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Abstract 
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Abstract 
Purpose: Since the perception of what characterizes a modern building changes with 
time, it’s important for companies in the housing business to be updated on how the 
market  and customer preferences change. For companies, with long-run standardized 
production systems, to not lose market shares as a result of the inability to change the 
exterior appearance of the product a new building should be produced to meet the 
customers’ requirements. The aim of the study is to create an aesthetically modernized 
building and study how it changes the production process and affect the cost of 
production. 

Method: The methods used in the study consist of qualitative data collection in the 
form of in-depth analyzes of literature studies, semi-structured interviews and 
collection of documents. Through the use of these methods a theoretical background 
and empirical data have been compiled into a result. 

Findings: The elements that are considered as modern according to literature and 
customer preferences are horizontal panels, well thought out window placement with 
abundant glass surfaces and details that affect the aesthetic appearance. To introduce 
these elements to production the standard needs to be reviewed and more alternatives 
added. The findings show that with exterior changes, in regards to modernity, does 
not increase the cost of production more than that the company, for which the study 
was conducted, is able to keep the total price lower than competitors. 

Implications: Higher flexibility in the production process needs to be introduced to 
meet the demand of the market. The work that’s considered to be flexible today may 
mean standards tomorrow. The conclusion is that companies should keep their 
standardized production patterns with elements of flexible work. A more detailed 
study in a technological solution may be followed by this study. 

Limitations: The study has been conducted in cooperation with a company in the 
catalogue home industry where only exterior changes for a single storey house are 
taken into consideration of the study. A further limitation is that a detailed cost 
calculation is excluded. 

Keywords: standardization, prefabrication, construction elements, production 
systems, customer segments, modernization.
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Sammanfattning 
Syfte: Då uppfattningen av vad som kännetecknar en modern byggnad förändras med 
tiden är det viktigt för företag som jobbar med husbyggnation att vara uppdaterade på 
hur marknaden och kunders preferenser förändras. För att företag med långt drivna 
standardiserade produktionssystem inte ska förlora marknadsandelar som följd av 
oförmåga att förändra produktens utseende bör en ny typbyggnad framställas som 
möter kunders krav. Målet är att skapa en estetiskt moderniserad typbostad och 
undersöka hur detta förändrar produktionsprocessen samt påverkar produktions- 
kostnaden.  

Metod: Undersökningsstrategin i arbetet utgörs av kvalitativ datainsamling i form av 
fördjupade analyser av litteraturstudier, delvis strukturerade intervjuer och dokument- 
insamlingar. Genom användandet av dessa metoder har en teoretisk bakgrund och 
empiri insamlats för att sammanställas till ett resultat.  

Resultat: Vad som anses som modernt utifrån litteratur samt kundpreferenser är 
liggande panel, genomtänkt fönstersättning med rikliga glasytor samt detaljer som 
påverkar det estetiska utseendet. För att föra in detta i produktionen behöver standard- 
er ses över samt fler tillval införas. Resultatet visar på att med exteriöra förändringar, 
med avseende på modernitet, ökar inte produktionskostnaden mer än att företaget, för 
vilket studien utförts, inte klarar att hålla priserna lägre än konkurrerande företag.  

Konsekvenser: Mer flexibilitet måste införas i produktionen för att kunna möte 
massmarknadens efterfrågan. Det arbete som anses vara flexibelt idag kan innebära 
standard imorgon. Slutsatsen är att företag skall kunna bibehålla ett standardiserat 
produktionsmönster med inslag av ett flexibelt arbete. En studie i en mer ingående 
produktionsteknisk lösning kan efterföljas av detta arbete.  

Begränsningar: Studien har endast utförts i samarbete med ett företag i kataloghus- 
branschen där hänsyn endast tas till exteriöra förändringar av ett enplanshus. Vidare 
begränsning är att en detaljerad kostnadskalkylering uteslutits.  

Nyckelord: Standardisering, prefabricering, elementbyggnation, produktionssystem, 
kundsegment, modernisering, typbyggnad. 
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1 Inledning 
Examensarbete kommer att redogöra för hur förändringar i exteriör utformning på- 
verkar produktionsprocessen hos ett företag som använder prefabricerad element- 
byggnation. Detta för att försöka skapa en modern bostad som är likvärdig dagens 
produktionskostnad för att på så sätt behålla och även eventuellt öka kundkretsen och 
därmed vinsten. Examensarbetet ingår som sista moment i ingenjörsutbildningen 
Byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning och arkitektur vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. För att uppnå önskade resultat har examensarbetet utförts i 
samarbete med Älvsbyhus AB. 

1.1 Bakgrund 
Många företag som arbetar med elementbyggda småhus idag har haft samma produk- 
tionsmönster länge eller till och med sedan starten, (Älvsbyhus, 2004). Detta produk- 
tionsmönster bygger på en långt driven standardisering där kunden endast har ett fåtal 
tillval att välja bland. Ovanstående leder till att dessa företag kan bibehålla en låg 
produktionskostnad och samtidigt erbjuda ett lågt produktpris vilket är kundsegment- 
ets främsta preferens. (Andersson, Audell, Giertz, Reitberger, 1992) Företagen löper 
dock stor risk att förlora marknadsandelar till följd av denna standardiserade produk- 
tion då kunder inte kan erhålla specialprodukter som de anser sig behöva, (Engström, 
Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 
 
Följderna av detta sätt att driva produktionen har också resulterat i en ensidig bild av 
hur ett småhus ser ut i dagens samhälle. Då kundgrupperna nu uttryckt önskemål om 
att vara mer involverade i utformningen måste småhusföretagen förnya bilden av ett 
modernt småhus genom exempelvis exteriöra moderniseringar. (Molnár, 2012) 
 
Förändringarna i utformningen resulterar i att produktionsprocessen blir påverkad då 
denna redan är utformad för ett effektivt och funktionellt byggande. Detta innebär att 
en ny design medför problematik i prefabriceringen av byggnadselement eftersom 
företagen arbetar med elementmoduler inomhus, enligt löpande-band-principen, för 
att minimera monteringstiden ute på byggarbetsplatsen. (Älvsbyhus, 2004) Detta leder 
i sin tur till att produktionsprocessen blir ytterst känslig för förändringar vilket även i 
högsta grad kan påverka produktionskostnaderna. 

1.2 Problembeskrivning 
Undersökningar tyder på att kunder idag önskar ha större valmöjlighet och inflytande 
vad gäller modern gestaltning vid småhusbyggnader, (Gummer, 2012). Fler småhus- 
köpare ställer krav på exempelvis fasadmaterial, utformning och modernt utförande 
vilka är faktorer som hela tiden ökar, (Molnár, 2012). För att kunna bibehålla denna 
kundgrupp måste därmed småhusföretag anpassa marknaden utefter dessa krav och 
önskemål, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 
 
Ovanstående medför att produktionsprocessen av prefabricerade element kan komma 
att behöva förändras eller åtminstone bli mer flexibel, (Woody, 2013). Detta eftersom 
denna typ av produktion är väldigt svår och komplicerad (Woody, 2013) på grund av 
dess systematiska, automatiserade löpande-bandet-princip och detaljerade arbetslös- 
ningar, (Älvsbyhus, 2004). Detta har resulterat i att examensarbetet kommer kretsa 
kring att plocka fram en ny estetiskt moderniserad typbyggnad åt Älvsbyhus och 
sedan undersöka hur produktionsprocessen påverkas och hur följderna av dessa i sin 
tur förändrar produktionskostnaderna. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att skapa en estetiskt moderniserad typbostad åt 
Älvsbyhus för att sedan undersöka hur en ny exteriör utformning förändrar fabrikens 
produktionsprocess och produktionskostnader. För att lyckas uppnå detta mål har 
följande frågeställningar framtagits: 

! Hur ser en modern typbostad ut efter exteriöra förändringar enligt vad som 
kännetecknar ett modernt småhus utefter teoretiska och kundorienterade prefe- 
renser? 

! Hur påverkar och förändrar en ny fasadutformning en standardiserad produkt- 
ionsprocess hos ett företag som arbetar med prefabricerade element? 

! Hur påverkas produktionskostnaderna av de förändringar som uppstår i prod- 
uktionsprocessen? 

1.4 Avgränsningar 
Då arbetet inte skall vara för omfattande har avgränsningar av arbetets utsträckning 
gjorts. Detta för att skapa en mer konkret bild av problemet. 
 

! Studien inriktas endast på ett företag, Älvsbyhus. 

! Endast exteriöra förändringar utförs med hänsyn till de redan optimerade inter- 
iöra planlösningarna. 

! Endast prefabricerade element till en utvald 1-plansvilla undersöks, Tyr. 
! Detaljerad och preciserad kostnadskalkylering utesluts. 

1.5 Disposition 
Under metod och genomförande beskrivs de metoder författarna använt för att besvara 
frågeställningarna för arbetet, arbetsgång samt vilka forskningsmetoder som används. 
Vad som även redovisas här är arbetets validitet och reliabilitet. I kapitlen för 
teoretiskt ramverk och empiri presenteras teorierna som ligger till grund för arbetet 
samt de intervjuer och studiebesök som genomförs. Under avsnittet för resultat och 
analys, analyserar författarna det teoretiska ramverket och empirin som samlats in och 
besvarar frågeställningarna som ligger till grund för resultatet av rapporten. En 
diskussion följer sedan där författarna resonerar kring resultat, metoder samt begräns- 
ningar och rapporten avslutas sedan med slutsatser och allmännyttiga förslag till 
vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Under kapitlet för metod och genomförande redogörs det för studiernas valda metoder 
och dess kopplingar till respektive frågeställning samt hur dessa besvaras. Vidare 
redovisas tillvägagångssättet för att uppnå det uppsatta målet och en slutsats kring 
arbetets trovärdighet i enlighet med valda metoder dras.  

2.1 Undersökningsstrategi 
För att nå uppsatta mål kommer undersökningsstrategin i detta examensarbete att ut- 
göras utav kvalitativ datainsamling i form av fördjupade analyser av litteraturstudier, 
delvis strukturerade intervjuer och dokumentinsamlingar.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden används för att ursprungligt erhållen information 
ska kunna abstraheras för att en syntes sedan ska uppstå, (Lantz, 2007). I kvalitativa 
studier granskas verkligheten och analyserar mjuka värden. Denna form av studie 
används för att skapa en helhetsbild av händelser samt skeden, (Merriam, 2011). 
Genom detta arbetssätt fås en klar bild av hur produktionen är standardiserad utifrån 
insatta personers synsätt. De intervjuade personerna är väl insatta i arbetsmönstret 
samt besitter en hög kompetensnivå som kan ge en verklig återgivning av situationen 
och därför minimera feltolkningar av statistiskt material så som exempelvis hålltider 
och produktionshastigheter etc. Den kvalitativa metoden är således lämpad även vid 
litteraturstudier då insamlade texter är av beskrivande art och måste analyseras. Enligt 
Trost (2010) används kvalitativa metoder då mönster ska hittas eller förstås. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för data- 
insamling 

De metoder som väljs för varje frågeställning presenteras nedan. Dessa är speciellt 
framtagna för att erhålla ingående information för att besvara frågeställningarna på ett 
tillfredsställande sätt.  

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur ser en modern typbostad ut efter exteriöra förändringar enligt vad som känne- 
tecknar ett modernt småhus utefter teoretiska och kundorienterade preferenser? 
 
Frågeställningen kommer uteslutande att lösas med hjälp av litteraturstudier, delvis 
strukturerade intervjuer och dokumentinsamlingar. Resultatet kommer att redovisas 
med hjälp av ritningar utfärdade i digitala verktyg där en estetiskt moderniserad typ- 
byggnad kommer att plockas fram. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur påverkar och förändrar en ny fasadutformning en standardiserad produktions- 
process hos ett företag som arbetar med prefabricerade element?  
 
Denna frågeställning kommer till en början att besvaras med hjälp av litteraturstudier 
för att få en generell bild över hur produktionen ser ut hos företag med standard- 
iserade processer. För att få en så tydlig bild som möjligt av Älvsbyhus produktion 
kommer även studiebesök på fabriken att göras vilket kommer att kompletteras med 
intervjuer av personal. Intervjuerna kommer att hållas med personer från olika delar 
av produktionen för att kunna utreda olika förändringar så ingående som möjligt. 
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2.2.3 Frågeställning 3  
Hur påverkas produktionskostnaderna av de förändringar som uppstår i produktions- 
processen?  
 
För att kunna besvara ovanstående frågeställning anses det att intervjuer med företag- 
ets produktionsledning ska tillämpas. Detta eftersom produktansvariga hos företaget 
besitter riktigt återgiven information och hög kompetens kring produktutveckling 
samt produktionskostnader. Dessa fakta kompletteras sedan med litteraturstudier av 
produktionssystem samt produktionskostnader med enklare beräkningar.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Då examensarbetet kommer att grundas på kvalitativa datainsamlingsmetoder i form 
av litteraturstudier, delvis strukturerade intervjuer och fördjupade analyser av dokum- 
entinsamlingar följer här en mer detaljerad beskrivning av dessa.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier används som datainsamlingsmetod eftersom de lägger grunden för 
forskningsbara problem och frågor. Litteraturstudien använd även för att se vilka 
uppsättningar av metoder som använts tidigare och för att hitta informativ fakta samt 
brister i aktuella kunskapsområden. Efterlyst fakta hittas i vetenskapliga artiklar, 
tidskrifter, publikationer och avhandlingar som sedan metodisk, systematisk och 
kritiskt granskas. (Öqvist Seimyr, 2012) 

2.3.2 Delvis strukturerad intervju 
Den delvis strukturerade intervjun, eller den semistrukturerade intervjun, används i 
samband med datainsamlingen för att minska ansträngningen mellan samtliga inblan- 
dade parter. Detta eftersom en öppen intervju är för beroende av att informatörerna är 
villiga att ha ett öppet anförande och att dessa också bistår med väsentliga fakta. Den 
delvis strukturerade intervjun bygger istället på förutbestämda angreppspunkter och 
ämnen vilket resulterar i mer informativ, valid och användbar fakta. (Dalen, 2004) 

2.3.3 Dokumentinsamling 
Då dokumentinsamling används som metod klarläggs vilka typer av dokument som 
skall användas, (Bell, 2006). Dokumenten som används i studien är av kvalitativ art. I 
de fall dokumentinsamling används som datakälla kan information granskas flertaliga 
gånger.  

