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"Vetenskap	är	byggt	på	fakta,	som	ett	hus	är	byggt	av	stenar;	men	en	samling	fakta	är	inte	mer	

vetenskap	än	en	stenhög	är	ett	hus."		
	

																																																																								-	Henry	Poincare	
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Abstract	

The	construction	industry	is	today	well	known	for	its	way	to	work	in	projects	where	each	one	is	unique	and	

needs	its	own	detail	solutions,	ways	to	work	and	different	processes.	That	means	that	in	the	start	up	phase	

of	each	project	there	has	been	a	need	to	start	all	over	again	since	just	a	fraction	of	knowledge	and	solutions	

pass	from	one	project	to	another.	Companies	has	been	able	to	work	this	way	due	to	the	fact	that	lately	the	

interest	level	has	been	favourable	and	the	customers	has	had	a	buying	power	which	enable	construction	to	

be	carried	out	this	way.	Today	the	interest	is	so	low	that	it	cannot	almost	go	any	lower	and	the	construction	

industry	 is	 therefore	 forced	 to	 find	new	ways	 to	build	houses	more	efficiently	and	cheaper	 to	be	able	 to	

match	the	market.	The	answer	to	this	problem	was	found	in	the	manufacturing	industry	and	the	way	they	

work	with	repeated	processes.	The	construction	industry	has	looked	into	manufacturing	and	their	ways	of	

working	before	when	they	looked	at	the	car	industry	in	the	early	20th	century	but	it	took	about	100	years	

from	that	for	the	industrialized	house	building	that	we	know	today	to	be	born.	

One	of	Scandinavia´s	 largest	construction	companies	Veidekke	 is	currently	putting	an	effort	 in	developing	

an	 industrialized	 house	 building	 concept	 called	 VeidekkeMAX	 that	 consists	 of	 three	 different	 areas.	 The	

three	areas	are	a	technical	platform,	process	and	an	organisation	with	the	purpose	to	find	more	effective	

ways	to	construct	houses	without	compromising	with	the	final	outputs	quality.	

When	the	work	today	is	carried	out	with	more	repeatable	process	than	before	it	is	possible	to	measure	the	

development	 of	 industrialized	 house	 building	 by	 looking	 at	 the	 maturity	 of	 its	 processes	 within	 the	

company.	This	study´s	aim	is	to	investigate	a	maturity	measurement	tool	from	the	manufacturing	industry	

and	use	it	in	the	construction	industry.	This	study	will	measure	the	maturity	of	the	concept	VeidekkeMAX	

and	 the	 measurement	 tool	 being	 used	 is	 CMM.	 CMM	 was	 developed	 in	 the	 software	 industry	 and	 it	

measure	maturity	 in	 five	 different	 levels.	 It	 is	 important	 that	 the	measurement	 can	 be	 repeated	 so	 it	 is	

possible	to	see	how	the	development	is	going.	
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Specific	 fields	within	 the	 concept	 have	been	 chosen	 for	 investigation	 and	 the	 empirics	 for	 the	 study	has	

been	 collected	 through	 interviews	with	 employees	 in	 the	 chosen	 fields.	 The	 respondent’s	 answers	 have	

been	 evaluated	 and	 the	 result	 is	 presented	 in	 this	 paper.	 The	 result	 shows	 that	 today	 the	 maturity	 in	

VeidekkeMAX	is	low	since	the	employees	are	working	in	different	ways	and	the	observed	processes	within	

the	 company	 today	 are	 individual	 and	 varies	 a	 lot.	 The	 result	 also	 shows	 that	 it	 is	 possible	 to	 use	 CMM	

within	the	construction	industry	but	it	is	as	most	useful	if	there	are	clear	processes	to	measure.	

This	 thesis	also	briefly	 investigates	 the	question	whether	 it	 is	possible	 to	 take	 standardisation	within	 the	

construction	industry	too	far	and	each	interviewed	was	asked	for	their	opinions	on	where	VeidekkeMAX	is	

going.	The	result	showed	that	within	the	company	there	is	a	fear	to	take	it	one	step	too	far	which	shows	

the	 importance	 to	 make	 sure	 that	 every	 employee	 is	 on-board	 with	 the	 change	 and	 that	 everyone	 is	

motivated	to	work	with	the	concept	and	help	develop	it	making	it	more	efficient.	
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Sammanfattning	

Bostadsbyggbranschen	är	idag	välkänd	för	sitt	sätt	att	arbeta	i	projekt	där	varje	projekt	är	unikt	och	kräver	

sina	egna	detaljlösningar,	sätt	att	arbeta	samt	processer.	Vad	det	innebär	är	att	man	inför	varje	nytt	projekt	

har	varit	tvungen	att	till	stora	delar	återuppfinna	hjulet	då	relativt	lite	kunskap	och	lösningar	har	gått	från	

ett	projekt	till	nästa.	Företag	har	kunnat	arbeta	på	det	här	viset	då	ränteläget	den	senaste	tiden	har	varit	

gynnsamt	och	kunderna	har	haft	 en	köpkraft	 som	möjliggör	att	producera	bostäder	på	detta	 vis.	 Idag	är	

räntan	på	en	så	låg	nivå	att	den	snart	inte	kan	sjunka	lägre	och	således	måste	byggbranschen	hitta	nya	sätt	

att	producera	bostäder	på	ett	effektivare	och	billigare	sätt	för	att	kunna	matcha	marknaden.	Svaret	fanns	

hos	 tillverkningsindustrin	och	hur	de	arbetar	med	återupprepande	processer.	Byggindustrin	 tittade	redan	

på	 tidigt	 1900-tal	 hur	 tillverkningsindustrin	 arbetar	 men	 från	 det	 tog	 dröjde	 drygt	 100	 år	 till	 innan	 det	

industriella	husbyggandet,	som	det	ser	ut	idag,	skapades.	

Ett	av	Skandinaviens	största	bygg	företag,	Veidekke,	bedriver	i	dagsläget	en	satsning	inom	det	industriella	

husbyggandet	som	heter	VeidekkeMAX	som	är	ett	koncept	bestående	av	i	tre	olika	delar.	De	tre	delarna	är	

en	teknisk	plattform,	process	och	organisation	som	alla	syftar	till	att	bygga	på	ett	effektivare	sätt	utan	att	

kompromissa	på	slutproduktens	kvalitet.	

När	arbetet	nu	sker	med	flera	återupprepande	processer	så	öppnar	sig	möjligheterna	att	mäta	utvecklingen	

för	 det	 industriella	 husbyggandet	 genom	 att	 se	 hur	 mogna	 dessa	 processer	 hos	 företaget	 är.	 Den	 här	

studien	 syftar	 till	 att	undersöka	huruvida	det	är	möjligt	 att	 använda	mognadsmätningsverktyg	 tagna	 från	

tillverkningsindustrin	och	sedan	använda	 inom	byggindustrin.	Mognadsmätningen	 i	denna	studie	kommer	

att	 ske	 av	 VeidekkeMAX	 och	 mätverktyget	 som	 testas	 är	 CMM.	 CMM	 kommer	 ursprungligen	 från	

mjukvaruindustrin	 och	 processmognaden	 mäts	 i	 fem	 olika	 nivåer.	 Viktigt	 är	 att	 mätningen	 går	 att	

återupprepa	kontinuerligt	för	att	på	så	vis	kunna	se	hur	utvecklingen	sker.	

Specifika	områden	 inom	konceptet	har	 valts	ut	 för	 granskning	och	empirin	 för	 att	 genomföra	mätningen	

samlas	in	genom	intervjuer	med	anställda	inom	områdena.	Därefter	utvärderas	deras	svar	och	ett	resultat	
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av	mätningen	redovisas.	Resultatet	visade	att	mognaden	inom	VeidekkeMAX	var	relativt	låg	då	de	anställda	

arbetar	på	väldigt	olika	vis	och	de	processer	som	observerade	till	stor	del	var	individuella.	Resultatet	visar	

också	att	det	går	att	använda	mätverktyget	CMM	inom	byggindustrin	men	det	når	sin	största	potential	om	

det	finns	tydligt	uppstyrda	processer	att	mäta.	

Studien	går	även	in	på	frågan	om	man	kan	gå	för	långt	med	standardisering	inom	byggbranschen	och	varje	

intervjuad	anställd	tillfrågades	även	om	deras	syn	på	vart	VeidekkeMAX	är	på	väg.	Resultatet	visar	att	det	

finns	en	rädsla	att	gå	för	långt	och	det	belyser	vikten	av	att	se	till	att	ha	alla	anställda	med	på	tåget	och	se	

till	att	varje	individ	är	motiverad	till	att	hjälpa	till	att	utveckla	och	förbättra	satsningen.	
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Förord	

Det	 här	 examenarbetet	 är	 det	 avslutande	 arbetet	 efter	 5	 års	 studier	 på	 Samhällsbyggnadssektion	 med	

inriktning	Byggprojektledning	på	Kungliga	Tekniska	Högskolan.	Arbetet	har	omfattat	30	högskolepoäng	och	

har	skrivits	för	institutionen	för	Fastigheter	och	Byggande	samt	Veidekke.	

Det	har	varit	en	spännande	resa	med	många	toppar	och	dalar.	Jag	har	upplevt	perioder	när	allting	klaffat	

och	gått	hur	bra	som	helst	för	att	nästa	dag	stöta	på	ett	hinder	som	gör	att	allting	tar	helt	stopp.	Med	andra	

ord	en	händelserik	vår	jag	inte	tänker	göra	om	man	aldrig	ångrar	att	jag	gjort.	

Jag	skulle	vilja	rikta	ett	stort	till	 idésprutan	aka	min	handledare	på	institutionen	Tina	Karrbom	Gustavsson	

från	KTH	som	bidraget	med	enorm	kunskap	inom	det	mesta	och	som	funnits	tillgänglig	för	frågor	och	svar	

när	man	behövt	dem.	

