tid, design, kommunikation mm?  

6. Hur anser du (Markus Leijonberg) att utformningsprocessen kan 
effektiviseras? 

7. Tror du att utveckling av parametrisk design vid modulariserat byggande är 
ett framtida tillvägagångssätt vid industriell byggproduktion? 

8. Vilken kontakt har Yellon med Flexators kunder? 

9. Till vilken grad kan Yellon påverka vad kunden ”vill ha?” 

 