2.4 Arbetsgång 
I det inledande skedet utförs en litteraturstudie kring problemen som sammanfattas av 
frågeställningarna. För att underlätta sökningen i Jönköping Universitets biblioteks- 
databas, används centrala, både svenska och engelska begrepp. Nyckelord som 
används i studien är: standardisering, prefabricering, elementbyggnation, produktions- 
system, kundsegment, modernisering, typbyggnad, standardization, prefabrication, 
construction elements, production systems, customer segments samt modernization. 
Det inhämtade materialet, från vetenskapliga artiklar, tidskrifter, publikationer och 
avhandlingar, analyseras och granskas därefter kritiskt för att få ett relevant och 
väsentligt stöd i studien. Vald fakta sammanfattas och dokumenteras därefter. Det 
teoretiska ramverket baseras sedan på genomförd litteraturstudie vari, viktiga faktorer 
för modern byggnadsutformning och produktionssystem tydliggörs. Vidare utgör 



Metod och genomförande 

5 

dessa fakta en del av den grund som krävs för att besvara de frågeställningar som 
avhandlats.   

Ett kvalitativt arbete påbörjas sedan, vilket utgör den andra delen av grunden för att 
lyckas besvara de avhandlade frågeställningarna. Den kvalitativa metod som används 
är den delvis strukturerade intervjun, vars intervjufrågor bottnar i det teoretiska 
ramverket. Samtliga intervjuer bygger på förutbestämda angreppspunkter och ämnen 
för att minska ansträngningen mellan medverkande parter. Intervjurespondenterna, 
säljare, fabrikschef och teknisk chef, väljs sedan med omsorg för att få en bred och 
valid faktagrund. Majoriteten av intervjuerna spelas också in med syfte att i efterhand 
kunna lyssna på materialet. Detta tillvägagångssätt underlättar vid tillfälle för 
sammanfattning, analys och dokumentation av intervjuerna då underlaget kan pausas 
och spolas tillbaka.  

Utöver intervjuerna genomförs även ett studiebesök för att ge en praktisk förståelse 
för hur ett standardiserat produktionssystem faktiskt fungerar. Avhandlad fakta i det 
teoretiska ramverket och empirin kan således också jämföras med verkliga observa- 
tioner. Det kvalitativa undersökningsarbetet avslutas sedan med en dokumen- 
tinsamling med syfte att komplettera de sammanfattade intervjuerna i empirin. 
Företagets ritningsunderlag, tillvalslista och inspirationsbilder är dokument som 
fördelaktigt tillhandahålls. Dokumenten analyseras och granskas sedan kritiskt innan 
observationerna till slut formuleras och sammanfattas. 

Litteraturstudien, intervjuerna och dokumentinsamlingen lägger sedan tillsammans 
grunden till de analyser, resultat, diskussioner och slutsatser som avslutar denna 
studie.  

2.5 Trovärdighet 
För att bedöma kvalitén i ett arbete bör validitet och reliabilitet för arbetet kunna 
mätas. Hög validitet är inte en garanti för hög reliabilitet och vice versa. Validiteten 
stärks genom att studera korrekta ämnen för frågeställningar och reliabiliteten styrks 
genom att studierna genomförs på ett korrekt sätt. (Blomkvist, Hallin, 2014)  
 
Validiteten i rapporten ökar då litteraturen som insamlas under teoretiskt ramverk 
behandlar ämnesområdena inom frågeställningarna som även lyfts fram i arbetets 
målsättning. Då intervjufrågorna utformas ur det teoretiska ramverket hjälper de till 
att besvara frågeställningarna och hålls därigenom till korrekta ämnen för studien. 
 
Undersökningen i arbetet grundar teorin på fakta som insamlas från vetenskapliga 
artiklar och litteratur. Genom intervjuer och studiebesök samlas åsikter från erfarna 
individer in som empiri. För att styrka reliabiliteten för arbetet svarar samtliga 
respondenter inom varje kategori på samma intervjufrågor. På detta sätt har respond- 
enterna samma förutsättningar och en analys kan genomföras. Respondenterna är 
anställda vid företaget Älvsbyhus och har en lång yrkeserfarenhet hos företaget. 
Intervjuerna har spelats in och lyssnats på i efterhand i samband med sammanfattning. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Under kapitlet för teoretiskt ramverk presenteras de vetenskapliga referenser som 
ligger till grund för att besvara de frågeställningarna som redogörs under mål och 
frågeställningar. De vetenskapliga teorierna kopplas till valda frågeställningar och 
tillsammans med insamlad empiri kommer ett resultat att erhållas. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Se Figur 1 för schematisk bild över kopplingen mellan frågeställningar och valda 
teorier. 
 

 
 
 
 

3.2 Modernitet  
Modernitet är subjektivt och i ständig förändring. Det är därför viktigt att undersöka 
vad som påverkat hur synen på modernism ser ut i dagens samhälle samt vilka stil- 
influenser som har inflytande på utseendet. Vidare belyses vad som kännetecknar ett 
modernt småhus gällande fasadutformning, fönstersättning och takutformning med 
mera. 

3.2.1 Modernism i avseende på historik 
Utifrån ett historiskt perspektiv på arkitektur förefaller kostnadsfaktorn bli allt viktig- 
are i hela världen och kommer ha konsekvenser för den yttre gestaltningen av bygg- 
nader samt produktionssätt. Genom de snävare kostnadsramarna kommer standard- 
iseringar och normeringar ges större plats inom tillverkningsprocessen. Vid planering 

Figur 1. Schematisk bild över koppling mellan frågeställningar och teori (Författarnas 
              bild) 
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av större byggnader, som flerbostadshus och allmänna byggnader, kommer de indivi- 
duella höjdpunkterna hos arkitekter och byggherrar inte vara stora i framtiden. Fokus 
kommer istället att ligga på uttryck som speglar det kostnadseffektiva byggandet. 
(Tietz, 1998) 
 
Något som redan sedan 1851 med Joseph Paxtons Kristallpalats, se Figur 2, tagits 
fram inom arkitekturen är användandet av glas och det finns inga tecken på att en 
minskning i intensitet av användandet av kommer ske, (Tietz, 1998). Utvecklingen 
med glaspartier och fönster har utvecklats stadigt och i det moderna boendet är 
generösa glaspartier ett uttryck för modernitet då det blir ett spännande spel av ljus 
och volym där gränsen mellan ute och inne suddas ut, (Götenehus, 2015). 

 

 
I slutet av 1990-talet betonades det individualistiska och originella. Kataloghusföretag 
började marknadsföra en nästan total valfrihet på tillval i utformning även om 
slutresultatet ofta blev varianter av mangårdsbyggnader. Under decenniets sista år 
började dock modernistiska småhus i nyfunktionalistisk stil dyka upp i katalogerna. 
Stilen kom att kallas nymodernism och har funktionalismen som stilmässig 
inspirationskälla. I början var det främst genom okonventionell fönster- och 
färgsättning samt uppbrutna volymer som kännetecknade nymodernismen. Dessa 
småhus var ofta putsade med inslag av trä. Putsfärgen är vanligtvis i vita eller grå 
nyanser men även villor med träfasader hölls naturligt jordfärgade. (Björk, Nordling, 
Reppen, 2009) 

3.2.2 Kännetecken för moderna småhus 
De nymodernistiska villorna på marknaden har delade fasadmaterial, se Figur 3, stora 
fönster- partier och plåttäckta tak medan de historiserande villorna har träfasad med 
varierande färgsättning. I den nymodernistiska villaarkitekturen utnyttjas därför stora 
fönster, monterade i partier ner till golv, och nedervåningen har flera glasade dörrar ut 
till altaner i olika väderstreck. (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 
 

Figur 2. Joseph Paxtons Kristallpalats (Crystal Palace Museum, u.å.) 
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Arkitekturen kännetecknas av enkla raka linjer, kombinationer av volymer och 
asymmetrisk fönstersättning. De geometriskt uppbyggda fasaderna är putsade i vita 
eller svarta kulörer och kombineras med stora panelpartier i oljat eller tjärat trä. 
Fönsterformerna är oregelbundna och asymmetriska och används ofta över två 
våningsplan. Dessa modeller används i form av horisontella och smala slitsfönster. 
Vid stora glaspartier blandas fasta skivor med enstaka öppningsbara glasrutor och 
fönstrens form och position beror av rummens funktion vilket medför att olika stora 
fönster är vanligt förekommande. (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 
 
Vad som vidare kännetecknar ett modernt småhus är takutformningen på modern- 
istiska småhus som ofta är pulpettak i form av två eller fler förskjutna takskivor som 
möts vid nock samt återtagandet av ett entréparti, se Figur 4. Entrépartierna gick från 
farstu- kvistar på de historiskt inspirerade småhusen med rika snickerier, till att 
markeras med skärmtak och fönsterpartier i varierande storlekar för att utmärka 
entrén. (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 
 

 
 
 
 
 

Figur 3. Exempel på delade fasadmaterial (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 
 

Figur 4. Exempel på pulpettak (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 
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I dagsläget har villakatalogföretagen bostadshus i historisk stil blandat med modern- 
istiska villor i utbuden. Marknadsföringen av småhusbyggande har varit omfattande 
där arkitektur och utformning har utgjort de viktiga säljargumenten. Många katalog- 
husföretag erbjuder i dagsläget nästan total valfrihet i fasadutformning då köparna har 
visats vara villiga att betala för en gestaltning som speglar livsstilen. Låg byggkostnad 
är inte lika viktig för köparna som att få ett individualiserat boende. Men trots genom- 
brottet med nymodernismen är fortfarande många av de styckebyggda villorna 
varianter av de äldre arkitekturstilarna med målade träfasader och är mycket vanliga i 
kataloghusföretagens produktion. (Björk, Nordling, Reppen, 2009) 

3.3 Kundpreferenser och bevarande av kundsegment 
Sedan 1990-talet har småhus med putsade fasader varit på väg tillbaka till dagens 
marknad. Detta är dock främst i södra Sverige där en tidigare tradition av putsade 
byggnader finns. I resterande delar av landet är fortfarande fasadmaterialet trä det 
absolut vanligaste, (Molnár, 2012). 
 
Undersökningar har visat att där småhusköpare blir tillfrågade huruvida fasad- 
materialet är en viktig faktor vid köp av boende visar resultat att 95% av köparna har 
en åsikt om vilka fasadmaterial som huset skall bestå av. Intresset för träfasader är 
störst där 71% av de medverkande har träfasad som förstahandsval, (Molnár, 2012). 
Vad som kan utläsas ur tidigare enkätundersökningar av liknande karaktär är att en 
ökning skett då endast 40% av de medverkande var intresserade av ett småhus med 
träfasad, (Molnár, 2003). 
 
Undersökningarna genomfördes i syfte att informera om vad småhusköparna väljer 
för typ av byggnad vid köp. Största andelen vid båda enkätundersökningarna är en 
typbostad från ett kataloghusföretag som motsvarar de personliga önskemålen på 
byggnaden. Vidare kan utläsas att intresset för arkitektritade hus har ökat men inte 
inkräktat på de småhusköpare som är intresserade av typbostäder. (Molnár, 2012) 

3.3.1 Älvsbyhus 
Älvsbyhus är ett av de kataloghusföretag som valt att koncentrera tillverkningen på 
småhus med träfasad. Detta för att hålla fast vid affärsidén och visionen om billiga 
bostäder med korta leveranstider. Genom att hålla låga priser och kostnader har 
företaget således frambringat ett specifikt kundsegment som tjänsterna inriktas mot. 
Denna strategi, kring lägsta pris av hus med tillräcklig kvalitet, innebär att det alltid 
kommer finnas köplust, (Älvsbyhus 2004) och företaget säljer omkring 400 hus om 
året, (Johansson, u.å). Däremot förändras kundernas preferenser mycket under en 
livslängd vilket innebär en stor utmaning för småhusföretagen i avseende att kunna 
möta dessa kundkrav med ett standardiserat produktionssätt. (Engström, Lessing, 
Lidelöw, Stehn, 2015) 

3.4 Produktion och standardisering 
Sektorn för teknisk utveckling har under de senaste decennierna förändrat såväl 
människors liv som de metoder vilka används vid produktframtagning, (Andersson, 
Audell, Giertz, Reitberger, 1992). Industrihistorien ger hänvisningar till hur förlegade 
tekniker och metoder avskaffats och bytts ut mot nya planstrategier, (Börjesson, 
Hörte, Lindberg, Trygg, Tunälv, 1993). Inom husbyggnadstekniken ses det 
exempelvis numera till att faktorer kring arkitektoniska och tekniska idéer samt 
affärssystem tillsammans skall ses som en enhetlig sektor. Syftet är således att 
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marknadskunskaper som berör utformning därför tydligare måste etableras i produkt- 
framtagningen och därmed även i produktionsprocessen. (Engström, Lessing, Lide- 
löw, Stehn, 2015) Detta för att kunna skapa effektiva produktionsmönster och 
förbättrade slutresultat vilket på så vis även kan generera i en ökning av marknad- 
sandelar, (Andersson, Audell, Giertz, Reitberger, 1992). Historiskt sett riskerar alltså 
företag att gå förlorade om dessa blir för bekväma med gamla arbetssätt och system- 
metoder och inte förmår att göra förändringar, (Ford, 1922). 
 