Jag	skulle	även	vilja	rikta	ett	enormt	tack	till	både	Veidekke	som	företag	och	min	handledare	hos	dem	Dan	

Engström	 som	 gett	mig	möjligheten	 att	 få	 studera	 deras	 arbete	 inom	 ett	 oerhört	 spännande	 och	 viktigt	

område.	 Ett	 extra	 tack	 till	 Emma	Rosling,	 trots	 en	 liten	mötesmiss,	 som	 kunnat	 ge	mig	 svar	 på	 de	 flesta	

frågor	jag	ställt	även	om	hon	likt	alla	andra	inom	organisationen	haft	fullt	upp	med	annat.	Även	tack	till	alla	

anställda	på	Veidekke	som	ställt	upp	på	intervjuer.	

Sist	ett	stort	tack	till	vänner	och	familj	som	visat	intresse	för	mitt	arbete	under	våren	och	som	bidragit	med	

positiva	känslor	när	det	behövts!	

5	år	and	now	I´m	done	here!	

Stockholm,	Maj	2016	

Hugo	Ekelund	
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1. Introduktion	

1.1 Bakgrund	

Under	1800-talet	kännetecknades	byggindustrin	som	en	välutvecklad	bransch	som	låg	i	framkant	gällande	

teknisk	utveckling	och	innovation.	Den	bilden	är	idag	utbytt	mot	att	industrin	istället	anses	vara	konservativ	

och	bakåtsträvande	(Winch,	2003).	Nu	håller	dock	en	förändring	på	att	ske	och	stor	satsning	på	industriellt	

husbyggande	 håller	 på	 att	 genomföras.	 Varför	 sker	 då	 förändringen	 och	 varför	 behövs	 industriellt	

husbyggande?	

Enligt	 Söderberg	 (2016)	 är	 det	 för	 att	 kunna	 möta	 kundernas	 köpkraft.	 Dagens	 läge	 med	 en	 ständigt	

sjunkande	ränta	har	det	hela	tiden	gått	att	möta	köpkraften	men	nu	är	läget	så	att	räntan	inte	kan	sjunka	

mycket	 lägre	och	således	måste	nya	sätt	att	bygga	på	ett	kostnadseffektivare	sätt	hittas.	 I	Sverige	sneglar	

de	flesta	av	de	större	byggföretagen	mot	tillverkningsindustrin	för	att	hitta	lösningarna	som	går	att	använda	

inom	byggbranschen.	De	söker	efter	möjligheter	att	genom	industrialisering	öka	produktionsstandard	och	

kvalitet	 samtidigt	 som	 man	 minskar	 byggkostnaderna.	 Olika	 företag	 angriper	 problemet	 med	 olika	

infallsvinklar	men	den	gemensamma	nämnaren	de	alla	strävar	efter	är	repetition	i	olika	former	och	stadier	

inom	byggandet	(Unger,	2006).	

Traditionellt	 sett	 inom	 byggindustrin	 mäts	 idag	 bara	 huruvida	 det	 som	 planerats	 inför	 projekten	 blir	

detsamma	 som	 faller	 ut	 och	 blir	 slutresultatet.	 Exempel	 på	 detta	 är	 om	 slutkostnaderna	motsvarar	 den	

planerade	budgeten	och	om	tidsåtgången	är	densamma	som	den	schemalagda	tiden.	När	industrin	nu	går	

mot	ett	större	processtänk	öppnas	möjligheter	att	även	granska	områden	utöver	dessa	som	är	intressanta	

för	att	utveckla	företagets	sätt	att	arbeta	(Picard,	2002).	Genom	upprepade	mätningar	inom	dessa	områden	

går	det	att	se	om	utveckling	sker	och	därmed	förfina	och	utveckla	företagets	processer	(Crawford,	2006).	

Picard	(2002)	sammanfattar	detta	med	citatet	”If	you	can´t	measure	it,	you	can´t	manage	it”	dvs.	det	som	

inte	kan	mätas	kan	inte	heller	utvecklas.	

Det	 här	 arbetet	 kommer	 att	 granska	 och	 undersöka	 Veidekkes	 egna	 nya	 satsning	 inom	 industriellt	

husbyggande	VeidekkeMAX.	Även	om	det	industriella	husbyggandet	är	på	stor	frammarsch	just	nu	så	är	de	

satsningar	som	sker	 idag	 långt	 ifrån	de	första.	För	40	år	sedan	genomfördes	t.ex.	miljonprogrammet	som	

syftade	till	att	bygga	en	miljon	bostäder	på	ett	mer	effektivt	och	industriellt	sätt	(Boverket,	2014).	Veidekke	

är	även	 långt	 ifrån	ensamma	att	genomföra	en	satsning	 inom	området.	NCC,	Peab,	BoKlok,	Moelven	och	

Kärnhem	m.fl.	genomför	alla	egna	satsningar	(Lessing,	2006)	med	blandade	resultat.	
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1.2 Syfte	

Syftet	 med	 detta	 arbete	 är	 att	 undersöka	 och	 kartlägga	 hur	 väl	 bygg-,	 anläggnings-	 och	

bostadsutvecklingsföretaget	 Veidekke	 klarar	 av	 övergången	 från	 att	 bygga	 bostäder	 på	 det	 nuvarande	

sättet	 till	 industriellt	bostadsbyggande.	Arbetet	 syftar	 till	 att	klargöra	vilka	processer	dvs.	upprepade	sätt	

att	 arbeta,	 om	 några,	 som	 existerar	 inom	 företaget	 och	 hur	 väl	 de	 tillämpas.	 Detta	 görs	 genom	 att	

genomföra	en	så	kallad	intern	mognadsmätning	för	att	se	hur	väl	företaget	klarar	av	implementeringen	av	

det	nya	sättet	att	arbeta.	

Utifrån	detta	så	syftar	arbetet	till	besvara	följande	frågeställningar:	

1. Finns	det	idag	existerande	processer	inom	utvalda	områden	i	satsningen	VeidekkeMAX?		

2. Går	att	använda	ett	mognadsmätningsverktyg	taget	från	tillverkningsindustrin	för	att	mognadsmäta	

dessa?	

3. Vilken	mognadsnivå	processerna	har	uppnått?	

1.3 Avgränsningar	och	begränsningar	

Det	 här	 arbetet	 är	 begränsat	 till	 endast	 studera	 implementerandet	 av	 VeidekkeMAX	 och	 samtliga	

intervjuade	har	arbetat	med	konceptet	i	något	stadie.	Det	skulle	även	vara	intressant	att	intervjua	anställda	

som	inte	jobbar	med	konceptet	och	jämföra	deras	svar	men	i	brist	på	tid	så	kommer	fokus	att	endast	ligga	

det	nya	sättet	att	arbeta.	

Ytterligare	en	avgränsning	har	skett	vid	valen	inom	vilka	områden	som	ska	undersökas	och	mognadsmätas.	

Denna	avgränsning	beskrivs	och	motiveras	i	metod	delen.		

Utöver	avgränsningarna	finns	det	ett	antal	begränsningar	för	undersökningen.	Då	satsningen	på	konceptet	

VeidekkeMAX	är	relativt	ny	finns	det	ett	begränsat	antal	personer	att	intervjua	inom	vissa	områden.	Detta	

bidrar	till	att	bilden	de	ger	inte	blir	lika	bred	som	om	fler	personer	hade	blivit	intervjuade.	Om	mätningen	

genomförs	 igen	 i	 framtiden	 kommer	 det	 finnas	 fler	 individer	 att	 prata	med	 och	 därmed	 en	 bredare	 bild	

bland	svaren	som	blir	mer	representativ	för	hela	organisationen.	

1.4 Disposition	

Nedan	 följer	 en	 sammanställning	 över	 denna	 studies	 olika	 kapitel.	 Innehållet	 i	 varje	 kapitel	 beskrivs	

kortfattat	för	att	ge	en	snabb	överblick	över	arbetet.	
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Kapitel	1:	 I	det	 första	kapitlet	presenteras	bakgrunden	 till	 studien	 tillsammans	med	syftet	om	varför	den	

genomförs.	 Tillsammans	med	 syftet	 presenteras	 även	 frågeställningen	 som	 kommer	 undersökas	 och	 sist	

beskrivs	vilka	avgränsningar	som	gjort	för	att	genomföra	arbetet.	

Kapitel	 2:	 I	 det	 andra	 kapitlet	 presenteras	 studien	metodik	 och	 infallsteknik.	 Här	 beskrivs	 vilken	 typ	 av	

studie	som	genomförs	samt	hur	teori	och	empiri	kommer	att	samlas	in.	

Kapitel	3:	Detta	kapitel	presenterar	den	teoretiska	referensramen	kring	vilket	arbetet	kommer	arbete	med.	

Här	beskrivs	befintligt	teori	inom	området	samt	metoder	som	kommer	tillämpas	för	att	genomföra	arbetets	

undersökningar.	

Kapitel	 4:	 I	 det	 fjärde	 kapitlet	 presenteras	 det	 studerade	 företaget,	 Veidekke,	 samt	 deras	 satsning	

VeidekkeMAX.	Här	redovisas	även	den	insamlade	empirin.	

Kapitel	5:	I	det	femte	kapitlet	analyseras	den	insamlade	empirin	utifrån	den	teoretiska	referensramen.	Här	

redovisas	för	vilken	nivå	företaget	uppnått	inom	de	undersökte	områdena	med	motiveringar	kring	varför	de	

hamnar	där.	

Kapitel	6:	I	det	sjätte	kapitlet	diskuteras	information	och	funderingar	gällande	det	berörda	ämnet	som	vuxit	

fram	under	arbetets	gång.		

Kapital	7:	I	det	sjunde	kapitlet	presenteras	de	slutsatser	som	kan	dras	utifrån	studien	och	forskningsfrågan.	

Här	 presenteras	 kortfattat	 hur	 moget	 Veidekke	 är	 idag	 och	 vad	 som	 man	 behöver	 arbeta	 med	 i	

fortsättningen	samt	förslag	på	fortsatt	forskning	inom	området.	

Kapitel	8:	Innehåller	en	referenslista	över	använda	litteratur	och	annat	insamlat	material.	

Kapitel	9:	I	det	nionde	kapitlet	återfinns	arbetets	bilagor.	



4	
		

	 	



5	
		

2. Metod	

I	detta	kapitel	beskrivs	det	här	arbetets	metodik	och	uppbyggnad.	

2.1 Kvalitativ	och	kvantitativ	forskning	

Med	 kvalitativ	 forskning	 menas	 en	 metod	 där	 data	 systematisk	 samlas	 in	 genom	 intervjuer	 och	

observationer.	Den	används	för	att	beskriva	situationer	där	de	tillfrågade	själva	beskriver	händelsen	utifrån	

sina	 egna	 erfarenheter	 och	 kunskap	 (Malterud,	 2001).	 Den	 kvalitativa	 forskning	 bedrivs	 i	 forskningens	

vanliga	 miljöer	 t.ex.	 kontoret	 hos	 den	 intervjuade	 vilket	 ger	 intervjuaren	 bättre	 möjlighet	 att	 uppfatta	

faktiska	erfarenheter	hos	den	intervjuade.	Det	handlar	om	ett	samspel	mellan	den	som	bedriver	forskning	

och	 den	 som	 sitter	 på	 den	 sökta	 informationen.	 Processen	 kan	 betraktas	 som	 emergent	men	 även	 som	

iterativ	då	den	forskande	individen	alternerar	mellan	teorier	och	datainsamling	(Creswell,	2009).	

Kvantitativ	 forskning	 bygger	 på	 analys	 av	 kvantitativ	 rå	 data	 för	 att	 sedan	 omvandla	 den	 till	 användbar	

information,	ofta	med	hjälp	av	grafer	och	tabeller.	Kvantitativ	data	delas	vanligtvis	 in	 i	 två	undergrupper,	

kategorisk	 och	 numerisk	 data.	 Kategorisk	 data	 är	 den	 data	 som	 inte	 kan	 betecknas	 numeriskt	 och	 den	

numeriska	är	den	data	som	kan	uttryckas	i	siffror	och	kvantiteter	(Saunders	m.fl.,	2009).		

Detta	 arbete	 kommer	 bedrivas	 kvalitativt	 då	 den	 insamlade	 data	 kommer	 till	 största	 del	 kom	 från	 olika	

individers	personliga	uppfattningar	 inom	valda	områden.	Intervjuer	kommer	ske	i	de	tillfrågades	naturliga	

miljö.	

2.2 Deduktion,	induktion	och	abduktion	

Inom	forskningen	finns	det	vanligtvis	två	olika	ansatser	forskaren	kan	bemöta	sitt	problem	med.	Den	första	

är	deduktion	vilket	innebär	att	man	testar	teorier,	koncept	och	metoder	från	redan	befintlig	forskning	och	

teorier	 genom	 att	 använda	 nya	 infallsvinklar	 från	 ny	 empirisk	 data.	 Ofta	 kallas	 deduktion	 för	 en	 teori-

testande	ansats.	Dock	så	testas	inte	endast	teorier	utan	de	förfinas	och	byggs	på	med	hjälp	av	denna	typ	av	

forskning	 (Bhattacherjee,	 2012).	 Den	 deduktiva	 ansatsen	 är	 strikt	 strukturerad	 och	 innefattar	 oftast	

insamling	av	kvantitativ	data	för	att	sedan	kunna	dra	större,	mer	generella	slutsatser	(Saunders	m.fl.,	2009).	

Den	andra	ansatsen	är	den	induktiva	ansatsen	som	arbetar	åt	det	andra	hållet	dvs.	att	data	och	empiriska	

observationer	samlas	in	för	att	sedan	jämföras	och	föras	in	i	redan	befintliga	teorier,	koncept	och	metoder.	

Vanligtvis	benämns	denna	ansats	som	teori-byggande	forskning	(Bhattacherjee,	2012).	
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Den	 induktiva	 ansatsen	 är	 riktad	 mot	 insamling	 av	 kvalitativ	 data	 för	 att	 skapa	 en	 förståelse	 för	 hur	

individer	är	kopplade	till	olika	händelser	och	teorier.	Strukturen	är	inte	lika	hårt	styrd	som	inom	deduktion	

och	resultaten	behöver	inte	vara	lika	generaliserade	(Saunders	m.fl.,	2009).	

Gemensamt	för	de	båda	ansatserna	är	att	de	krävs	ett	samspel	mellan	både	teorier	och	data	för	att	kunna	

bedriva	 forskning.	 Bägge	 processer	 betraktas	 som	 iterativa	 där	 teori	 och	 data	 konstant	 varvas	

(Bhattacherjee,	2012).	

Utöver	deduktion	och	induktion	finns	en	tredje	ansats	som	kallas	för	abduktion.	Om	forskning	bedrivs	med	

en	abduktiv	ansats	så	varieras	redan	existerande	teorier	och	metoder	med	insamling	av	ny	data	och	empiri.	

Processen	kan	beskrivas	som	en	learning-loop	där	man	hela	tiden	växlar	mellan	teori	och	empiri	och	på	så	

sätt	letar	sig	framåt	(Gyöngyi	&	Spens,	2005).	

Detta	arbete	kommer	att	ha	en	abduktiv	ansats	då	teori	och	empiri	kommer	att	varvas.	I	början	kommer	en	

del	teori	att	bearbetas	för	att	sedan	gå	in	i	en	mer	empirisk	fas.	Syftet	med	arbetet	är	att	undersöka	ett	valt	

område	och	resultat	kommer	att	nås	genom	en	att	arbete	både	med	teori	och	empiri	löpande	genom	hela	

projektet.		

2.3 Litteraturstudie	

Oberoende	på	inom	vilket	område	man	bedriver	sin	forskning	eller	undersöker	hur	saker	ligger	till	så	måste	

man	granska	och	 se	 vad	 som	 redan	gjorts	 inom	området.	Detta	 kan	 göras	 genom	en	 litteraturstudie	där	

man	undersöker	teorier,	metoder	och	koncept	som	redan	existerar	 inom	området.	Detta	är	vanligtvis	det	

första	 steget	 man	 tar	 i	 arbetet	 (Rowley	 &	 Slack,	 2004).	 Bhattacherjee	 (2012)	 har	 identifierat	 och	

sammanfattat	att	en	litteraturstudie	består	av	tre	steg:	

1. Undersöka	vad	som	redan	gjorts	inom	området,	vilken	kunskap	som	finns	

2. Identifiera	de	viktigaste	källorna,	artiklarna,	personer	osv.	inom	området	

3. Identifiera	eventuella	kunskapsluckor	inom	området,	vad	har	inte	granskats?	

	
I	 det	 här	 arbetet	 bildar	 litteraturstudien	 tillsammans	 med	 intervjuer	 grunden	 för	 hela	 undersökningen.	

Forskning	har	gjorts	om	vilka	teorier	som	finns	samt	vilka	som	är	tillämpnings-	och	användbara	för	att	nå	ett	

bra	 slutresultat.	 Framförallt	 har	 tryckta	 källor	 använts	 med	 några	 undantag	 för	 online-baserade	

motsvarigheter.	 Källorna	 kommer	 från	 välciterade	 personer	 från	 kända	 förlag	 och	 universitet	 samt	

vetenskapliga	skrifter	vilket	ökar	trovärdigheten	för	hela	arbetet.	

Litteraturstudien	bildar	ett	teoretiskt	ramverk	för	studien	där	vilka	modeller	som	kommer	användas	för	att	

beskriva	vad	presenteras.	Det	som	presenteras	under	 litteraturstudien	är	det	som	 lägger	grunden	till	vad	

som	sedan	kommer	fram	under	empirisektionen.	
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2.4 Intervjuer	

Den	största	delen	av	skapandet	av	empirisk	data	till	det	här	arbetet	kommer	att	ske	via	intervjuer.	Följande	

del	handlar	om	de	olika	typer	av	intervjuer	som	finns	och	vilka	som	kommer	att	användas.	

Det	 finns	 tre	 olika	 typer	 av	 intervjuer:	 strukturerade,	 semi-strukturerade	 och	 ostrukturerade.	 De	

strukturerade	 intervjuerna	 är	 strikt	 uppstyrda	 där	 frågorna	 ställs	 från	 en	 standardiserad	 mall	 så	 varje	

intervjuer	 är	 precis	 den	 andra	 lik	 och	 intervjufrågorna	 ska	 läsas	 upp	 på	 precis	 samma	 sätt	 till	 alla	

intervjuade.	Denna	metod	används	vanligtvis	då	kvantitativ	data	ska	samlas	in	(Saunders	m.fl.,	2009).	

En	 semi-strukturerad	 intervju	 är	 inte	 standardiserad	 på	 samma	 sätt	 som	 en	 strukturerad	 och	 används	

därför	 ofta	 vid	 insamling	 av	 kvalitativ	 data.	 Intervjuaren	 utgår	 från	 en	 lista	med	 ämnen	 och	 frågor	 som	

denna	vill	ta	upp	men	är	inte	strikt	bunden	till	den	vilket	innebär	att	varje	intervju	inte	behöver	bli	identisk.	