Standardisering är det samlingsnamn som uttrycker den aktiva minskningen av antalet 
varianter som skapas av en verksamhet eller produkt, (Börjesson, Hörte, Lindberg, 
Trygg, Tunälv, 1993). Dess syfte är att optimera verksamhetens eller produktens 
ekonomiska och tekniska kvalitéer. Det innebär att det ställs krav på att framkalla 
fördelar i samband med regelbundet förekommande problem genom att skapa struktur 
och systematik i tekniska metoder och processer. (Andersson, Audell, Giertz, Reit- 
berger, 1992) Vidare medför detta att standardiserade processer och produkter bidrar 
till en reducerad komplexitet i produktionen där målet är att lyckas utnyttja 
skalekonomin, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 

3.4.1 Fördelar med standardisering 
Ett strängt standardiserat produktionshanterande medför ekonomiska fördelar då det 
ger upphov till höga kapitalomsättningar. Detta uppnås genom att bland annat 
genomloppstider kan förkortas vilket på så sätt också medför att övriga tidsberoende 
moment och kostnader, för exempelvis lager, kan reduceras, (Andersson, Audell, 
Giertz, Reitberger, 1992). Det finns också möjligheter till stora ekonomiska tillgångar 
vid denna typ av produktion eftersom repetition medför att automatisering blir för- 
månligt, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). I sin tur leder detta även till att 
produktpriset kan hållas lågt, till följd av en större produktionsvolym, vilket kan 
innebära en ökning av marknadsandelar, (Börjesson, Hörte, Lindberg, Trygg, Tunälv, 
1993). Produkter som tas fram med dessa typer av långt drivna standardprocesser blir 
därför på marknaden ofta överlägsna då denna kategori med tillhörande kundsegment 
eftersträvar kostnadseffektivitet. (Andersson, Audell, Giertz, Reitberger, 1992) 
 
Vidare skapas även effektivitet genom att arbeta med både standardiserade produkter 
och processer eftersom detta resulterar i att ett automatiserat rutinarbete kan användas, 
(Emmitt, Ruikar, 2013). På detta sätt får företag inblick i produkttillverkningen och 
full kontroll över byggprocessen kan åstadkommas. Därmed förenklas också arbetet 
med att styra och följa upp processerna och det blir lättare att korrigera dem över tid. 
(Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015) 

3.4.2 Nackdelar med standardisering 
Strängt standardiserad produktionshantering i hög utsträckning kan dock innebära 
risker, (Emmitt, Ruikar, 2013). Riskerna kan uppstå vid tillfällen då till exempel 
konkurrerande företag introducerar nya tekniker, egenskaper eller kvalitéer i produkt- 
erna, (Börjesson, Hörte, Lindberg, Trygg, Tunälv, 1993). Detta kan på så sätt medföra 
att företag med långt drivna standardprocesser har svårt att på ett flexibelt sätt anpassa 
produktionen till de nya och moderna metoderna. Faktorn blir desto mer påtaglig i de 
eventuella skeenden där massmarknaden och dess efterfrågan också förändras och 
byter karaktär där stor risk finns att företag mister marknadsandelar. (Arnstad, 2006) 
Låga produktpriser behöver alltså inte alltid vara massmarknadens mest prioriterade 
preferens och bör på så sätt aldrig underskattas då det finns stora risker att konkurr- 
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erande företag väljer att anpassa produktframställningen utefter kundernas efterfrågan, 
(Emmitt, Ruikar, 2013). 
 
I långt drivna standardiserade produktionssystem är det också svårt att påverka 
estetiken av produkten då denna är beroende av produktionsmetoden, (Engström, 
Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). Detta medför därmed en svårighet vad gäller flexibil-
itet gentemot kunders krav och önskemål, (Arnstad, 2006). Besvären förekommer i de 
rent tekniska begränsningarna som återfinns i volymbyggnadssystem tillsammans 
med det stora kapital som måste placeras i tillverkningsutrustningarna, (Engström, 
Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 

3.5 Åtgärder vid begränsningar 
Det finns åtgärder som kan vidtas för att lyckas kringgå vissa av de begränsningar 
som kan uppstå i ett exempelvis långt drivet och standardiserat produktionssystem. 

3.5.1 Flexibelt arbete 
Flexibelt arbete är en åtgärd vilket innebär att produktionssystemet är utformat och 
organiserat på ett vis där hela eller delar av processer alltid är flexibla. Genom att 
några egenskaper och metoder alltid är fördefinierade i samband med att andra an- 
passas till aktuell produkt kan flexibelt arbete uppnås. (Engström, Lessing, Lidelöw, 
Stehn, 2015) 

3.5.2 Byggnadselement i kombination 
Genom att arbeta mot att lägga större fokus på hur byggnadselement kombineras 
istället för på dess individuella egenskaper kan produkten återspegla expertis och 
kvalitet på en tydligare och högre nivå, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 

3.5.3 Modularisering 
Modularisering ses som en lösning till begränsningar i produktionssystemet, (Arnstad, 
2006). Detta eftersom produktionen kan effektiviseras samtidigt som processen blir 
mer flexibel till följd av noggrant framtagna gränssnitt. Utformas dessa gränssnitt i en 
rimligt stor varierande skala kan modulerna sedan sammankopplas på många olika vis 
vilket skapar en större valmöjlighet för kunden. (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 
2015) 

3.5.4 Tektonisk länk 
Genom att stärka den tektoniska länken, det vill säga länken mellan konstruktion, 
material och arkitektur, kan produktionsmässiga begränsningar i större utsträckning 
åtgärdas. Då detta samband anses vara ett utav de viktigaste verktygen inom industrie- 
lla processer kan en stärkning av länken öka möjligheterna vid prefabricerad element- 
byggnation. (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015) 
 
3.5.5 Processbaserad organisation 
För att komma runt begränsningar som kan uppkomma i strängt standardiserade 
produktionsprocesser kan företag bygga upp en processbaserad organisation. Detta för 
att skapa ett rutinarbete i ständig utveckling av processer genom exempelvis tvärfunk- 
tionella förbättringsgrupper. Förbättringsgrupper plockar fram resultat som sedan 
leder till nya och mer effektiva standarder. (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015) 
Det handlar inte om att standardisera endast slutprodukten utan även om att standard- 
isera arbetet och hur det utförs, (Börjesson, Hörte, Lindberg, Trygg, Tunälv, 1993). 
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Utvecklingen sker fördelaktigt med en jämn fördelning mellan de interna och de 
externa processerna hos företaget, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 

3.5.6 Tydligare kommunikation 
Det finns även kommunikationsbrister i dagens uppdelning mellan de inblandade 
aktörerna i produktionsprocessen, vilket på så sätt skapar begränsningar i bygg- 
processens olika delar, (Börjesson, Hörte, Lindberg, Trygg, Tunälv, 1993). Det finns 
en vision där arkitekten, med estetiskt utvecklade kunskaper, ska agera informations- 
samordnare mellan involverade parter för att därigenom skapa en balans mellan, även 
ovannämnda, tektoniska faktorer, se Figur 5, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 
2015). 
 

 
 
 
 

3.6 Produktionskostnad 
En summa på mellan 10 550 och 16 400 kronor/m2 är en rimlig produktionskostnad 
som utvinns genom ett samband mellan kundfokus, smarta materialinköp, samarbets- 
former, industrialisering/logistik, förenklade produktionsprocesser och reducerat 
slöseri, Se Figur 6 för flödesschema över produktionskostnader. Kundfokus innebär 
att kunders behov skall utgöra projektets kärnprocess där kreativa, arkitektoniska lös- 
ningar lägger grunden. Smarta materialinköp syftar till att företag ständigt ska jämföra 
pris och kvalitet av samma produkt, från olika leverantörer. Jämförelsen resulterar 
sedan i att den produkt som har högst kvalitet till lägst pris köps in. Vidare kan prod- 
uktionskostnaderna hamna inom rimligt spann genom att samtliga ingående parter i 
företaget samarbetar mot att förnya och utveckla aktuella produkter. (Arnstad, 2006) 

Figur 5. Dagens uppdelning mellan aktörer t.v. Önskad uppdelning med samordnande 
              arkitekt t.h. (Engström, D., Lessing, J., Lidelöw, H., Stehn, L. 2015) 
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Produktionskostnaderna gynnas även av att ha industrialiserade byggmoment och 
tydlig logistik. Detta eftersom de industrialiserade byggmomenten leder till förenkla- 
de produktionsprocesser och en standardiserad materialåtgång vilket innebär att logi- 
stiken blir snabbare. Transporter och lageråtgång kan alltså preciseras och effektiv- 
iseras samtidigt som byggtider kan förkortas och fel lättare upptäckas. Då dessa 
faktorer summeras, reduceras också andelen slöseri och spill som annars står för 30-
35% av den totala produktionskostnaden. (Arnstad, 2006) 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Det nya moderna boendet har förändrats från de historiskt inspirerade villorna som 
varit populära tidigare, (Björk, Nordling, Reppen, 2009). Konsumenterna lägger i 
dagsläget mer tid på att fundera över hur boendet skall utformas, (Molnár, 2012). Vikt 
har därför lagts på att individualisera utformning och gestaltning, (Björk, Nordling, 
Reppen, 2009). Genom standardisering kan verksamhetens ekonomiska och tekniska 
kvalitéer optimeras genom struktur och systematik i val av processer, (Andersson, 
Audell, Giertz, Reitberger, 1992). Något som är viktigt för företag att beakta vid val 
av process är att inte bli för bekväma i arbetssättet. Vikt bör istället läggas på att 
försöka vara öppna för förändring och på så sätt minska risken att gå förlorade. (Ford, 
1922). 
 
Standardisering av processer är ett produktionssätt som genererar låga produktions- 
kostnader genom att minska bland annat genomloppstider samt det antal varianter av 
produkten som ska framställas, (Andersson, Audell, Giertz, Reitberger, 1992). 
Produktionskostnaderna bör ligga på mellan 10 550 och 16 400 kronor/m2 för att 
anses rimlig, (Arnstad, 2006). Många kataloghusföretag har börjat förändra utseendet 
av produkterna och erbjuder nästan total valfrihet av utformning, (Björk, Nordling, 
Reppen, 2009). Genom för stor valfrihet kan problem med långt dragna standard- 
iseringar uppstå, (Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015). 
 
Nackdelarna med att ha en alltför långt driven standardiserad produktionsprocess 
påträffas i de fall då konkurrerande företag har möjlighet att förändra exempelvis 
utformning utefter kunders behov och önskemål, (Arnstad, 2006). För att inte bli låst 
av de begränsningar som kan uppstå finns diverse åtgärder för att kringgå problemen, 
(Engström, Lessing, Lidelöw, Stehn, 2015).  

Figur 6. Flödesschema över produktionskostnader (Författarnas bild) 
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4 Empiri 
Kapitlet redovisar datainsamling för det empiriska syftet. De metoder som använts är 
dokumentinsamling, delvis strukturerade intervjuer och studiebesök. Intervjuerna har 
genomförts med respondenter från olika delar av organisationen och utgörs av teknisk 
chef, fabrikschef och säljare.  

4.1 Säljperspektiv 
Intervjuer utförts med säljare från tre olika kontor och sammanställs sedan med av- 
seende på modernitet, kundsegment och efterfrågan. Intervjuerna behandlar dels 
företaget och hur det ser ut i dag och dels säljarnas professionella ställningstagande 
kring ämnena. Här redogörs således svaren från Harry Sandell och Erik Holmberg 
från Stockholms- kontoret Syd, Erica Magnusson från Jönköpingskontoret och Niklas 
Lindén från Bjärnumskontoret. För intervjufrågor, se Bilaga 1. 

4.1.1 Modernitet 
Samtliga säljare är överens om att utveckling kring utformning hos företaget är ytterst 
långsam eller uppfattats som stillastående. Eftersom företaget haft flest antal sålda 
villor i Sverige, 15 år i rad, tror Magnusson att ledningen anser det dumt att förändra 
ett vinnande koncept. ”Vi säljare har såklart en annan synvinkel på hur vi skulle vilja 
att det ser ut för vi har ju ändå kontakt med kunderna” menar Magnusson och indiker- 
ar att mycket finns att vinna på att modernisera exteriören på husen eftersom Älvsby- 
hus i dagsläget ändå är ungefär 300 000 kronor billigare än konkurrenterna. Sandell 
och Holmberg menar att mer kan göras på en central nivå för att modernisera bostäd- 
erna. 

Eftersom företaget inte haft en anställd arkitekt på 20 år, anser Sandell och Holmberg 
att företaget borde satsa på att anlita en arkitekt för åtminstone konsultation vid 
utformning av exteriöra ytor samt planlösningar och hävdar att ”vi som är Sveriges 
största leverantör av småhus borde ha det bästa”. Även Magnusson påpekar att det är 
lätt att drabbas av tunnelseende vid längre tids oförändrade arbeten och att det inte går 
att vinna i längden på att vara rädd för att ta in hjälp utifrån. Att undersöka vilka av 
företagets modeller som säljer i sortimentet, och plocka bort övriga, för att göra plats 
åt mer moderna modeller är ett tänkvärt förslag menar Magnusson. Detta eftersom 
företaget kan gå med mer vinst med nyare modeller som tilltalar en bredare kund- 
grupp. 
 
I dagsläget är Älvsbyhus villor funktionellt utformade och har genomgått minimala 
förändringar sedan 1970-talet vilket resulterar i säljarnas enighet kring att husen, med 
få medel, kan transformeras från den nuvarande klassiska stilen till en modernare. 

Fasadutformning 
Samtliga säljrespondenter påpekar avsaknaden av liggande panel i sortimentet då 
denna, enligt Sandell, är betydligt trevligare att titta på än dagens stående lockpanel. 
Även Lindén menar att liggande panel, tillsammans med vita nyanser, är väldigt 
tidsenligt och används flitigt av andra småhusföretag. Samtidigt finns förståelse för 
svårigheterna med så stora förändringar i dagens strikta produktionssystem. Magnus- 
son hänvisar därför till en blandning mellan liggande och stående panel, gärna i vitt, 
för att öka moderniteten. En sådan fasadsättning kan också användas som substitut till 
blandade fasadmaterial. 
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Ytterligare önskemål som kommer införlivas är en ny yttervägg hos företaget som 
innebär att fönster livar med yttervägg och inte innervägg, vilket är nytt. 

Fönstersättning 
Införande av fönster i större mängd och storlek är samtliga respondenter ense om då 
detta ökar känslan av modernitet. Sandell påpekar också att fönstersättningen kan vara 
asymmetrisk och anser att liggande slitsfönster i kök är en godtagbar avvikelse. Där- 
emot betraktas olika storlek och bröstning på fönster med samma form, utmed samma 
fasadlängd, som icke-modernistisk asymmetri och ser endast oplanerat ut. Fönstrens 
placering i dagsläget är gjord utifrån insidans funktioner, utan hänsyn till utsidan, 
något som måste förändras enligt Sandell. 

Plåtdetaljer 
Små förändringar kan leda till helt andra helhetsintryck, gärna galvade eller förzink- 
ade plåtdetaljer, som tillsammans med vita fasader ger ett nytt, trendigt och industri- 
liknande uttryck, menar Magnusson. Känslan kan åstadkommas med hängrännor, 
stuprör och anslutningshuvar, föreslår Lindén. Vidare kan detta frambringas genom 
att byta ut den klassiska farstukvisten mot ett modernt skärmtak i plåt, vilket 
Holmberg och Sandell gjorde i ett grupphusområde i Stockholm 2015, se Figur 7. 

 

 
Tak 
Ytterligare en faktor som gör mycket för huruvida ett hus anses modernt är takets 
utformning. Enligt både Lindén och Magnusson är pulpettak en stor detalj som kan 
förvandla en bostads uttryck och är därmed en faktor för modernitet. En sådan takstol 
finns hos Älvsbyhus men endast på den finska marknaden där den installerades för 
fyra miljoner kronor, (Affär i norr, 2014). Introduceras denna takutformning även på 
den svenska marknaden tros Älvsbyhus kunna visa en större bredd. 

4.1.2 Kundsegment 
Samtliga intervjuade förklarar att det främst finns två kundgrupper som försäljningen 
riktas mot, de yngre förstagångsköparna, par och barnfamiljer med lägre budget eller 
de äldre som önskar ett underhållsfritt boende. Dessa kunder har i både Bjärnums- och 
Jönköpingsregionerna blivit mer medvetna om hur det nybyggda huset skall se ut och 

Figur 7. Holmbergs och Sandells grupphusområde i Stockholm 2015 (Holmbergs bild) 
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vill vara med och fatta beslut, en trend som enligt Lindén suttit i sedan 15 år tillbaka. I 
Stockholmsregionen finns det däremot inte lika höga krav från kunderna och Sandell 
och Holmberg menar att dessa kunder är mer kostnadsrealistiska med tanke på 
tomtpriserna i Stockholmsområdet. Skulle företaget dock möta fler kunders krav 
skulle Älvsbyhus kunna konkurrera på den större marknaden också. 

Det finns olika faktorer till varför potentiella kunder väljer andra småhustillverkare. 
Enligt Lindén beror detta dels på att den planerade tomten blir otillgänglig men också 
att efterfrågan och önskemål inte kan mötas. Detta är, enligt Magnusson, speciellt 
tydligt i Jönköpingsområdet där kunder, trots högre prisklass, väljer någon utav de 
många konkurrenterna på grund av ett mer modernt utseende. 

Efterfrågan 
Kunders efterfrågan, som framförts till säljkontoren i Bjärnum och Jönköping, är 
mycket lika och följer linjerna för modernitet. Kunder efterfrågar främst liggande 
panel samt fler fönster och större glaspartier. Önskemål om liggande slitsfönster i kök 
och öppningsbara glaspartier vid altan med helglasad dörr är vanliga, menar 
Magnusson. Efterfrågan på andra färger av detaljer som stuprör och anslutningshuvar 
är enligt Lindén också vanligt förekommande. 

Sandell har inte upplevt någon efterfrågan på annan takutformning men antyder att 
detta kan bero på att den nuvarande takdesignen är så vedertagen hos företaget och 
Älvsbyhus inte associeras med någon annan utformning. Detta är dock något som kan 
användas på ett till två hus i katalog för att visa företagets bredd, menar Lindén. 

Ökad kundkrets 
För att få fler marknadsandelar och bredare kundkrets har säljarna många förslag där 
Sandell och Lindén anser att Älvsbyhus behöver en helt ny och modern typbyggnad i 
sortimentet. Sandell menar också att modernism inte behöver innebära höga kostnader 
utan att det räcker med en engångskostnad i fabrik där utgifterna sedan genererar i 
vinster till följd av en ökad kundkrets. Har kunden möjlighet att få samma moderna 
exteriör på två hus i olika prisklasser, väljer kunden det billigare alternativet. På så 
vis, anser Magnusson, kan Älvsbyhus vinna marknadsandelar från andra, mer flexibla 
småhusföretag. Även kundgrupper med högre kapital att tillgå hade valt att överväga 
ett Älvsbyhus om företaget erbjudit en bostad med modern exteriör. 

Samtliga säljare är eniga om att kunder skulle vara villiga att betala mer för en fasad 
med någon form utav liggande panel istället för endast stående. ”Många av de yngre 
kunderna är väldigt pålästa vilket ökar pressen att faktiskt möta deras önskemål” 
påtalar Magnusson som också menar att kunders efterfrågningar kan inkluderas i 
sortimentet som tillval istället för att ingå som en ny standard. Tillvalslistan är i dags- 
läget främst inriktad på interiöra tillval i kök och badrum och behöver på så sätt ut- 
ökas, se Bilaga 2. 

4.1.3 Tillval 
Samtliga intervjuade har positiv inställning till en utökad och moderniserad 
tillvalslista med fler exteriöra valbara detaljer. Tillvalen kan exempelvis utgöras av 
olikfärgade eller galvade plåtdetaljer, större fönster, pulpettak, skärmtak istället för 
farstukvist, bandtäckt plåt som takmaterial, utomhuslampor samt liggande panelskivor 
som placeras under fönster. Genom att utöka listan för tillval kan ett hus med samma 
grundutförande få olika uttryck, antingen modernt eller klassiskt vilket Magnusson 



Empiri 

17 

förespråkar, ”så länge företaget inte tappar affärsidén om att ligga bäst i pris kan 
kunderna vara villiga att betala en extra slant för vissa tillval vilket kan leda till en 
bredare publik”. Sandell anser dock att fönster och takutformning bör vara väl 
utformade från början och inte tillvalsstyrda. Detta samtidigt som företaget bör 
tillhandahålla tillval där slutprodukten kan likställas med dyrare villor eftersom 
kunderna väljer det billigaste alternativet. 

Farhågorna med för många tillval är dock att kunderna riskerar att överväldigas menar 
Lindén och Magnusson. På så vis krävs väl genomtänkta tillval, vilket enligt samtliga 
respondenter hade uppmuntrat kunder till att lägga mer pengar på just detta. Genom 
att också kategorisera tillvalen minskas således risken för att kunder överväldigas då 
dessa får ett minskat antal val att göra föreslår Lindén. 

4.2 Produktionsperspektiv 
Intervjuer har utförts med Älvsbyhus tekniska chef Jens Sundström samt Bjärnums 
fabrikschef Tomas Marke. Intervjuerna har sedan sammanställts i avseende på stand- 
ardisering och produktionssystem, begränsningar, förbättringar och åtgärder samt 
ekonomi. För intervjufrågor, se Bilaga 3. I samband med intervjun med Tomas Marke 
genomfördes även ett studiebesök i Bjärnumsfabriken för att skapa en tydlig bild av 
produktionen. 

4.2.1 Produktionssystem och standardisering 
Produktionen är inriktad på modultillverkning, med få artikeltyper, där varje hus 
består av mellan fyra till åtta moduler. Produktionssystemet har sett likadant ut sedan 
1967 och är väldigt standardiserat där exempelvis mestadels av panelen ansluts med 
hjälp av spikportaler och samma storlek på väggblock och volymer förekommer. 
Samtliga arbetsprocesser är också standardiserade på så vis att var station alltid har ett 
begränsat antal skiv- och träartiklar. Detta innebär att litet utrymme finns för individ- 
uella kundönskemål. Istället hålls en ständigt hög produktionstakt med en genom- 
loppstid på 11 dagar i fabrik där bostaden är inflyttningsklar åtta veckor efter till- 
verkning. Marke menar att denna prefabricerande produktion även gynnar bygg- 
processen då full kontroll i samtliga led inom fabriken kan erhållas. På så vis kan även 
ett lågt produktpris erbjudas. 

Modultillverkningen är uppdelad i fyra så kallade linjer där ytterväggar, innerväggar, 
golvbjälklag och tak (mellanbjälklag) separat tillverkas. Dessa komponenter sätts 
sedan samman till moduler i så kallade banor, se Figur 8. Husen säljs sedan på ett 
standardiserat ABS05- och ABS09-kontrakt där kund har 16 husmodeller att välja 
mellan. Efter godkänt bygglov läggs en fabriksorderbeställning ur ett standardiserat 
tillvalssystem där möjlighet finns att justera fönster, väggar, eluttag och ändra köks- 
standarder. 
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Enligt Sundström är kopplingen mellan tekniska krav, produktionsteknik och 
affärssystem en viktig del i produktionssystemet. Detta för att kunna förprojektera hus 
och tillval i enlighet med mängdning, ritningar, krav och lagar. Företaget har således 
inte haft en anställd arkitekt på 20 år och arkitekturen anpassas alltid efter de 
produktionstekniska aspekterna och följer istället byggnadens funktion, menar Marke. 
Behovet av en samordnande arkitekt anses därför vara litet. 

4.2.2 Utveckling, förändring och begränsning 
Vid byggregelförändringar, där nya krav ställs på exempelvis isolering och energi- 
hushållning, drivs företaget till ständig utveckling då produktionen måste anpassas 
utefter de nya reglerna. Det är vid sådana förändringar det tydligt märks hur lite 
spelrum det finns för exempelvis arkitektoniska länkar när ett effektivt produktions- 
system prioriteras, förklarar Sundström. Samma sak gäller vid kundspecifika samman- 
sättningar av husen, något som ökat från tre av tio hus, till sju av tio hus, de senaste 
tio åren. Kundspecifika sammansättningar, det vill säga användandet av tillval eller 
liknande, innebär att produktionen behöver öka i flexibilitet vilket automatiskt 
hämmar effektiviteten. Sundström hävdar dock att personalen nu är van vid flexibelt 
arbete mot kund men att det fortfarande går fortast att producera samma typ av hus då 
det framkallar ett mer rutinmässigt arbetssätt. Genom att i framtiden optimera 
metoderna med ytterligare maskinellt arbete kan effektiviteten vid flexibelt arbete 

Figur 8. Schematisk bild över Älvsbyhus produktionssystem (Författarnas bild). 
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lättare bibehållas. Detta eftersom en exakt projekterad ritning i nuläget fortfarande går 
ut till en reell person där den mänskliga faktorn består, vilken alltid ökar risken för fel, 
menar Sundström. Dock kan arbetet, åtminstone, ytterligare automatiseras och för- 
bättras i och med en uppdatering av vägg eftersom en ny produktionslinje kan komma 
att krävas. Det innebär således att den nya väggen medför ett tekniskt lyft. Genom 
denna nya uppdatering finns större möjligheter att förnya och förbättra den exteriöra 
utformningen så att dessa kan förändras i samma process och på vis generera lägre 
kostnader, förklarar Marke. 

Genom att aktivt medverka på tekniska mässor samt att ständigt bevaka marknaden 
och konkurrenter har företagsledningen koll på nya och moderna produktionstekniker. 
Systemet uppdaterades exempelvis med spikportaler, från manuell hantering av 
hammare och spik, då sådana blev aktuella på marknaden, förklarar Marke. En vision 
enligt de två intervjurespondenterna är också att hitta en produktionsteknik som 
möjliggör flexibilitet mot kund och effektivitet i produktion samtidigt som den ger 
ekonomisk vinning. 

Till följd av Älvsbyhus standardiserade produktionssätt uppstår vissa tekniska 
begränsningar, menar Marke. Modulstorlekarna utgör en sådan begränsning då dessa 
är exakt utmätta att få plats i linjerna samt att de är beroende av hållfasthetskrav vilket 
kan påverka exempelvis dörr- och fönsterplacering. Det innebär också övriga begräns- 
ningar kring fönstersättning då dessa inte kan placeras i element- och modulskarvar. 
Skarvarna medför även en annan limitation då en eventuell fasadbeklädnad av ligg- 
ande panel hade behövt skarvas och uppföras manuellt på plats. För att åtgärda vissa 
utav begränsningarna läggs stor fokus på kombinationer av trä- och skivartiklar till 
byggnadselementen. Sundström beskriver att artiklarna utformas så att dessa kan 
användas många gånger i olika byggnadselement. Vidare har Älvsbyhus också en 
förbättringsgrupp som varje månad arbetar med att effektivisera standarder och nya 
kundönskemål, påtalar Sundström. Även parter från marknadsföring och produktion 
har separata och interna träffar i syfte att utveckla företaget, förklarar Marke. Dock 
saknas möten där båda ingående parter samverkar vilket omöjliggör en direkt 
kommunikation mellan säljare och produktionsarbetare. 