Frågorna	måste	inte	komma	i	samma	ordning	eller	läsas	upp	på	samma	sätt	utan	kan	anpassas	till	intervjun	

och	 det	 är	 därmed	 ofta	 lättare	 att	 få	 fram	 spontanare	 svar	 då	 det	 blir	 ett	 bättre	 flöde	 i	 konversationen	

(Saunders	m.fl.,	2009).	

Slutligen	finns	det	ostrukturerade	intervjuer	som	betraktas	som	informella.	Dessa	saknar	helt	struktur	och	

frågor	men	kräver	fortfarande	baskunskap	inom	det	berörda	området.	Den	intervjuade	tillåts	helt	att	prata	

fritt	om	valfria	händelser,	åsikter	och	liknande	inom	området	(Saunders	m.fl.,	2009).	

Under	 en	 intervju	 finns	 det	 två	 typer	 av	 frågor	 att	 ställa	 och	 de	 är	 öppna	 eller	 stängda	 frågor.	 Stängda	

frågor	begränsar	vad	den	intervjuade	kan	svara	genom	att	ge	denne	olika	svarsalternativ	medan	de	öppna	

helt	 saknar	denna	begränsning	utan	 låter	personen	 i	 fråga	svara	helt	 fritt.	Öppna	 frågor	skapar	spontana	

möjligheter	och	begränsar	riskerna	för	att	intervjuerna	blir	vinklade	i	intervjuarens	favör	(Reja	m.fl.,	2003).	

Då	detta	arbete	till	stor	del	handlar	om	hur	individer	i	företaget	arbetar	och	tänker	kommer	intervjuerna	att	

ha	en	semi-strukturerad	karaktär	med	öppna	frågor.	Detta	då	det	är	de	personliga	åsikterna	som	frågorna	

vill	komma	åt	och	den	insamlade	data	ska	vara	kvalitativ	och	inte	kvantitativ.	Detta	innebär	att	de	data	som	

kommer	 fram	 anses	 vara	 skapad	 av	 intervjuaren	 då	 det	 är	 dennas	 frågor	 och	 följdfrågor	 som	 genererar	

svaren.	Hade	intervjuaren	varit	en	annan	person	är	det	troligt	att	de	framtagna	data	hade	skiljt	sig	från	den	

i	denna	studie.	

De	första	intervjuerna	kommer	vara	av	en	mer	berättande	karaktär	där	de	intervjuade	kommer	tillfrågas	att	

beskriva	 områden	 hur	 de	 fungerar	 idag.	 Dessa	 intervjuer	 kommer	 inte	 att	 vara	 anonyma	 utan	 de	

intervjuades	namn	kommer	att	skrivas.	Intervjuerna	i	det	andra	steget	kommer	att	vara	anonyma	då	de	är	

av	en	mer	undersökande	karaktär.	Respondenterna	kommer	att	betecknas	R1-R9	i	den	löpande	texten	och	

en	 övergripande	 bakgrund	 om	 vilka	 de	 är	 presenteras	 i	 tabell	 1.	 Respondenterna	 kommer	 endast	 att	
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besvara	 frågor	 inom	områden	som	kopplade	till	det	de	 tillfrågade	arbetar	med	och	därmed	relevanta	 för	

undersökningen.	

Respondenterna	är	utvalda	då	de	arbetar	med	konceptet	VeidekkeMAX	och	därför	de	som	dagligen	arbetar	

med	 eventuella	 processer.	 Valet	 av	 respondenter	 har	 skett	 delvis	 med	 hjälp	 av	 ansvarig	 för	 konceptet	

VeidekkeMAX	men	även	med	hjälp	av	 tips	 från	några	 intervjuade	 som	berättad	om	 intressanta	personer	

som	också	borde	intervjuas.		

Samtliga	intervjuer	kommer	att	ske	öga	mot	öga	och	spelas	in	så	att	fullt	fokus	kan	ligga	på	konversationen	

så	det	inte	blir	onödiga	pauser	för	anteckningar	och	de	varade	mellan	30-60	minuter.	Detta	skapar	ett	mer	

flödande	och	naturligt	samtal	vilket	bidrar	till	en	annan	karaktär	på	intervjun.	Inför	varje	intervju	kommer	

varje	respondent	få	ytligt	beskrivet	vad	intervjun	kommer	att	handla	om	och	i	vilket	syfte	den	utförs.	Dock	

kommer	 inga	 frågor	eller	djupare	beskrivningar	av	ämnet	att	 ges	 för	 att	minska	 risken	 för	 förtänkta	 svar	

eller	läsa	på	inom	områden.	Detta	då	hela	studien	kretsar	kring	mognad	och	hur	väl	processer	och	metoder	

har	nått	ut	till	olika	delar	av	företaget.		

Svar	 från	 intervjuerna	 som	 är	 intressanta	 och	 bidragande	 till	 studien	 transkriberas	 för	 att	 sedan	 kunna	

citeras	 rakt	av	eller	mer	 löpande	 i	 texten.	Materialet	har	 sedan	analyserats	genom	att	granska	 sätten	de	

tillfrågade	arbetar	på	för	att	se	likheter	och	skillnader.	

Tabell	1.	Beteckning	på	de	intervjuade	i	studien	

Befattning	 Beteckning	

Områdesansvariga	och	samverkan	 R1	–	R4	

Platschefer	 R5	–	R6	

Projekteringsledare	 R7	–	R9	

2.5 Val	av	granskade	områden	

I	teoridelen	presenteras	fler	områden	än	vad	som	mäts	för	att	ge	en	bakgrund	om	samtliga	områden	inom	

det	 industriella	 bostadsbyggandet.	 De	 valda	 områdena	 i	 denna	 studie	 är	 valda	 då	 de	 är	 som	 mest	

intressanta	 från	 ett	 individbeteende	 och	 det	 är	 inom	 dessa	 områden	 som	 det	 är	 intressant	 att	 göra	 en	

studie	för	att	få	fram	en	mognad	för	att	se	hur	väl	utvecklade	de	är.	Övriga	områden	är	till	stor	del	endast	

tekniska	eller	har	andra	egenskaper	som	gör	dem	svårmätta	inom	tidsramen	för	detta	examensarbete.	Det	

intressanta	i	denna	studie	är	att	se	hur	mognadsnivån	bland	de	anställda	inom	VeidekkeMAX	är	och	då	föll	

valet	till	slut	på	de	fyra	områden	som	presenteras	senare	i	arbetet.	
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3. Teori	

3.1 Definition	av	industriellt	bostadsbyggande	

I	 sin	 licentiatavhandling	 från	 2006	 formulerar	 Jerker	 Lessing	 ett	 förslag	 till	 en	 definition	 av	 industriellt	

bostadsbyggande	då	en	sådan	saknas.	Lessings	definition	av	industriellt	bostadsbyggande	är	följande:	

”Industriellt	 bostadsbyggande	 innebär	 en	 välutvecklad	 byggprocess	med	 en	 genomtänkt	 organisation	 för	

effektiv	 styrning,	 beredning	 och	 kontroll	 av	 ingående	 aktiviteter,	 flöden,	 resurser	 och	 resultat	 med	

användning	 av	 högförädlade	 komponenter	 med	 syfte	 att	 skapa	 maximalt	 värde	 för	 kunderna”	 (Lessing,	

2006)	

Definitionen	lyfter	fram	och	belyser	svårigheterna	inom	det	industriella	bostadsbyggandet	och	påpekar	att	

det	är	en	process	som	innefattar	allt	från	organisation	till	tekniska	lösningar	och	användningen	av	dem.	Sist	

beskrivs	vikten	av	att	hela	tiden	tänka	på	kunderna	för	det	är	de	som	ställer	krav	som	sedan	ska	tillgodoses	

(Boverket,	2008).	

3.2 Modell	av	den	industrialiserade	husbyggnadens	process	

Definitionen	ovan	är	 i	sig	själv	 inte	tillräcklig	för	att	beskriva	vad	industriellt	bostadsbyggande	är	utan	det	

finns	även	åtta	olika	områden	som	alla	är	signifikanta	och	specifika	för	industrialiseringen.	

1. Planering	och	kontroll	av	processen	

2. Utvecklade	tekniska	system	

3. Förtillverkning	av	byggdelar	

4. Långsiktiga	relationer	mellan	aktörer	

5. Logistik	integrerat	i	byggprocessen	

6. Kundfokus	

7. Användning	av	information-	och	kommunikationsteknik	

8. Systematisk	mätning	och	erfarenhetsåterföring	

	
Dessa	åtta	punkter	ger	tillsammans	med	definitionen	en	beskrivning	och	förklaring	av	vad	det	 industriella	

byggandet	innebär	(Lessing,	2006).		
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Figur	1.	De	åtta	områdena	för	industriellt	bostadsbyggande	(Boverket,	2008)	

3.2.1 Planering	och	kontroll	av	processen	

Planering	och	kontroll	av	en	process	handlar	om	hur	man	på	ett	så	smidigt	sätt	som	möjligt	kan	 leverera	

vad	marknaden	 kräver	 utifrån	 verksamhetens	 resurser.	Målet	 är	 att	 säkerhetsställa	 att	 verksamheternas	

processer	sker	effektivt	och	smidigt	så	att	kundens	krav	på	slutprodukten	kan	tillgodoses	(Nigel,	Chambers	

och	 Johnston,	 2010).	 Specifikt	 inom	 industriellt	 byggande	 kräver	 projektering,	 tillverkning,	 montage	 och	

kompletterande	byggplatsarbete	hårt	arbete,	planering	och	kontroll	redan	från	tidigt	skede	till	slutprodukt.	