4.2.3 Ekonomi 
”Vi säljer det vi är bäst på att producera, vi producerar inte det vi är bäst på att sälja. 
Ingen vinner pengar på unika villor och det ligger i vårt affärssystem att ha den mest 
prisvärda produkten ” för att citera Sundström som hävdar att Älvsbyhus ekonomi 
gynnas av en strikt produktionshantering med få artiklar. Detta till stor del eftersom 
produktionen tillåter rutinmässiga arbetsmoment som genererar i få fel och obefintlig 
andel spill. Genom den höga kvalitéten och det låga produktpriset med en medel- 
summa på 1,5 miljoner kronor påstår även Marke att företaget vinner marknads- 
andelar vid lågkonjunkturer. Däremot anser Marke också att en uppdatering av 
produktionssystemet är aktuell om det innebär ökad försäljning med förhöjd vinst- 
marginal. 

Den långt drivna standardiseringen genererar även intäkter till följd av de stora inköp 
som kan göras då varje vara, med standardiserade mått, alltid är känd. Priserna kan på 
så sätt pressas vilket minskar risken för dyra inköp. Vidare kan kapital också sparas in 
genom att Älvsbyhus har eget sågverk. Det leder till att företaget har full kontroll på 
råvaran, något som också minskar risken för produktionsfel och därmed även risken 
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för höga extrakostnader. Det är också i det bundna kapitalet i dessa sågverk som de 
största produktionskostnaderna återfinns, tillsammans med fabrikernas arbetskraft. 

4.3 Produktionskostnad 
Se Figur 9 för lista över estimerade produktionskostnader och produktionskostnad- 
er/m2 vid eventuella förändringar av en exteriör utformning, enligt Sundström. För 
intervjufrågor, se Bilaga 4.  

  

4.4 Dokumentinsamling 
Dokument som insamlats är tillvalslista, kataloger, ritningar och bildmaterial. Tillvals- 
listan består till stor del utav tillval för interiört bruk i främst kök och badrum. Tillval 
som erbjuds till exteriören är solcellspaket, takkupa, 45° taklutning, helglasad fönster- 
dörr med avdelad mitt, dekorfönster, spröjsade fönster samt gavelbalkong. För full- 
ständig tillvalslista, se Bilaga 2. 
 
Kataloger och bilder från företagets hemsida har insamlats i syfte att inspirera och 
informera. Katalogerna har tillhandahållits av Älvsbyhus tekniska chef Jens 
Sundström, vid startmöte i Stockholm. På hemsidan får kunder tillgång till en applika- 
tion där möjlighet finns att virtuellt färgsätta ett Älvsbyhus i färger som företaget före- 
slår. Applikationen har använts för att erhålla bilder på nuvarande utseenden hos 
husmodellen ”Tyr”, se Figur 10 och Figur 11. 

Figur 9. Lista över estimerade produktionskostnader efter förändringar (Författarnas  
               bild) 
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Ritningar av husmodellen ”Tyr” och finsk takstolsmodell har även de tillhandahållits 
utav Sundström, för ritningar, se Bilaga 5. Ritningarna har för syfte att bistå som 
underlag vid måttsättningar samt vid undersökningar av exteriöra kompositioner. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuer, med frågor som bygger på det teoretiska ramverket, utförs med parter från 
säljkontor och produktionsrelaterade chefer. Samtliga respondenter från säljkontoren 
är överens om att ett mer modernt utförande behöver användas för att kunna möta 
marknadens efterfrågan. Liggande panel, större glaspartier och plåtdetaljer är exempel 
på sådant som ständigt efterfrågas. Vidare beskriver fabrikschef och teknisk chef hur 
det standardiserade produktionssystemet är uppbyggt och fungerar samt redogör för 
dess begränsningar. Detta blir ytterst tydliga fenomen vid ett studiebesök som görs i 
Bjärnumsfabriken. Även en dokumentinsamling genomförs där ritningsunderlag, 
inspirationsbilder och tillvalslista tillhandahålls.  

Figur 10. Exteriör visning av Tyr i 3D (Älvsbyhus, u.å.) 
 

Figur 11. Exteriör visning av Tyr i 3D (Älvsbyhus, u.å.) 
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska 
ramverket. Vidare presenteras ett resultat som beskrivs i frågeställningarnas svar vilka 
sedan även kopplas till målbeskrivningen. 

5.1 Analys 
Nedan redogörs analysen för den nuvarande exteriöra byggnadsutformningen av ut- 
vald byggnad i ingående sortiment. Analys av standardiserad modulproduktion, för- 
ändrad exteriör byggnadsutformningen och produktionskostnader beskrivs även här. 

5.1.1 Nuvarande exteriör byggnadsutformning 
Nuvarande exteriör byggnadsutformning beskrivs utifrån ”Tyr”, Älvsbyhus mest 
populära 1-planshus, (Älvsbyhus, u.å.) se Figur 12 och Figur 13. Bostaden består av 
fyra rum och kök, fördelade på en bostadsarea av 121,4 m2, se Bilaga 5. 
 

 
 
 

 
 

Fasadutformning 
Den befintliga fasadutformningen innehåller få inslag av vad som anses vara modernt, 
både enligt berörda kundreferenser men också ur ett teoretiskt perspektiv. Husformen 
utgörs av en enda rektangulär volym istället för många, irreguljära och uppbrutna 
volymer vilket annars kännetecknar en nymodernistisk byggnad. Vad gäller fasad- 
beklädnad saknar ”Tyr” delade fasadmaterial av trä och puts, då dess exteriöra 
material endast består av trä, något som dock ändå fortfarande tilltalar majoriteten av 

Figur 12. Exteriör visning av Tyr i 3D (Älvsbyhus, u.å.) 
 

Figur 13. Exteriör visning av Tyr i 3D (Älvsbyhus, u.å.) 
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småhusköparna. Panelen som används är dock utav stående slag och av-saknaden av 
liggande panelrader blir tydlig vid analys av den befintliga bostadstyp. Däremot går 
det att välja vit kulör på huset. 

Glaspartier 
Fönstren i bostaden anses inte vara av generös grad då endast 11 stycken är inkludera- 
de i grundutförandet. De främjar inte heller något spännande spel mellan ljus och 
volym och det finns en tydlig gräns mellan inomhus- och utomhusmiljöerna, 
(Götenehus, 2015). Byggnaden i det ingående sortimentet saknar också asymmetriska 
glaspartier med horisontellt liggande slitsfönster samt fönsterpartier som är monterade 
ner till golv, vilket anses vara av yttersta modernitet. Dock finns helglasade fönster- 
dörrar att tillgå som tillval. Stående slitsfönster vid ytterdörr för att på ett modernt sätt 
utmärka entrén, återfinns inte heller som planförslag hos Älvsbyhus, se Figur 14. 
 

 
 
 
Vid vidare analys åskådliggörs det faktum att fönster inte livar med yttervägg utan 
med innervägg, något som är på ingång hos företaget i och med en ny ytterväggstyp. 
Vad som också stör intrycket av ett modernt utseende hos bostaden är badrums- 
fönstrets storlek och bröstningshöjd då detta skiljer sig från övriga fönster. Detta 
medför att denna fasadsida ser oplanerad och obalanserad ut och det märks tydligt att 
fönstersättningen är gjord utifrån insidans funktion och inte utifrån en estetiskt 
komponerad utsida. 

Detaljer 
Byggnaden i det nuvarande sortimentet saknar även moderna detaljer såsom skärmtak 
som idag kan ersätta den klassiska farstukvisten som Älvsbyhus är en användare av. 
Inte heller olikfärgade, galvade eller förzinkade hängrännor, stuprör eller anslutnings- 
huvar återfinns hos företaget, något som också anses vara aktuellt på marknaden. 

Takutformning 
Ett tydligt modernistiskt inslag i takutformningen är materialet plåt, vilket finns att 
tillgå i bostäderna som Älvsbyhus tillverkar. I nuläget finns dock inget pulpettak i det 
svenska sortimentet hos företaget utan återfinns endast på den finska marknaden. 

Figur 14. Fasadritningar Tyr, se även Bilaga 5 (Älvsbyhus, u.å.) 
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5.1.2 Standardiserad modulproduktion 
Älvsbyhus arbetar uteslutande med modultillverkning som sammansätts av prefab- 
ricerade byggnadselement. Tillverkningen är ytterst standardiserad vilket medför både 
för- och nackdelar. De tydliga fördelarna är dels ekonomiska då priser exempelvis 
ständigt kan pressas tack vare standardiserade mått. I samband med detta kan också 
ett lågt produktpris erhållas. Vidare generar ett standardiserat produktionssätt få 
felmarginaler och reducerat slöseri. Nackdelarna ligger dock i svårigheterna att vara 
flexibel mot kund. Begränsningarna i de tekniska systemen, som bland annat endast 
tillåter en exakt storleksanpassad modul att gå igenom maskinerna, blir i vissa 
kundspecifika ändamål för stora. Genom att Älvsbyhus även är en processbaserad 
organisation kan nackdelarna minskas då gamla standarder ständigt effektiviseras och 
nya plockas fram. 

Kvalitativa arbetsprocesser 
Genom att endast erbjuda 16 husmodeller kan Älvsbyhus verksamhet optimeras då det 
underlättar för ett kvalitativt arbete. Detta då eventuella fel alltid i ett tidigt skede kan 
upptäckas och åtgärdas till följd av att full kontroll av byggprocessen kan erhållas. På 
samma sätt minskas andelen spill i produktionen eftersom det finns en tydlig struktur 
vid problemhantering. Det blir också uppenbart att lagerkostnader är minimala tack 
vare den korta genomloppstiden på 11 dagar. En sådan kort genomloppstid blir 
således möjlig på grund av företagets automatiserade arbetsprocesser i fabriken, något 
som blir tydligt under studiebesöket i Bjärnum. Det kvalitativa arbetet skulle dock 
kunna gynnas ytterligare om större fokus lades på att skapa nya och mer moderna 
kombinationer av byggnadselementen. Den modulariserade produktion som Älvsby- 
hus använder skulle på så vis gynnas då slutprodukterna på en ännu högre nivå skulle 
återspegla expertis.  

Tektonisk länk 
Den tektoniska länken ges litet utrymme i produktionen då större fokus läggs på 
tekniska krav och produktionsteknik. Vid besök i fabriken blir detta tydligt med tanke 
på att arbetet är uppenbart effektiviserat. Genom att Älvsbyhus produktionssystem 
även utesluter de arkitektoniska faktorerna från sektorn för arkitektur, teknik och 
affärssystem går till viss del marknadskunskap kring utformning förlorad. Detta efter- 
som arkitektoniska idéer på så sätt inte blir etablerade i produktionsprocessen. 
Estetiken blir på så vis också lidande eftersom utseendet då endast blir ett resultat av 
byggnadens funktion. Stärks sektorn för arkitektur, teknik och affärssystem istället, 
genom effektiva produktionsmönster för exempelvis tillval, kan antalet marknads- 
andelar öka.  

Flexibelt arbete 
Den standardiserade produktionen medför också risker i bland annat de fall, där till 
exempel, massmarknaden blir helt moderniserad och kundsegmenten drastiskt 
förändras. Detta på grund av de icke flexibla arbetsmetoder och system som används, 
vilka kräver långa omställningsprocesser. På så vis skulle ett mer flexibelt produk- 
tionshanterande lättare kunna förbereda företaget för plötsliga marknadsförändringar. 
I samband med en ökad anpassbarhet hade även marknadsandelarna kunnat öka då en 
större kundkrets skulle kunna nås. Övriga, liknande begränsningar vad gäller kund- 
specifika önskemål skulle på så sätt också automatiskt åtgärdas. Dock hämmas effekt- 
iviteten av en sådan åtgärd då risk för fel ökar proportionerligt med ökad flexibilitet. 
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Däremot kan det som idag uppfattas som en flexibel arbetsmetod, utvecklas imorgon 
och innebära ett standardmoment. 

5.1.3 17 husmodeller 
Det är tänkt att framtagen typbyggnaden skall kunna ingå i Älvsbyhus sortiment vilket 
utökar detta till totalt 17 husmodeller. En sådan utökning innebär att företaget möter 
fler kundönskemål och produktionen blir mer flexibel inom ramen för ett standard- 
iserat produktionshanterande. Detta eftersom ett större och modernare sortiment 
tilltalar en bredare kundkrets då den arkitektoniska länken etableras i produktfram- 
tagningen. Den arkitektoniska länken medför även en ökad marknadskunskap vilket 
gynnar företaget eftersom fler marknadsandelar på så sätt kan utvinnas.  

5.1.4 Produktionskostnader 
Älvsbyhus har idag en produktionskostnad/m2 på omkring 12 000 kronor vilket 
hamnar inom ramen för en rimlig produktionskostnad. Kostnaderna hålls nere till 
följd av att smarta materialinköp görs, där standardiserade mått leder till att stor andel 
produkter kan beställas och priser därmed pressas. Industrialisering och förenklade 
processer används också i produktionen samt att andelen spill kan beräknas till noll, 
faktorer som gynnar produktionskostnaderna.   