Detta	 leder	 till	 att	 processen	 blir	 effektivare,	 antalet	 fel	 kan	 minskas	 och	 mängden	 icke-värdeskapande	

aktiviteter,	det	vill	säga	de	aktiviteter	som	inte	tillför	något	till	processen,	kan	minimeras.	Det	är	av	yttersta	
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vikt	 att	 samtliga	 faser	 av	 en	 process	 planeras	 och	 kartläggs	 för	 att	 sedan	 kontinuerligt	 följas	 upp	 under	

processen	gång.	Detta	kan	göras	smidigt	genom	att	utnyttja	tekniska	system	som	i	sin	tur	stärks	av	ett	väl	

genomfört	planeringsarbete.	Det	är	av	stor	betydelse	att	 ledarrollerna	är	tydliga	och	att	arbetet	fortlöper	

genom	hela	processen	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

I	intervjuer	av	experter	inom	industriellt	husbyggande	genomförda	till	sin	licentiatavhandling	frågar	Lessing	

(2006)	 vilken	 de	 anser	 är	 de	 viktigaste	 delarna	 inom	 området.	 Ett	 vanligt	 svar	 var	 då	 att	 utveckling	 och	

etablering	 av	 processen,	 speciellt	 dess	 tidiga	 skeden	 när	 grunden	 för	 framtida	 arbete	 läggs,	 var	 det	

viktigaste	inom	industriellt	husbyggande.	

3.2.2 Utvecklade	tekniska	system	

Industrialiseringen	inom	husbyggandet	handlar	om	en	effektivisering	av	byggandet	som	uppnås	dels	genom	

en	 minimering	 av	 fel	 och	 brister.	 Tekniska	 system	 är	 lösningar	 till	 en	 byggnad	 och	 utvecklas	 i	 separata	

processer	där	de	kontrolleras	och	korrigeras	in	på	detaljnivå.	Konstant	utveckling	av	processen	leder	till	en	

konstant	utveckling	av	byggsystemen	till	det	bättre	(Lessing,	2006).	

Ett	väl	utvecklat	byggsystem	leder	till	att	tekniska	lösningar	kan	samlas	i	system	och	sedan	kombineras	och	

anpassas	 för	 det	 aktuella	 projektet.	 Stomme,	 installationer,	 trappor,	 fasad,	 inredning	med	 flera	 kan	 alla	

vara	olika	byggsystem	men	leder	då	till	att	det	är	viktigt	arbeta	med	gränssnitten	mellan	de	olika	systemen	

så	 att	 de	 fungerar	 tillsammans.	 De	 vanligaste	 byggsystemen	 är	 de	 för	 bjälklag,	 bärande	 väggar,	 pelare,	

balkar	 samt	hur	man	 sammankopplar	dessa	och	 stomsystemet	är	 generellt	 sett	den	del,	 för	 företag	 som	

jobbar	inom	industriellt	byggande,	där	fokus	och	prioriteringar	på	utveckling	ligger	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

3.2.3 Förtillverkning	av	byggdelar	

Förtillverkning	 av	 byggnadselement	 är	 en	 stor	 del	 av	 det	 industriella	 bostadsbyggandet.	 Prefabricering	

innebär	att	byggdelar	till	husen	byggs	på	en	annan	plats	än	där	huset	kommer	att	stå	och	i	en	omgivning	

som	är	bättre	lämpad	för	produktion	av	delar.	Vanligtvis	byggs	elementen	i	fabriker	där	arbetsmiljön	är	god	

samt	att	material,	hjälpmedel	och	verktyg	 finns	på	plats	vilket	 leder	 till	en	smidig	produktion.	Genom	att	

öka	 användningen	 av	 prefabricerade	 element	 inom	 byggandet	 kan	 antalet	 arbetsmoment	 ute	 på	

byggplatsen	 minskas	 vilket	 sparar	 tid	 i	 produktionen.	 Det	 är	 av	 stor	 vikt	 att	 delarna	 som	 anländer	 till	

byggplatserna	ska	vara	redo	för	montage	(Lessing,	2006).	

För	 att	 kunna	 utnyttja	 nyttan	 hos	 prefabrikation	 till	 fullo	 ställs	 det	 stora	 krav	 på	 planeringen	 kring	

byggplatsen.	Det	är	viktigt	att	besluta	vilka	element	som	ska	tillverkas	i	fabrik	och	vilka	som	ska	byggas	på	

plats	 och	 sedan	 i	 vilket	 skede	 de	 fabrikstillverkade	 delarna	 ska	 levereras	 till	 byggplatsen	 då	 detta	 styr	

hastigheten	för	vilken	byggnaden	kan	uppföras	i.	Även	kraven	på	noggrannare	mätningar	höjs	samt	att	de	
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prefabricerade	 elementen	 behandlas	 varsamt	 så	 att	 inte	 eventuella	 skador	 uppstår	 vilket	 förhindrar	

montering	och	skapar	förseningar	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

3.2.4 Långsiktiga	relationer	mellan	aktörer	

För	att	kunna	skapa	möjligheten	att	tillsammans	mellan	olika	aktörer	inom	byggbranschen	dela	och	jobba	

med	kunskap	och	erfarenheter	krävs	att	det	blickas	framåt	och	att	långsiktiga	relationer	byggs	upp.	Genom	

sådana	relationer	kan	kompabiliteten	mellan	företagens	olika	system	öka	vilket	innebär	att	olika	gränssnitt,	

standarder,	kvaliteter	eller	ekonomiska	aspekter	spelar	lika	stor	roll.	Genom	relationen	lär	företagen	känna	

varandra	 och	 kan	 på	 så	 vis	 tillsammans	 skapa	 nya	 kulturer	 vilket	 driver	 bägge	 företagens	 organisationer	

framåt.	 Då	 de	 aktörer	 företagen	 väljer	 att	 samarbete	 med	 kommer	 ingår	 i	 långsiktiga	 relationer	 är	 det	

viktigt	 att	 granskningen	 och	 sedan	 valet	 av	 partners	 sker	 noggrant	 och	 metodiskt.	 Granskning	 av,	 för	

relationen,	 relevanta	 faktorer	 är	 viktigt	 för	 att	 kunna	 maximera	 kunskapen	 och	 kvalifikationen	 för	

samarbetet	(Lessing,	2006).	

En	av	de	stora	fördelarna	med	långsiktiga	relationer	mellan	aktörer	inom	det	industriella	husbyggandet	är	

att	nya	projekt	kan	startas	upp	i	ett	raskare	tempo	då	det	redan	byggs	upp	en	struktur	och	organisation	hur	

parterna	 jobbar	med	varandra.	 Inför	nya	projekt	och	upphandlingar	så	behöver	 inte	heller	en	känd	aktör	

företaget	arbetat	med	förut	granskas	och	undersökas	då	det	redan	är	känt	hur	de	jobbar	och	vad	de	kan.	

Långsiktiga	relationer	leder	även	till	ökad	kunskaps-	och	erfarenhetsåterföring	samt	konstant	förbättring	av	

tillvägagångssätt	för	hur	arbeten	utförs	då	aktörerna	lär	känna	varandra	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

3.2.5 Logistik	integrerat	i	byggprocessen	

Då	 en	 stor	 del	 av	 moment	 som	 tidigare	 genomförts	 på	 byggplatsen	 flyttas	 genom	 prefabricering	 av	

byggelement	 krävs	en	ökad	 fokus	på	 logistiken.	Den	här	punkten	är	nära	 förknippad	med	den	 första	om	

planering	och	kontroll	av	processen	eftersom	logistiken	till	stor	del	handlar	om	att	se	till	materialflödena	i	

leveranskedjan	(Lessing,	2015).	I	och	med	detta	krävs	det	att	materialflödet	sammankopplas	och	läggs	in	i	

byggprocessen.	 Logistiken	 i	 sig	 blir	 en	 mer	 betydelsefull	 faktor	 för	 att	 all	 hantering	 och	 förflyttning	 av	

material,	komponenter	och	arbete	ska	ske	smidigt	i	processen	(Lessing,	2006).	Enligt	Lidelöw	m.fl.	finns	det	

två	 sätt	 att	 effektivisera	 en	 försörjningskedja	 och	 är	 dels	 genom	 att	 blir	 effektivare	 gällande	 flödet	 av	

material	 till	och	 från	 fabrik	och	byggplats	och	dels	genom	att	 skapa	 långsiktiga	 förhållanden	mellan	olika	

aktörer.	Detta	 kan	endast	 göras	möjligt	 genom	ett	bättre	 samarbete	och	effektiviserat	 informationsflöde	

mellan	aktörerna	inom	processen	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

En	 annan	 logistisk	 aspekt	 som	 spelar	 stor	 roll	 inom	 det	 industriella	 byggandet	 är	 den	 så	 kallade	 JIT-

principen.	 JIT	 står	 för	 just	 in	 time	 och	 innebär	 att	 produktion	 av	 de	 delar	 som	 behövs	 ska	 ske	 vid	 rätt	

tidpunkt,	levereras	när	de	behövs	och	av	rätt	kvantitet	och	kvalitet	(Monden,	2012).	
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3.2.6 Kundfokus	

Det	är	för	kunden	man	bygger	och	därför	är	det	alltid	av	största	vikt	att	fokusera	på	kunden	och	vilka	krav	

de	 har	 på	 byggnaden.	 Det	 ska	 ses	 till	 att	 de	 korrekta	 produkterna	med	 godkända	 kvaliteter	 och	 för	 rätt	

kostnad	används	oberoende	på	vilken	 typ	av	kund	det	är.	 Förvaltare,	hyresgäster	och	bostadsköpare	 ska	

alla	 få	 sina	 krav	 genom	 och	 tankar	 genomförda.	 För	 att	 veta	 hur	 den	 industriella	 byggprocessen	 ska	

formeras	 krävs	det	 kontinuerliga	undersökningar	 av	marknaden	 för	 att	 veta	 vilka	 krav	 som	 ställs.	 För	 att	

underlätta	 undersökningarna	 delar	man	 upp	marknaden	 i	 olika	målgrupper	 som	 alla	 har	 olika	 typer	 och	

krav	på	både	byggnader	och	processer.	Som	nämndes	 i	3.2.1	är	målet	med	den	industriella	processen	att	

säkerhetsställa	att	processer	fungerar	tillräckligt	bra	för	att	kundens	krav	på	slutprodukten	kan	tillgodoses.	

Det	hela	handlar	helt	enkelt	om	hur	kundvärde	skapas	och	det	är	sedan	dessa	krav	som	styr	utvecklingen	av	

det	industriella	husbyggandet	(Lessing,	2006).	

3.2.7 Användning	av	informations-	och	kommunikationsteknik	

Då	 industriellt	 husbyggande	 till	 stor	 del	 handlar	 om	 effektivisering	 av	 byggprocessen	 är	 det	 viktigt	 att	

effektivisera	 sättet	 på	 vilket	 man	 kommunicerar.	 Information	 ska	 kunna	 kommuniceras	 snabbt	 mellan	

parterna	och	det	 är	möjligt	 tack	 vare	den	enorma	utveckling	 som	sker	 inom	användandet	av	 ICT-verktyg	

(Information	and	Communication	Technology).	Eventuella	förändringar	i	processen	kan	med	hjälp	av	dessa	

verktyg	 snabbt	 förmedlas	 till	 de	 inblandade	 vilket	 effektiviserar	 informationsflödena.	 Genom	 att	 besitta	

kunskap	 för	 hur	 ICT	 kan	utnyttjas	 till	 dess	 fulla	 potential	 och	undvika	 problem	 som	uppstår	 på	 grund	 av	

bristande	information	(Lessing,	2006).	

Med	hjälp	av	ICT	går	det	även	att	skapa	byggnaden	virtuellt	i	datorn	innan	den	byggs	i	verkligenheten.	BIM	

(byggnadsinformationsmodulering)	 är	 ett	 ICT-verktyg	 vilket	 möjliggör	 att	 en	 modell	 av	 den	 tilltänkta	

byggnaden	skapas	 i	datorn.	Till	modellen	kopplas	sedan	 information	om	de	olika	beståndsdelarna	 i	den.	 I	

modellen	 kan	 men	 även	 göra	 beräkningar	 samt	 skapa	 information	 som	 stödjer	 konstruktions-	 och	

tillverkningsaktiviteter.	BIM	bidrar	till	möjligheten	att	effektivisera	inte	bara	planeringsprocessen	utan	även	

delar	av	produktion	också	då	alla	förändring	som	sker	förs	in	i	modellen	där	all	information	om	byggnaden	

finns	(Eastman,	Teicholz,	Sacks	och	Liston,	2008).	

3.2.8 Systematisk	mätning	och	erfarenhetsåterföring	

Det	industriella	byggandet	handlar	om	i	stor	del	att	kunna	återanvända	tidigare	lösningar	och	tekniker	för	

att	 på	 så	 sätt	 skapa	 en	 smidigare	 och	 effektivare	 byggprocess.	 Gamla	 arbetssätt	 återanvänds	 genom	 att	

hela	tiden	förbättras.	Denna	förbättring	kan	göras	möjlig	genom	att	ha	ständiga	mätningar	och	återkoppla	

till	tidigare	situationer.	Det	är	viktigt	att	mäta	såväl	hårda	som	mjuka	parametrar	och	resultatet	från	dessa	

mätningar	blir	sedan	det	som	företagen	kan	jobba	vidare	på	(Lessing,	2006).	
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Den	systematiska	mätningen	och	erfarenhetsåterföringen	går	hand	i	hand	med	de	långsiktiga	relationerna	

som	 är	 viktiga	 för	 det	 industriella	 byggandet.	 Dessa	 skapar	 möjlighet	 att	 tillsammans	 kunna	 skapa	 en	

fungerande	infrastruktur	för	bland	annat	kommunikation	och	tekniska	lösningar.	Just	processen	för	ständig	

utveckling	och	effektivisering	är	centralt	inom	det	industriella	husbyggandet	(Lidelöw	m.fl.,	2015).	

3.3 Mognadsmätning	

Enligt	 Nationalencyklopedins	 (2016)	 definition	 av	 ordet	 mognad	 så	 är	 det	 ett	 begrepp	 som	 innebär	 att	

egenskaper	har	utvecklats	till	en	nivå.	När	nivån	är	uppnådd	öppnas	möjligheter	för	inlärning	och	kunskap	

på	nivåer	som	tidigare	inte	var	möjliga.	Mognadsmätning	i	sin	tur	är	ett	koncept	eller	en	teknik	för	att	mäta	

hur	väl	och	effektivt	ett	företag	jobbar	inom	ett	specifikt	område	dvs.	hur	det	har	utvecklats	till	olika	nivåer.	

Genom	denna	mätning	kan	resultatet,	som	visar	hur	väl	de	hanterar	området	idag,	sedan	granskas	för	att	se	

hur	företag	sedan	kan	jobba	vidare	för	att	blir	starkare	inom	valda	området.	Viktigt	är	att	mätningen	går	att	

upprepa	så	att	den	kan	genomföras	igen	för	att	se	utvecklingen	inom	området	(Crawford,	2006).	Konceptet	

utvecklades	 från	TQM	för	att	bland	annat	öka	den	genomsnittliga	nivån	 inom	processer	 (Cooke-Davies	&	

Arzymanow,	2003).			

Hur	mycket	 en	mognadsmodell	 kan	 hjälpa	 ett	 företag	 ligger	 till	 stor	 del	 i	 hur	 den	 används.	Modellerna	

skapas	som	ett	hjälpande	verktyg	så	att	organisationer	kan	se	hur	de	faktiskt	ligger	till	inom	valda	områden	

och	på	så	sätt	veta	vad	som	behöver	utvecklas	(Duffy,	2001).		

Andersen	&	Jessen	(2002)	beskriver	att	i	ett	fullt	moget	företag	har	nått	en	nivå	där	organisation	är	perfekt	

anpassat	 till	att	klara	av	sina	uppdrag	men	att	det	bara	är	möjligt	att	vara	 fullt	moget	 inom	teorin.	Enligt	

dem	kan	inget	företag	vara	perfekt	moget	och	det	är	därför	mognadsmätning	finns,	för	att	mäta	vilken	nivå	

ett	företag	eller	organisation	har	nått	inom	mognad.	Det	finns	olika	varianter	på	hur	mognadsmätning	går	

till	men	 gemensamt	 för	 de	 flesta	 är	 att	mätning	 bygger	 på	 kunskapshantering,	 attityd	 till	 projektledning	

samt	utförande	inom	valt	område.	

Problemet	med	mognadsmetoder	 idag	 är	 att	 deras	 påverkan	 på	 hur	 företag	 fortsätter	 sin	 utveckling	 är	

marginell.	Trots	ett	stort	tillkännagivande	inom	projektledning	så	är	användandet	och	nyttjandet	lågt.	Detta	

då	mängden	empirisk	data	gällande	dess	användbarhet	är	begränsad	och	att	man	inte	då	vet	om	det	är	värt	

att	använda	metoderna	eller	inte	(Brookes	&	Clark,	2009).	

3.3.1 CMM	

CMM	står	för	capabilty	maturity	model	och	är	en	modell	som	utvecklades	på	slutet	av	1980-talet	och	början	

av	1990-talet	inom	mjukvarubranschen.	Modellens	syfte	var	från	början	att	kunna	hjälpa	mjukvaruföretag	

utvecklas	genom	att	utvärdera	hur	mogna	de	var	inom	vissa	områden.	Genom	att	välja	specifika	områden	
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kan	dessa	utvecklas	snabbt	och	effektivt	och	på	så	sätt	bidra	till	att	hela	organisationen	blir	med	stabil.	För	

att	 kunna	 definiera	 hur	 väl	 utvecklat	 ett	 område	 är	 använder	 CMM	 fem	 olika	 mognadsnivåer	 i	 sin	

utvärderingsprocess.	Nivåerna	är	hierarkiska	där	lägsta	mognaden	beskrivs	av	nivå	1	och	den	högsta	nivå	5.	

De	 olika	 nivåerna	 kallas	 ursprungligen	 för	 Initial,	 Repeatable,	 Defined,	Managed,	Optimizing	 (Paulk	m.fl.,	

1993).	På	svenska	blir	det	Omogen,	Repeterbar,	Definierad,	Predikterbar	samt	Optimerad.	

Nivå	1	-	Omogen	

Den	 omogna	 nivån	 kännetecknas	 av	 att	 det	 inte	 finns	 några	 dokumenterade	 processer	 och	 det	 dagliga	

arbetet	 i	stort	består	av	de	individuellas	handlingar	och	val.	Systemet	är	ad-hoc-baserat	vilket	 innebär	att	

processer	ändras	allt	eftersom	ett	arbete	utförs.	Det	organisatoriska	styret	bidrar	 inte	med	styrdokument	

eller	anvisningar	vilket	innebär	att	olika	personer	löser	liknande	problem	på	olika	sätt.	När	ett	projekt	eller	

arbete	 är	 klart	 finns	 kunskapen	 och	 lärdomar	 endast	 individuellt	 vilket	 innebär	 om	 en	 person	 lämnar	

företaget	försvinner	även	kunskapen.	Budgetar	och	tidsschema	kan	vara	svåra	att	hålla.	

Nivå	2	-	Repeterbar	

På	nivå	2	så	finns	det	direktiv	som	beskriver	hur	projekt	ska	drivas	och	även	procedurer	som	beskriver	hur	

dessa	direktiv	 ska	 implementeras.	Planering	 inför	kommande	projekt	sker	baserat	på	 föregående.	På	den	

repeterbara	 nivån	 kan	 effektiva	 processer	 bli	 dokumenterade	 för	 att	 sedan	 kunna	 upprepas	 längre	 fram	

men	 risken	 för	 att	 gå	 över	 gällande	 budgetar	 och	 tidsscheman	 är	 fortfarande	 överhängande.	 Dessa	

processer	kan	dock	fortfarande	skilja	sig	mellan	projekt	till	projekt.		