5.2 Frågeställning 1 
Hur ser en modern typbostad ut efter exteriöra förändringar enligt vad som känne- 
tecknar ett modernt småhus utefter teoretiska och kundorienterade preferenser? 
 
Vid en ny exteriör utformning av en moderniserad typbyggnad, se Figur 15 och 
Bilaga 6, har hänsyn tagits till de teoretiska och kundbaserade preferenserna vad 
gäller modernitet. Detta samtidigt som givna begränsningar i produktionssystemet 
tagits i beaktning. 
 

 

 
Fasadutformning 
Husformen behålls i enlighet med grundutförandet av husmodellen ”Tyr” för att inte 
inkräkta på interiöra utrymmen. Den förändrade husmodellen har däremot uppdaterats 
med moderna inslag i form av en fasadbeklädnad med både stående och liggande 
panel. Träfasad används förmånligt i sammanhanget då detta fortfarande tilltalar små- 
husköpare men färgas i typbostaden vit för att inge en modern känsla. 

Figur 15. Exteriör visning av typbostad i 3D, framsida (Författarnas bild) 
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Glaspartier 
Genom att uppdatera typbostaden med ett extra fönster upplevs byggnaden nu ha en 
mer generöst glasad area. Detta intryck förhöjs även till följd av en helglasad altan- 
dörr samt genom att vissa valda fönster i typbyggnaden är monterade ner till golv 
vilket också främjar spelet mellan ljus och volym. Vidare skapar dessa fönster en 
diffusare gräns mellan inomhus- och utomhusmiljöerna. Genom att också inkludera 
asymmetriska glaspartier med horisontellt liggande slitsfönster, i den förändrade mod- 
ellen, ökar de moderna intrycken. För att sedan på ett modernt sätt utmärka entrén har 
ett stående slitsfönster vid ytterdörr installerats. 
 
För att vidare inge ett mer modernt uttryck, livar nu samtliga glaspartier med ytter- 
vägg samtidigt som badrumsfönstret livar med övriga fönster som ej är monterade ner 
till golv. Dessa förändringar medför att fasaderna ser estetiskt planerade och balans- 
erade ut.  
 
Detaljer 
Typbostaden har även utrustats med moderna detaljer i form av skärmtak, galvade 
hängrännor och stuprör.  

Takutformning 
Taket har utformats med pulpet för att inge ett mer modernt uttryck. Vidare väljs grå 
takpannor som beklädnad för att samma underlagstak i plast och en standardiserad 
spikläkt ska kunna användas, se Figur 16. Detta för att förhindra att underlagstaket 
behöver dimensioneras om till följd av snölaster som har större inverkan på tak med 
låga vinklar. 
 

 

5.3 Frågeställning 2 
Hur påverkar och förändrar en ny fasadutformning en standardiserad produktions- 
process hos ett företag som arbetar med prefabricerade element? 

Den förändrade exteriören medför även förändringar i det standardiserade produktion- 
systemet. En ny typbyggnad ökar visserligen valmöjligheterna för kund men kräver 
således en ökad flexibilitet av arbetsprocesser. 

 

Figur 16. Exteriör visning av typbostad i 3D, baksida (Författarnas bild) 
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Fasadutformning 
En fasad med inslag av liggande panel kommer att förändra produktionsprocessen 
genom att en ökad anpassbarhet i fabrik kommer att krävas. Detta eftersom liggande 
panel kommer att fästas upp som prefabricerade skivor som förtillverkas som tillval i 
Älvsbyns fabrik. Vidare krävs en utökad tillvalslista som således påverkar 
effektiviteten då ett rutinarbete blir svårare att uppnå med fler varianter av montage. 
En annan lösning är att platsbygga liggande panel vilket avviker från den standard- 
iserade produktionen där målet är att så mycket montage som möjligt skall göras i 
fabrik. Älvsbyhus förbättringsgrupper kan dock arbeta för att standardisera och 
effektivisera arbetet med en liggande panelskiva och tillvalet kan således i framtiden 
ingå som standard i produktionen.  
 
Glaspartier    
Förändrade fönsterstorlekar innebär att arbetet i fabrikens linjer kommer att förändras 
då mått på stolpar kommer att påverkas. Dessa kommer att behöva placeras ut med 
annorlunda avstånd vilket medför en förändring av det manuella arbetet i fabrik 
eftersom stolpar arrangeras för hand. Vid fler olika sorters fönster i systemet ökar 
risken för fel då standardmått kommer att kompletteras med nya måttsättningar. 
Effektiviteten kommer således också att hämmas då ett utökat fönstersortiment kräver 
en ökad flexibilitet av arbetsprocesser. 

Detaljer 
Genom att utöka företagets tillvalssortiment med skärmtak, galvade hängrännor och 
stuprör ökar anpassbarheten mot kund men återigen påverkas effektiviteten negativt 
då arbetsmönster inte på samma sätt kan standardiseras.  
 
Takutformning 
Ett nytt pulpettak kommer att generera ett nytt takstolskap och innebär på så sätt att en 
helt ny produktionsdel i fabriken behöver tillämpas. Genom att takstolen redan är 
etablerad på den finska marknaden kan standarder och arbetsmetoder hämtas ifrån 
detta redan utprövade produktionssystem. Detta kan således genera högre effektivitet 
än ett helt nytt och obeprövat arbetsmönster.  

5.4 Frågeställning 3 
Hur påverkas produktionskostnaderna av de förändringar som uppstår i produktions- 
processen? 

Samtliga förändringar genererar en estimerad merkostnad på 128 kronor/m2, se Figur 
17, enligt författarnas prognos över en tioårsperiod, se Bilaga 7. Detta innebär att 
samtliga förändringar är förmånliga för företaget om försäljningen fortlöper med 
omkring 400 hus/år eller mer.  
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5.5 Koppling till målet 
Målet ”att skapa en estetiskt moderniserad typbostad åt Älvsbyhus för att sedan 
undersöka hur en ny exteriör utformning förändrar fabrikens produktionsprocess och 
produktionskostnader” uppnås genom att studien har genererat en estetiskt modern- 
iserad typbostad åt Älvsbyhus utifrån teoretiska och kundbaserade preferenser. Vidare 
redogör utredningen för hur produktionssystemet förändras till följd av en exteriör 
omvandling. Studien bevisar att ett mer flexibelt arbetssätt krävs där effektiviteten i 
viss mån hämmas. Arbetet redovisar även att produktionskostnaderna ökar med en 
estimerad summa på 128 kronor/m2. 

Figur 17. Lista över estimerade produktionskostnader efter förändringar  
(Författarnas bild) 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel följer diskussioner kring utredningens resultat, metoder och begräns- 
ningar. Här presenteras även undersökningens slutsatser med förslag till vidare forsk- 
ning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utredningarna har resulterat i vad de från början var avsedda att leda till och där- 
igenom uppnås även målet. Kännetecken för modern arkitektur inom småhusindustrin 
har evident framtagits genom teoretiska och kundorienterade preferenser. Samtidigt 
har för- och nackdelar med ett standardiserat produktionssystem även tydligt blivit 
framförda där ekonomiska fördelar möter nackdelarna i svårigheterna att anpassa 
produktionen efter höga kundkrav. I en sammanställning av dessa indata har vidare en 
ny och moderniserad typbostad lyckats tas fram. Att denna typbostad sedan kräver en 
ökad flexibilitet i produktionen är resultatet av den långt drivna standardiseringen. 
Intervjuerna har vidare givit svar på hur begränsningar och produktionskostnader 
påverkas av ett eventuellt utökat sortiment. Sammanfattningsvis kan det fastställas att 
arbetet har hög validitet. 

Utredningarnas resultat har även framtagits på ett korrekt vis. All fakta som fordrats 
för att få fram trovärdiga resultat har erhållits och noggrant sammanställts. På så vis 
kan samma utredning återigen genomföras med likvärdiga resultat. Dock påverkas 
reliabiliteten negativ i det avseende där två skilda intervjuer endast har haft en 
närvarande författare. Icke närvarande part har däremot lyssnat och sammanfattat 
närvarande författares inspelade intervjumaterial, vilket ökar reliabiliteten. Vidare 
tilläts inte inspelning under intervjun med fabrikschef Tomas Marke, vilket ökar 
risken för tolkningsmisstag då dokumentationen blir mindre precis. Även detta 
minskar reliabiliteten i vissa delar av utredningen. I övrigt har intervjurespondenterna 
svarat på likvärdiga vis. Sammanfattningsvis kan det fastställas att arbetet är av 
tämligen hög reliabel grad och att frågeställningarna besvarats och därför anses vara 
korrekt formulerade. 

6.2 Metoddiskussion 
Den första datainsamlingsmetoden som användes var litteraturstudie vilken har skapat 
en stadig grund för samtliga utredningar. Studien innebar kritisk granskning, 
undersökning och sedan sammanställning av fakta som hittades i vetenskapliga 
artiklar, tidskrifter, publikationer och avhandlingar. Metoden har varit synnerligen 
användbar då den givit en generell bild över både modern arkitektur i småhus och 
byggnadstekniska produktionssystem. Vidare har litteraturstudien kunnat tillämpas på 
ett korrekt sätt eftersom väsentlig fakta kring ämnena har funnits i stor utsträckning. 
För att ett relevant resultat skulle kunna erhållas krävde litteraturstudien ett komp- 
lement av empiriska data och dokumentinsamling. 

Det empiriska komplementet erhölls genom delvis strukturerade intervjuer, det vill 
säga genom en kvalitativ metodhantering. För att på ett korrekt sätt tillämpa metoden 
fick intervjurespondenterna från de olika säljkontoren besvara samma frågor som alla 
grundades i det teoretiska ramverket. Samma teknik applicerades även på frågorna 
som ställdes till fabrikschef och tekniska chef. I samband med intervjun av teknisk 
chef genomfördes även ett studiebesök i fabrik. Detta ökade förståelsen för 
standardiserade produktionsprocesser och dess ingående delar. Empirin sammanställ- 
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des sedan genom analys och dokumentation av de inspelade intervjuerna. Vidare kan 
konstateras att även denna datainsamlingsmetod var väl vald då dess resultat väl 
uppfyllde syftet. 

Dokumentinsamlingen har främst inneburit uppsamling av ritningar på företagets 
hustyp ”Tyr”, vilken användes som grundmodell i uppförandet av den nya och mer 
moderniserade typbyggnaden. Ur dessa ritningar var det sedan enkelt att utläsa vilka 
moderna inslag byggnaden hade. De moderna uttryck som den befintliga byggnaden 
saknade, utrustades sedan den nya typbyggnaden med och därigenom kunde ett 
resultat utvinnas. Vidare tillämpades insamlingsmetoden på ett korrekt sätt då även 
tillvalslistor, kataloger och ritningar av takstol hämtades. Data som delvis användes 
vid analys av kundspecifika önskemål och begränsningar i produktionssystemet. 
Således kan det konstateras att även dokumentinsamling var en väl vald metod då den 
varit av yttersta vikt för resultatets utgång.  

En blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder ökar validiteten och reliabil- 
iteten av ett arbete. Studien hade därav kunnat genomföras på ett bättre sätt genom att 
även inkludera kvantitativa metoder i studien, då författarna ansåg att de enkla 
beräkningar som genomfördes grundades på kvalitativa insamlingsdata. Exempelvis 
hade en enkätundersökning mot kund kunnat göras där mer exakt data kring kund- 
önskemål således hade erhållits. 

6.3 Begränsningar 
I enlighet med de tidsbegränsande krav som erhölls vid denna studie, var de formul- 
erade avgränsningarna nödvändiga för att lyckas skapa en konkret bild av problemet. 
Studien hade kunnat inriktas på ett flertal företag vilket på så sätt hade generat i ett 
resultat som lättare hade kunnat appliceras på andra produktionssystem. Däremot 
bidrar denna utredning fortfarande med relevans för företag med liknande 
standardiserade processer genom förslag på hur åtgärder vid standardiserat arbete kan 
införas samt hur en modernistisk byggnad ser ut i dagsläget. Vidare avgränsades 
studien från arbete med interiöra utrymmen då dessa redan ansågs vara optimerade. 
Däremot kan takutformning och fönstersättning även påverka insidan av en byggnad 
och anses således vara allmänt användbar vid prefabricerad småhusbyggnation.  

Arbetet avgränsades ytterligare från att undersöka fler typer av byggnadselement än 
de till enplansvillor. Detta eftersom en grundläggande utredning eftersträvades. Dock 
finns det inget som hindrar Älvsbyhus, eller andra företag, från att applicera konceptet 
i resultatet, på byggnader med fler plan. Vidare anses det också fortfarande att 
preciserad kostnadskalkylering var en nödvändig avgränsning. Dels på grund av att 
arbetet istället inriktas mer mot arkitektur, standardisering och produktionsförändring 
där produktionskostnader endast utgör ett mindre delmoment. Resultatet kan således 
anses vara generellt giltigt då det kan användas av företag som vill modernisera 
exteriöra byggnadsytor men har en långt driven standardiserad produktionsprocess.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen hänvisar främst till kundspecifika önskemål och att småhus- 
köpare i dag ställer allt högre krav på byggnadsutformning och modernitet. Vidare 
beskrivs problematiken med standardiserade processer då produktionen behöver möta 
marknadens efterfrågan. Konsekvenserna av detta kan medföra förluster av marknads- 
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andelar och att företag riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden. Faktorer som bid- 
rar till aktuell problematik anses vara:  

! Massmarknadens efterfrågan har förändrats. 

! Kunder har blivit mer pålästa om hur hus bör byggas och se ut. 
! Ökad marknadsföring av småhusbebyggelse. 