Nivå	3	–	Definierad	

Ett	 företag	 når	 nivå	 3	 när	 dess	 processer	 är	 standardiserade,	 dokumenterade	 samt	 integrerade	 i	 sin	

utvecklingsprocess.	Företaget	har	uppnått	stor	kunskap	för	hur	processerna	påverkar	dess	arbete	och	det	

genomförs	på	lika	vis	i	de	olika	projekten.	De	drivande	av	processerna	säkrar	att	samtliga	berörda	vet	hur	

de	fungerar	och	ska	användas.	

Nivå	4	–	Predikterbar	

På	den	predikterbara	nivån	genomförs	företagets	processer	kvantitativt	utifrån	mål	och	nyckeltal	som	mäts	

och	utvärderas.	Kvalitet	och	produkter	mäts	för	att	kunna	öka	effektiviteten	i	det	man	gör	och	organisation	

söker	aktivt	efter	nya	vägar	och	 sätt	att	effektivisera	processerna	ännu	mer.	Uppstår	 fel	eller	oenigheter	

som	skiljer	sig	från	tänkt	process	finns	planer	på	hur	företaget	ska	agera	för	att	rätta	till	det.	

Nivå	5	–	Optimerad	

Optimerad	är	den	högsta	nivån	av	processmognad	och	nås	när	företaget	eller	organisationen	har	fokus	på	

att	 optimera	 de	 befintliga	 kvantitativa	 processerna.	 Data	 från	 tidigare	 projekt	 kan	 återanvändas	 på	 ett	

effektivt	sätt	för	att	effektivisera	processer	inom	företaget.	Inom	organisationen	sker	ett	aktivt	lärande	som	
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resulterar	 i	 förbättrade	 erfarenhetsåterföringar	 till	 framtida	 arbeten.	 Fortsatt	 förbättring	 inom	 den	

Optimerade	nivån	sker	genom	ny	teknologi	och	metoder.	

(Paulk	m.fl.,	1993)	

	

Figur	2.	Mognadsmodell	enligt	CMM	(Effso,	2011)	

		

3.3.2 CMMI	

CMMI	är	en	mognadsmodell	som	växte	fram	ur	CMM	och	ersatte	den	år	2002.	CMMI	bygger	på,	till	skillnad	

från	CMM,	på	hur	ett	företag	eller	en	organisation	arbetar	och	jobbar	utifrån	sin	valda	utvecklingsprocess	

medan	 CMM	 lägger	 fokus	 på	 hur	 väl	 utvecklad	 själva	 processen	 är.	 Likt	 CMM	 är	 det	 Carnegie	 Mellon	

University	 som	 förvaltar	 och	 driver	 modellen	 framåt.	 CMMI	 utvecklades	 från	 de	 tre	 olika	

mognadsmodellerna	 CMM,	 Systems	 Engineering	 Capabilty	 Assessment	 Model	 (SECAM)	 samt	 Integrated	

Product	Developement	 CMM.	Modellen	 använder	 samma	 fem	hierarkiska	 nivåer	 som	CMM	det	 vill	 säga	

Initial,	Repeatable,	Defined,	Managed,	Optimizing	(CMMI	Product	Team,	2010).	

3.3.3 Mognadsstegen	

Till	 skillnad	 från	de	 flesta	övriga	mognadsmodeller	med	 fem	olika	nivåer	har	Andersen	och	 Jessen	 (2003)	

skapat	 en	modell	med	 tre	 steg.	 I	 deras	modell	 riktas	 fokus	mot	 tre	huvudområden;	 attityd,	 kunskap	och	
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handling.	 Attityd	 innefattar	 ett	 företags	 eller	 en	organisations	 ställningstagande	 gentemot	 risker,	 ansvar,	

samarbete,	hårda	och	mjuka	värden	m.fl.	Kunskapsbiten	 innefattar	hur	väl	 företaget	känner	till	 sina	egna	

processer,	 resultatet	 och	 helhetsbild	 och	 handling	 går	 in	 på	 vilka	 former	 av	 beslut	 som	 fattas	 och	 hur	

styrningen	av	företaget	ser	ut	på	de	olika	nivåerna.		

Det	 första	 steget	 kallas	 för	Project	Management	 där	nivån	 ligger	på	ett	 individuellt	 plan	och	 fokus	 riktas	

endast	mot	pågående	projekt	och	hur	det	ska	klaras	av.	Följande	nivå	är	Program	Management	där	man	

förutom	sitt	eget	projekt	även	tittar	runt	inom	organisationen	och	samarbetar	med	liknande	projekt	det	vill	

säga	projekt	som	ligger	inom	samma	program.	Den	sista	nivån	heter	Portfolio	Management	och	innefattar	

ledning	av	projekt	och	program	som	inte	nödvändigtvis	har	en	koppling	mellan	varandra.	Fokus	hamnar	då	

på	hur	väl	mogen	organisationen	är	för	att	klara	det	ändå	(Andersen	och	Jessen,	2003).	

3.4 Byggindustrin	skiljer	sig	från	tillverkningsindustrin	

Det	 industriella	 husbyggandet	 handlar	 om	 att	 övergå	 från	 de	 vanlig	 byggsätten	 dvs.	 att	 arbeta	

projektorienterat	 till	 en	mer	 processliknande	 struktur	 som	 idag	 återfinns	 inom	 tillverkningsindustrin.	Det	

här	stycket	belyser	skillnader	mellan	de	olika	branscherna	som	är	viktiga	att	ha	i	åtanke	när	man	tittar	på	

övergångsprocessen	från	det	traditionella	byggandet	till	det	nya	sättet	att	arbeta.	

Bygg-	 och	 konstruktionsindustrin	 idag	 är	 till	 stor	 del	 indelad	 i	 olika	 projekt	 där	 varje	 projekt	 och	

organisation	skiljer	sig	från	varandra.	Nya	projekt	innebär	nya	samarbeten	med	nya	aktörer	vilket	leder	till	

svårheter	och	försämrar	effektiviteten	inom	branschen.	Varje	projekt	är	unikt	och	det	är	där	byggindustrin	

skiljer	 sig	 stort	 från	 tillverkningsindustrin	 där	 den	bygger	 på	 upprepad	 tillverkning	 av	 liknande	produkter	

(Vrijhoef	&	Koskela,	2005).		

Varje	nytt	byggprojekt	har	en	uppstartssträcka	vilken	tar	tid.	Först	måste	det	definieras	vad	det	är	som	ska	

byggas,	 vad	 uppdraget	 är	 och	 vad	 slutmålet	 är	 att	 åstadkomma.	 Därefter	 följer	 upphandlingar	 av	

byggherrar,	 entreprenörer,	 underentreprenörer	 osv.	 Projektgrupper	 ska	 formas	 och	

kommunikationsplattformer	 ska	 byggas	 upp	 och	 allt	 detta	måste	 ske	 innan	 själva	 produktionen	 kan	 dra	

igång	(Winch,	2010).	

Dr	Gao,	 forskare	 inom	 lean	och	byggprojektledning,	 tillsammans	med	 sin	 kollega	dr	 Low,	professor	 inom	

byggkonstruktion	 i	 Singapore,	 (2014)	 en	 lista	 som	 sammanfattar	 de	 övergripande	 skillnaderna	 mellan	

byggindustrin	och	tillverkningsindustrin	inom	valda	områden.		
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Tabell	2.	Skillnader	mellan	bygg	och	tillverkningsindustrin	(Gau	&	Low,	2014)	

Aspects	 Construction	Industry	 Manufacturing	industry	

Duration	(Life	cycle)	 Short	 Long	

Nature	 One-of-a-kind	nature	 Repetitive	

Work	station	 Transient	 Stable	

Material	components	 Non-standardized	 Standardized	

Material	supply	 Schedule-driven	 Order-driven	

Safety	provision	 Less	enforced	 Highly	enforced	

Labour	force	 Seasonal,	low	job	security	 Not	seasonal,	higher	employment	securi-
ty	

Wages	 Vary	depending	on	skill,	experience	and	
employment	 More	table	wage	policies	

Environment	 Productivity	influenced	by	the	change	in	
environment	

Productivity	less	influenced	by	the	
change	in	environment	

Assembly	and	produc-
tion	

Final	production	is	assembled	on	site	 Within	the	factory	

Technology	 Low	level	of	automation,	prefer	not	to	
use	 Better	and	advanced	

Quality	 Related	to	production	conformance,	re-
work	is	common	

More	closely	to	process	control,	rework	is	
generally	avoided	

Owner	involvement	 Highly	involved	 Less	involved	

Culture	 Ill-defined,	site	personnel	know	nothing	
of	company´s	management	philosophy	

Clearly	defined	so	that	staff	are	conscious	
of	it	

Regulatory	intervention	

Design	solution	and	many	work	phases	in	
a	construction	project	are	subject	to	
checks	and	approvals	by	regulatory	au-
thorities	

Less	subject	to	checks	and	approvals	
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3.5 Motivation	

VeidekkeMAX	är	en	relativt	ny	satsning	och	en	av	de	stora	utmaningarna	som	kommer	behöva	ske	är	att	få	

med	alla	anställda	på	tåget.	Nedan	följer	utvalda	teorier	som	beskriver	processer	många	nysatsningar	går	

igenom	och	vad	som	kan	vara	bra	att	tänka	på.	