! Låg produktkostnad är inte alltid den viktigaste faktorn vid val av bostad. 
! Företag har blivit för bekväma med gamla arbetsformer och metoder. 

! Bristande kommunikation mellan parter från marknadsföring och produktion 
inom samma företag. 

Resultatet beskriver att företaget till viss del behöver öka flexibiliteten i de standard- 
iserade produktionssystemen. Vid applicering av konceptet som framgår i resultatet, 
kan följande rekommendationer vara nödvändiga:  

! Det som anses vara flexibelt arbete i dag, innebär standard i morgon. 

! Öka kundspecifika produkter och öka samtidigt antalet marknadsandelar. 
! Skapa rutinmässigt arbete av förändrade processer. 

Slutsatsen med denna studie är att företaget ska bibehålla ett standardiserat produk- 
tionsmönster med inslag av ett flexibelt arbete. Resultatet bidrar på så vis till att 
problemet löses genom följande faktorer: 

! Kunder får ökad valmöjlighet. 

! Produktionen anpassas bättre till marknaden. 
! Det standardiserade produktionssystemet blir mindre komplext.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Resultatet lägger en stadig grund för fortsatt forskning vad gäller produktionstekniska 
lösningar. Forskning kan förmånligt göras på att finna ett produktionssystem som är 
både flexibelt och effektivt men samtidigt genererar i låga produktionskostnader och 
höga ekonomiska vinster. Genom att hitta länken mellan flexibilitet och effektivitet, 
där den ena inte hämmas vid ökning av den andra, kan en revolution inom produkt- 
ionstekniken skapas. 

Vidare kan det krävas forskning i att hitta ett effektivt sätt att kategorisera tillval på. 
Resultatet av en sådan forskning hade ökat chanserna för företag att ha ett större 
tillvalssortiment utan att kunderna blir överväldigade och helt och hållet avstår köp. 
Forskning krävs också inom kostnadskalkylering där en generell modell för 
förändring av produktionssystem bör plockas fram. Detta för att företag lättare ska 
kunna jämföra för- och nackdelar i egen ekonomi och produktionssystem. 
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INTERVJUFRÅGOR, sälj 

1. Hur länge har du jobbat på Älvsbyhus och vad har du för utbildning?

2. Har du jobbat med något annat inom sälj tidigare?

3. Vilka målgrupper har ni och hur skiljer sig dessa i sådant fall åt?

4. Hur ser det ut för kunderna, kontaktar de bara dig eller går man till olika
företag?

5. Har du märkt att kundernas krav på utformning har ökat och att de vill
ha mer inflytande?

6. Fokuserar ni någonting på en modern utformning, i sådant fall, vilka
delar? Om inte, varför?

7. Vad är det kunderna efterfrågar vad gäller exteriör utformning? Har det
några speciella önskemål?

8. Har kunderna några speciella preferenser kring fasadmaterial,
exempelvis blandade fasadmaterial?

9. Tror du att kunderna skulle kunna tänka sig att betala en liten extra
tillvalskostnad för att få exempelvis blandade fasadmaterial?

10. Hur viktig är kulören på huset och vilka färger används oftast?

11. Har kunderna några speciella preferenser kring fönstersättningen?

12. Har kunderna några speciella preferenser kring takutformningen,
exempelvis pulpettak eller liknande?

13. Är det många av kunderna som är nöjda med att de kan välja mellan
två alternativ, 30 och 45 graders taklutning?

14. Tror du att denna nuvarande utformning har något att göra med att ni
inte haft en anställd arkitekt?

15. Vad anser du om att ha tillval som gör ett hus mer modernt?

16. Tror du att kunderna skulle kunna tänka sig att lägga mer pengar på
tillval om det fanns fler?

Persondata 

Kundkontakt 

Utformning 
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17. Finns det några farhågor med att ha för många tillval? 
 
 
 

18. Vilket företag är det som ni främst konkurrerar med och vilken skillnad i 
pris har ni? 

 
19. Tror du att det finns faktorer som man kan ändra på för att öka er 

kundgrupp, i sådant fall vilka? Om nej, varför inte? 
	

Konkurrens och marknad 



... 

(A�s.iHUs] ORDERBLANKETT2015-03-0l 2015.:-08-31 PRISER=INKL.MOMS ZON3

EXEMPEL PA TILLVAL-1-PLANS OCH VINKELHUSOCH 1,5-PLANSHUSEN 

Spotlight i kok/bad enl. faststiilld ritni.ng. 
Fonster och fonsterdorr i gavel. 
90° vridning av !qrl/frys. (* Torgrim, Honer, Regin, Agir) 
Extrafonster ovanfor koksbiink. 
Dekorfonster med plac. enl. fastst. ritn. 
Sprojs. 
Bosch tviittmaskin och torkskap (paket 5). 

Bosch tviittmaskin och torktumlare (paket 6). 

BYTE TILLAGSPRISER 

Pivahiingda fonster (vridbara). 
Ulgre fonster i vardagsrum 105 H. 
Spegelinnerdorrar vita. 
Helglasad fonsterdorr. 
Ytterdorr Clara Glas. 
Cylinderlas. 
Dusch altemativ. 
Kommod i bad. 
Vitlackade MDF koksluckor. 
Grytskap med rullbackar, 3 el. 4 st. 
Kakelskiva i lilla WC. 
Bosch (ind.spis, hall, varmluftsugn). 
Bosch vit (ind.spis, flakt, kyl/frys, diskm, mikro). 
Bosch rostfritt (lika ovan + hall, varrnluftsugn, mikro.) 
Altemativ planlosning med 2 sovrum. 
Solceller 

kr 4.950 
kr 9.720 
kr 4.825 
kr 3.550 
kr 4.900 
kr 300/st 
kr 12.900 

kr 15.700 

kr 875/st 
kr 2.300/st 
kr 788/st 
kr 2.750 
kr 6.125 
kr 4.000 
kr 3.750 
kr 9.875 
kr 6.238 
kr 1.325/st 
kr 9.960 
kr 6.475 
kr 19.665 
kr 37.375 
kr 3.250 
kr 59.000 

EXEMPEL PA YTTERLIGARE TILLVAL TILL 1,5-PLANSHUSEN 

Byte fran 38° till 34° takstol med forhojt vaggliv. 
Byte fran 38° till 45° takstol. 
Gavelbalkong till 38° enl. spec/ritn. 
Gavelbalkong till 34° enl. spec/ritn. 
Gavelbalkong till 45° enl. spec/ritn. 

Takkupa till 38° enl. ritn. 
Takkupa till 34° enl. ritn. 
Takkupa till 45° enl. ritn. 

kr 41.300 
kr 41.300 
kr 95.000 
kr 109.500 
kr 109.500 

kr 68.500 
kr 78.900 
kr 78.900 

Forberedelse for dusch n� oVTP. nbn P-nl fast<:tiillti ritnino 1cr ? O<;()

Honer (Standardutfcirande med 38° taklutning) med 
tillbehor i form av takkupa, helglasade fonsterdomlf, 
extrafcinster ovanfcir koksbank och sprojs. 

Honer (Forhojt vaggliv och 34° takstol) med 
tillbehor i fonn av takkupa, helglasade fonsterdorra1; 
extrafcinster ovanfcir koksbank och sprojs. 

Honer ( 45° takstol) med tillbehor i form av takkupa, 
helglasade fonsterdonar, extrafcinster ovanfcir 
koksbank och sprojs. 
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INTERVJUFRÅGOR, produktion 

1. Hur ser ert produktionssystem ut?

2. Hur länge har ert nuvarande produktionssystem sett ut på detta sätt?

3. Finns det några speciella produktionsmetoder/produktionsdelar som
ofta förändrats, vilka?

4. Anser du att ert produktionssystem är optimerat, i sådant fall hur eller
hur kan de annars optimeras?

5. Hur ser genomloppstiderna i er produktion ut?

6. Kan du ge några exempel på standardiserade arbetsprocesser i er
produktion?

7. Hur anser du att er produktion gynnar eller missgynnar
byggprocessen?

8. Hur utvecklar ni ert produktionssystem utefter hur konkurrerande
företags produktionssystem ser ut och ändras utefter nya tekniker och
metoder?

9. Hur anpassar ni själva ert produktionssystem efter nya och moderna
tekniker och metoder?

10. Upplever du att det finns några tekniska begränsningar i ert
produktionssystem? Vilka eller varför inte?

11. Har ni några delar av er produktion som alltid är flexibel, tillexempel att
metoder eller egenskaper anpassas till aktuella produkter? Hur ser de
ut eller varför inte?

12. Lägger ni någon fokus på olika kombinationer av byggelement eller
mer på de individuella byggelementens egenskaper?

13. Använder ni modularisering i ert produktionssystem? Varför eller varför
inte?

14. Hur ser den tektoniska länken, dvs. samarbetet mellan konstruktion,
material och arkitektur, ut i er produktion?

15. Skulle du påstå att ni är en processbaserad organisation, dvs. arbetar
ni med förbättringsgrupper som jobbar med att plocka fram mer
effektiva standarder? Varför eller varför inte?

Produktionssystem och standardisering 

Begränsningar och åtgärder 
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16. Hur ser kommunikationen mellan parterna ut i ert produktionssystem? 

Kan denna förbättras? 
 

17. Tror du att en informationssamordnande arkitekt mellan involverade 
parter hade gynnat er produktion? 

 
18. Är det svårt att påverka estetiken av husen i ert produktionssystem? 

 
 
 

19. Hur ser kopplingen mellan arkitektur, teknik och affärssystem ut? 
 

20. Hur påverkar ert produktionssystem er ekonomi? 
 

21. Hur påverkas slutproduktens pris av ert produktionssystem? 
 

22. Hur tror du att ni förlorar eller vinner marknadsandelar på att ha ett 
standardiserat produktionssystem? 

 
23. I vilken del av produktionen går det åt mest kapital? 

 
24. Finns det någon del av produktionen du tror att ni kan spara pengar på 

om ni ändrar denna? I sådant fall vilken del? 
	

Ekonomi 



INTERVJUFRÅGOR, produktionskostnader 

1. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om liggande panel
som täcker hela fasaden tas in i sortimentet?

2. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om liggande panel
under fönsterna tas in i sortimentet?

3. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om putsade
fasaddetaljer tas in i sortimentet?

4. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om andra
fönsterstorlekar tas in i sortimentet?

5. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om andra dörrar tas
in i sortimentet?

6. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om andra färger på
plåtdetaljer, såsom stuprör och hängrännor, tas in i sortimentet?

7. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om ett skärmtak tas
in i sortimentet?

8. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om ett pulpettak tas
in sortimentet?

9. Hur kommer produktionskostnaderna att förändras om andra
takbeklädnader, såsom bandad plåt, tas in i sortimentet?

10. Vad har ni för produktionskostnad per kvadratmeter i dagsläget?

Estimerade produktionskostnader vid förändrad fasadutformning 
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TYR - RENDERINGARFÖRSLAG ÄLVSBYHUS AB
OLIVIA FORSÉN
ANGELICA ÖSTLUND

3D RENDERINGER

FRAMSIDA ENTRÉ
BAKSIDA

FÖRÄNDRINGAR I MODELLEN HAR GJORTS FÖR ATT MODERNISERA UTTRYCKET
HOS TYPBYGGNADEN. FASADBEKLÄDNADEN BESTÅR AV INSLAG AV BÅDE
STÅENDE OCH LIGGANDE PANEL. VIDARE HAR GLASPARTIER UPPDATERATS
FÖR ATT LIVA MED YTTERVÄGG. GLASYTORNA HAR ÖKAT OCH INSLAG AV
ASYMMETRISKA GLASPARTIER HAR LAGTS TILL. DETALJER FÖR ETT
MODERNISERAT UTTRYCK ÅTERFINNS PÅ MODELLEN OCH BESTÅR AV
SKÄRMTAK, GALVADE HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR. TAKUTFORMNINGEN HAR
FÖRÄNDRATS OCH BESTÅR NU AV ETT PULPETTAK MED GRÅ TAKPANNOR.



1. Vilken	är	den	maximala	gränsen	för	produktionskostnad/m2	för	att	inte
riskera	att	bli	dyrare	än	300	000	kronor/hus?

Parametrar	

Ett	hus	 ca	1	500	000	kronor	
Max	hus	 ca	1	800	000	kronor	(1	500	000	+	300	00)	
Tyr	area	 121,4	m2

Estimerad	produktions-	 12	000	kronor/m2	
kostnad	idag	
Max	produktions-	 	 16	400	kronor/m2	
kostnad	

Ekvation	

𝑦 × 121,4 < 1 800 000	

! 𝑦 < 14 827

! 𝑦 < 14 827 < 16 400     𝐎𝐊!

Svar:	Ökningen	av	produktionskostnad/m2	får	max	öka	till	14	827	kronor/m2.	

2. Hur	många	hus	behöver	byggas	och	säljas	för	att	inte	överskrida	en
produktionskostnad	på	14	827	kronor/m2?

Parametrar	

Engångskostnad	takstol	 4	miljoner	kronor	
5	liggande	panelskivor	 1	500	kronor/st	
Estimerad	produktions-	 12	000	kronor/m2	
kostnad	idag	
Tyr	area	 121,4	m2	
Max	produktions-	 	 14	827	kronor/m2	
kostnad	

Ekvation	

4 000 000 + 1 500×5
𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑠 × 121,4 + 12 000 < 14 827

! 11,7 < 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑠

Svar:	Det	blir	alltså	förmånligt	att	investera	i	en	ny	takstol	och	liggande	
panelskivor	om	minst	12	hus	med	ny	exteriör	utformning	produceras.		
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Exempel	på	10-årsprognos	
	
Parametrar	
	
50	sålda	hus/år	i	10	år	 500	hus	
Engångskostnad	takstol	 4	miljoner	kronor	
5	liggande	panelskivor	 1	500	kronor/st	
Tyr	area	 	 	 121,4	m2	

Estimerad	produktions-	 12	000	kronor/m2	
kostnad	idag	
	
Ekvationer	
	

4 000 000
500 + 1 500×5 = 15 500 kronor/hus	

	
!	
	
15 500
121,4 = 128 kronor/m!	

	
!	
	
12	000	+	128	=	12	128	kronor/m2	
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Abstract 
Translate 
Abstract 
Translation options popup 

Britain has a problem with industrialized building. The memory of post-
war prefabs, the faulty high rises and the reputation of the mobile home 
have all combined to make people suspicious of off-site manufacture. Its 
reputation means that the industry is less well developed here than in 
other countries. The environmental benefits of building off site, the lower 
running costs compared with conventional housing due to the tight 
quality control that factory manufacture makes possible and the enormous 
range on offer make prefab the sensible choice. 

Full Text 
Translate Full text������Translation options popup 

copyright 

Headnote 
COMMENTARY TEAM Graeme Bell // Joauna // Averlev Chris Shepley 
// John Gummer Jon Rouse , / Alex Morton 
Britain has a problem with industrialised building. The memory of post-
war prefabs, the faulty high rises and the reputation of the mobile home 
have all combined to make us suspicious of off-site manufacture. Far too 
many professionals involved in granting planning permissions or 
inspecting buildings also carry outdated views of prefab. 
Its reputation means that the industry is less well developed here than in 
other countries. The one system fully to have broken through this 
prejudice is the renowned glass and wood Huf house, because it is a top-
end home that cannot be confused with postwar prefabs. Yet this is itself 
a further source of misjudgement. Its price alone distinguishes it from 
cheap industrialised products, but also suggests that good prefab is 
expensive. 
That ignores the fact that many of the high-quality offerings on the 
continent are competitively priced at the lower end of the market. In 
Germany, every level of need is met by industrialised housing, from 
starter homes to smart detached residences. In all, a third of its 
housebuilding is pre-built. There is no stigma there, no feeling that this is 
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somehow second rate. 
Nor should there be. The environmental benefits of building off site, the 
lower running costs compared with conventional housing due to the tight 
quality control that factory manufacture makes possible and the enormous 
range on offer make prefab the sensible choice. 
Above all, using prefab alone would enable us to meet the legal 
requirement for all new homes to be zero carbon by 2016 - and the 
similar demand for commercial buildings a couple of years later - because 
its factory origin allows it to be built to meet the exacting standards 
required. 
But if it is to be taken seriously in UK by the public and planners, prefab 
needs a new name. 1 would rebrand it "smart build" simply because it's a 
clever solution and today's products are a country mile removed from 
traditional prefabs. Somehow we have to break the reputational muddle 
that so inhibits modern off-site construction. 
The idea that such methods imply dull mediocrity is belied by reality. 
Customers can now design their own home from a range of options. The 
result can be much more satisfying than the usual volume builder's mass 
produced offering. Systems exist to make such choice readily available 
via the internet. What we need in addition is as easy a method to ensure 
that our choices meet the planning requirements and building regulations 
as well as the capabilities of smart build. 
Which is where planners come in. Here is an area where the profession 
could make such a difference. There is no group of people who could 
more readily change the attitudes of planning committees, building 
regulations professionals and the general public. A concerted effort to 
make smart build use as practical as possible would be seriously 
worthwhile. 
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TECHNOLOGY
CONSTRUCTION

Absolutely Prefab
Project Frog designs and ships schools, convenience stores and office
buildings all over the country. Some assembly required.
BY TODD WOODY

ON THE CORNER OF a congested Dallas
intersection the umpteenth 7-Eleven is being
built or, rather, assembled. The construction
site consists of tidy stacks of flat-packed, pre-
fabricated wall units, roof panels and other
jumbo components trucked from Michigan
and labeled and numbered like parts for a
giant Ikea Akurum cabinet. What look like
supersize bento boxes contain neatly pack-
aged plastic bags of bolts, clips and other
hardware. A pair of bathrooms, complete
with toilet roll dispenser and baby-changing
table, are being lowered by crane into the
3,000-square-foot store's shell, where they'll
be plugged in to the plumbing.

You've heard of the big-box store. Get

ready for the store in a big box. Prefab, long
the province of double-wides and, more re-
cently, eco-friendly designer homes, is going
commercial. Project Frog, the San Francisco
startup behind the 7-Eleven store, is drag-
ging a 19th-century industry into the future
with stylish, energy-efficient buildings that
can be built in less time and as much as 50%
cheaper. The Dallas 7-Eleven was set to open
in December, at least a month faster than
would a conventional "stick-built" store.

The six-year-old company, which raised
$30 million in venture backing from Gen-
eral Electric and other investors, has built
16 buildings totaling 75,000 square feet and
has 300,000 square feet in the pipeline for
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2013. Revenue quadrupled in 2012 to more
than $25 million, and the firm is nearing
profitability, thanks largely to outsourcing its
component construction to contractors. "We
have more in common with Boeing or Toyota
than the way buildings traditionally go up,"
says Project Frog Chief Executive Ann Hand,
a 44-year-old former executive with BP. "We
design a common chassis or platform for
different types of buildings that people can
reprogram according to their needs."

Commercial prefab offers plenty of room
to grow, accounting for just 1.5% of the $183
billion U.S. commercial building market in
2011, up from 1% the previous year, accord-
ing to the Modular Building Institute, a
trade group. Project Frog started out build-
ing schools and government offices and is
branching into retail, but Hand has her eye
on a bigger prize: health care.

McGraw-Hill estimates there was $23 bil-
lion in health care construction in the U.S. in
2012, up from $22.5 billion in 2011, with
$8 billion devoted to green building. An aging
population now covered more broadly by
ObamaCare means more patient traffic. "The
trend is to put those facilities where patients
live to be closer to your customers," says
Michael Huaco, vice president of corporate
real estate and business strategy for Kaiser
Permanente, the California-based health
care giant. Kaiser owns 80% ofits 54 million
square feet and is adding on average between
500,000 and 1 million square feet of space a
year, mainly for medical office buildings.

Huaco is having Project Frog put up a
40,000-square-foot building in Kona, Hawaii
that he expects will cost 10% to 20% less than
conventional construction while being 20%
more energy efficient, no small matter given

Hawaii's high electric-
ity rates.

project Frog's re-
search laboratory is
™ ̂  cavernous ware-
house on the San
Francisco waterfront,
ifs the last place you'd
expect to find a mod-
ernist schoolhouse or

With Boeing
and 1 OyOta
than the way

traditionaUy
go up.

tew months Hand s
colleagues assemble
something new as if

it were a giant movie prop. Ash Notaney,
Project Frog's vice president of product and
innovation, walks me through the smaller-
size prototype of a two-story, 12-classroom
school that will be built in Santa Ana, Calif,
next year. The miniature building began as
a detailed 3-D software rendering before
the physical model was built to iron out all
the intricacies of connecting the units in the
full-scale building. "Prefabricating buildings
is actually really hard, and you have to get
all the details right up front, as it's all about
sequencing and assembly," says Notaney. He
opens a section of a wall panel to show that
it comes from the factory already insulated,
with designated spaces and connections for
the electrical systems, which arrive ready
for installation. No skilled—and expensive-
electrician needed.

The buildings' ample natural light and
automated LED control system will slash
lighting demand by 85%, according to
Notaney, and the structure's tight seal and
other improvements will cut air-condi-
tioning costs. He says California schools of
a similar quality cost about $300 a square
foot, but Project Frog's Santa Ana school
will come in at $210.

Project Frog's next prototype is a medical
building that will include a core wall con-
taining plumbing and mechanical systems
to serve a block of six examination rooms.
"Because they're fiat-packed I can get 12 of
them on a single truck, which will serve all 72
rooms in the building," says Notaney.

Project Frog expects to chop eight
months off the typical construction time
when it assembles Kaiser's Hawaii medical
building. Huaco is considering the firm for
future projects in California, but his indus-
try colleagues may not be so amenable. "The
health care industry is the toughest buyer
I know, and it's quite staid and extremely
bureaucratic," says Larry Leisure, a Project
Frog board member and operating part-
ner at venture capital firm Kleiner Perkins
Caufield & Byers (which has not invested in
the company). Leisure should know; he's a
former Kaiser executive.

He says Project Frog's relationship with
Kaiser gives it credibility. Even getting a slice
of the medical-building boom could be a
blockbuster. "Just in California the opportu-
nity is huge," he says. ©

Trending

What the 37 million
Forbes.com users are
talking about. For a
deeper dive, scan here
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MARK ZUCKERBERG
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VALVE
The big online
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Sony PlayStation.
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Not so mobiie? A new
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tend to watch shows
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bed, with the TV on.
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Statistik och vetenskapsmetodik
Tony Pansell och Gustaf Öqvist Seimyr

2

Mål enligt kursplan

– Huvudsyftet är att lägga grunden till ett
vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker
kunna arbeta med evidensbaserad optometri samt
med forsknings- och utvecklingsarbete

– Kursen syftar också till att studenten redan under
utbildningen ska kunna ta fram och använda
relevant vetenskaplig kunskap i patientarbete

– Dessutom syftar kursen till att förbereda för
genomförandet av ett självständigt arbete

Bilaga 15
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Vår målsättning

”Kursen ska innebära ett 
första steg in i forskarvärlden 
och utgöra en stabil grund 
för examensarbetet”

4

Kursöversikt

Studiebesök  

Individuellt arbete med kursuppgift

Analytisk statistikFredag

Forskningsetik, forska som optiker

Tvärgruppsdiskutioner om granskning

Individuellt arbete med 

insamling av data och 

beskrivande statistik

Torsdag

Gruppvist arbete med granskning av 

vetenskapligt arbete

Beskrivande statistikOnsdag

Presentationer av kursuppgiftEgna presentationer i halvklass

Skrivande och granskande 

Hur forskar man?Tisdag

Individuellt arbete med 

kursuppgift

Individuellt arbete med analytisk 

statistik och presentation av resultat

Vad är vetenskap?Måndag

v. 37v. 36v. 35
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Uppgifter

Måndag 13/9Onsdag 8/9Tisdag 7/9Lämnas in

Presentation

i helklass - eget 

underlag lämnas in  

kvällen innan 

Redovisning i 

tvärgrupp - underlag 

från gruppen lämnas 

in kvällen innan

Presentation i 

halvklass

Redovisas

Idag Tisdag 7/9Onsdag 1/9Delas ut

Går ut på att 

strukturera och 

tydliggöra 

tankegångar kring 

examensarbetet

Går ut på att granska 

ett vetenskapligt 

arbete i grupp och 

sedan förklara 

resultatet för andra

Går ut på att 

genomföra en 

egen ministudie 

och presentera 

resultaten

Syfte

KursuppgiftGrupparbeteIndividuellt arbete

6

Examination

– För godkänt krävs:

• Presentation av egen ministudie

• Deltagande i grupparbete och tvärgruppsdiskussion

• Inlämning och presentation av kursuppgift

– För väl godkänt krävs:

• Att samtliga inlämningar görs i tid

• Att det i kursuppgiften tydligt framgår att du själv kan resonera 

kring den vetenskapsmetodik och statistik som du tänkt att 

använda dig av i ditt examensarbete
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Kursuppgiften

– Kursuppgiften går ut på att strukturera och tydliggöra 
tankegångar kring examensarbetet

– Kortfattat ska följande beskrivas:

• Vad syftet med arbetet är

• Varför du vill göra det

• Vilken frågeställning det handlar om 

• Vilka data som ska samlas in

• Hur data ska analyseras

• Vilket resultat som förväntas

• Var resultatet kan komma till nytta

– Det viktiga är det egna resonemanget kring vad man ska göra

8

Att hitta ett ämne

– Titta på tidigare examensarbeten

Om något verkar intressant, varför 
inte göra något liknande eller 
uppföljande?

– Fråga lärare på utbildningen         

Får du ett förslag lär du säkert 
komma på massor med andra på
egen hand

– Prata med Tony och Gustaf

Vi diskuterar gärna tankar kring 
vad man kan undersöka och 
skriva om
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9

Kurslitteratur

Obligatorisk

– Statistik för hälsovetenskaperna

Göran Ejlertsson

Studentlitteratur (ca 300 kr)

RekommenderadRekommenderad

– Forskningsprocessen

Henny Olsson och Stefan Sörensen

Liber (ca 200 kr)

– Vad är vetenskap

Søren Harnow Klausen

Natur och kultur (ca 150 kr)

– Konsten att vara vetenskaplig

Sven Ove Hansson

http://www.infra.kth.se/~soh/

10

Praktisk information

– På hemsidan finns aktuellt schema. Där kommer också presentationer 
från föreläsningarna samt anvisningar för uppgifter att läggas upp

– Kopior på presentationer kommer att delas ut vid varje föreläsning, 
spara gärna dess då ni kan komma att ha nytta av dem

– Alla inlämningar görs genom att ni själva lägger in dokument på
skolans server, vi kommer att anvisa mappar när det blir dags

– Frånvaro, problem, frågor, etc. meddelas till oss båda via e-post. Våra 
adresser är följande:

tony.pansell@ste.ki.se

gustaf.oqvist.seimyr@ste.ki.se
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	Bilaga 13a RÄTT
	Bilaga 13b RÄTT
	Bilaga 14 RÄTT
	Bilaga 15 RÄTT