3.5.1 Yttre	och	inre	motivation	

Vanligtvis	 pratar	 man	 om	 två	 olika	 typer	 av	 motivation	 när	 det	 gäller	 arbete.	 Den	 ena	 är	 den	 yttre	

motivationen	 där	man	 drivs	 av	 att	 få	 t.ex.	 högre	 lön,	 befordringar	 och	 beröm	 från	 andra	 individer.	 Den	

andra	är	den	inre	motivationen	som	handlar	mer	om	hur	man	känner	som	person	och	vad	som	motiverar	

än	att	bli	bättre.	Exempel	på	detta	är	känslan	av	att	ha	gjort	någonting	bra,	ha	bra	självförtroende	och	en	

personlig	utveckling	av	färdigheter.	Bägge	typerna	av	motivation	är	nödvändiga	när	det	gäller	arbetet	då	de	

tillsammans	kan	få	de	anställda	att	utvecklas	(Whetten	&	Cameron,	2001).	

3.5.2 Scientific	Management	eller	Taylorism	

Scientific	Management	eller	Taylorism	är	en	teori	skapad	av	Frederick	Winslow	Taylor	och	handlar	om	att	

öka	produktion	genom	att	optimera	och	förenkla	arbetsuppgifter.	Teorin	bygger	på	följande	fyra	punkter:	

1. Arbetssättet	ska	byggas	på	vetenskapliga	metoder	och	studier	för	att	effektivisera	genomförandet	

av	specifika	uppgifter	och	inte	längre	som	tidigare	baserat	på	vanor	och	sunt	förnuft.		

2. Tilldelningen	 av	 arbetsuppgifter	 ska	 baseras	 på	 arbetarens	 motivation	 och	 färdigheter	 för	 den	

specifika	uppgiften.	Därefter	ska	de	tränas	för	att	maximera	effektiviteten.	

3. Arbetarna	ska	övervakas	och	utvärderas	för	att	sedan	vägledas	hur	de	kan	öka	sin	effektivitet	och	

maximera	arbetet.	

4. Fördelningen	 av	 arbete	 mellan	 ansvariga	 och	 arbetare	 ska	 vara	 så	 att	 de	 ansvariga	 ska	 ha	 fullt	

ansvar	 för	 planering	 och	 träning	 så	 att	 arbetarna	 endast	 behöver	 fokusera	 på	 att	 utföra	 sina	

uppgifter	så	effektivt	som	möjligt.	

(Winslow	Taylor,	1947)	

Taylor	 ansåg	 att	 alla	 arbetare	 var	 motiverade	 av	 betalning	 och	 lön.	 Han	 ansåg	 att	 om	 en	 arbetare	 inte	

producerade	tillräckligt	på	en	dag	så	var	inte	denna	heller	förtjänt	av	sin	lön.	Kritik	mot	den	här	teorin	har	

framför	allt	höjts	gällande	att	den	förespråkar	att	det	endast	finns	ett	rätt	sätt	att	göra	saker	och	att	den	tar	

bort	all	form	av	individuellt	tänkande	och	ansvar	(Sohn-Rethel,	1978).	
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3.5.3 Human	Relations	Theory	

HRT	har	 sitt	ursprung	 i	de	 så	kallade	Hawthornes	Studies	 som	genomfördes	på	1920-	och	1930-talet	hos	

företaget	Western	Electric	Company	i	Chicago.	Den	som	var	drivande	i	de	studierna	var	Elton	Mayo	och	de	

utförde	undersökningar	bland	arbetarna	gällande	vad	som	motiverade	dem	att	göra	ett	bra	arbete.	Vad	de	

kom	 fram	 till	 var	 att	 det	 är	mer	 än	 bara	 ekonomiska	 belöningar	 som	motiverar	 en	människa.	Minst	 lika	

viktigt	är	att	ha	känslan	av	att	man	är	stolt	över	det	man	gör,	mår	bra	på	jobbet,	känner	att	man	tillhör	en	

organisation	 eller	 företag	 och	 andra	 liknande	 faktorer.	 Teorin	 bestrider	 Taylorismen	 i	 det	 faktum	 att	

arbetare	inte	bara	ansågs	arbeta	för	ekonomisk	vinning	utan	även	deras	sociala	behov	behövs	bemötas	och	

motiveras	(Grey,	2005).	

3.5.4 Translation	(sociologi)	

Inom	ANT	 finns	en	process	 som	kallas	 för	 translation	 som	handlar	om	hur	objekt	eller	 individer	 fungerar	

inom	 sociala	 nätverk	 och	 vilka	 områden	 som	 krävs	 vid	 förändring.	 Processen	 beskriver	 även	 hur	 en	

organisation	kan	representeras	av	en	enhet	eller	individ	(Callon	&	Latour,	1981).	Translation	består	av	fyra	

övergripande	steg	när	det	gäller	förändring:	

1. Problematisering:	Det	första	steget	handlar	om	att	definiera	vilka	olika	typer	av	problem	man	står	

för	gällande	en	specifik	situation	och	hur	de	olika	iblandade	aktörerna	berörs	av	dessa	problem.		

2. Mellanställning:	 Det	 andra	 steget	 går	 ut	 på	 att	 få	 rätt	 aktörer	 på	 rätt	 plats	 och	 knyta	 dem	 till	

specifika	roller.	För	att	nå	detta	används	olika	former	av	hjälpmedel	som	kan	vara	alltifrån	fysiska	

föremål	 till	 texter	 och	 argumentationer	med	 syftet	 att	 öka	 intresset	 för	 situationen	och	dra	bort	

uppmärksamhet	från	distraktioner	som	kan	påverka	processen	negativt.	

3. Mönstring:	 Steg	 tre	 är	 en	 fortsättning	 på	 det	 andra	 steget	med	 syfte	 att	 definiera	 rollerna	 som	

skapats	i	steg	två.	Under	det	tredje	steget	sker	själva	utförandet	av	det	som	påbörjats	i	steg	två.	

4. Mobilisering:	 Det	 sista	 steget	 handlar	 om	 att	mobilisera	 individer	 inom	 de	 olika	 områdena	 som	

berörs	av	situationen	och	se	till	att	de	får	med	sig	alla	på	tåget	dvs.	kommer	medarbetarna	att	följa	

sina	representanter.	

(Callon,	1986).	

	

	 	



21	
	

4. Empiri	

4.1 Veidekke	

Veidekke	 startades	 år	 1936	 den	 6:e	 februari	 i	 Norge.	 Samma	 år	 skrevs	 stadgarna	 om	 vad	 företaget	 ska	

arbeta	med	och	inom	vilka	områden.	Verksamheten	skulle	omfatta	entreprenörverksamhet,	vägbeläggning	

samt	 kringliggande	 aktiviteter.	 Namnet	 Veidekke	 kommer	 från	 det	 norska	 ordet	 för	 vägbeläggning.	

Företaget	la	ner	sin	verksamhet	1940	då	andra	världskriget	rasade	och	återupptog	den	sedan	1948.	Under	

60-	 och	 70-talet	 byggde	 Veidekke	 mest	 motorvägar,	 landningsbanor	 och	 en	 damm.	 Under	 80-talet	

genomfördes	en	 strukturutveckling	 inom	bygg-	och	anläggningsområdet	 vilket	 ledde	genom	 fusioner	och	

sammanslagningar	 till	 att	 företaget	 till	 den	 största	 norskägda	 entreprenören.	 I	 slutet	 av	 1990-talet	 togs	

beslutet	 att	 Veidekke	 skulle	 växa	 inom	 hela	 Skandinavien.	 1998	 startades	 ett	 dotterbolag,	 Veidekke	

Construction	AB	i	Göteborg	och	2000	startades	verksamheten	i	Stockholm	upp	(Veidekke,	2016).		

Idag	 är	 Skandinaviens	 fjärde	 största	 företag	 inom	 områdena	 bygg-,	 anläggning-	 och	 bostadsutveckling.	

Företagets	 grundläggande	 filosofi	 är	 att	 skapa	engagemang	och	 involvering	hos	 sina	medarbetare	 för	 att	

sedan	 bygga	 vidare	 på	 det.	 20	%	 av	 företaget	 ägs	 därför	 av	 sina	 anställda	 och	 de	 är	 därmed	 den	 nästa	

största	 ägaren	 av	 Veidekke.	 	 De	 arbetar	 också	 med	 att	 involvera	 samtliga	 parter	 i	 ett	 projekt	 från	

medarbetare	till	leverantörer	och	kunder	med	flera	för	att	göra	arbetet	effektivare,	mer	innovativt	och	mer	

lönsamt	(Veidekke,	2016).	

4.2 VeidekkeMAX	

Nedan	 följer	beskrivning	av	Veidekkes	 satsning	 inom	det	 industriella	byggandet.	Deras	koncept	kallas	 för	

VeidekkeMAX.	

4.2.1 Uppstart	

I	 början	 på	 2000-talet	 skapade	 Veidekke	 ett	 koncept	 som	 innefattade	 ett	 typhus	 som	 kallades	 för	

kärnhuset.	Konceptet	innebar	att	våtgrupper	samlades	och	trapphus	utformades	på	ett	speciellt	sätt.	Runt	

trapphuset	gick	det	sedan	att	designa	en	friare	planlösning.	Problemet,	trots	den	friare	planlösningen,	var	

att	husen	blev	för	statiska	vilket	i	sin	tur	ledde	till	att	varken	stadsarkitekter	eller	marknaden	ville	ha	husen	

då	 de	 blev	 för	 enformade	 och	 tråkiga.	 Veidekke	 insåg	 då	 att	 ett	 mer	 flexibelt	 system	 skulle	 behöva	

utvecklas	för	att	kunna	fortsätta	på	den	banan	(Söderberg,	2016).	

En	omstart	gjordes	och	utveckling	av	det	nya	systemet	VeidekkeMAX	inleddes	genom	att	samla	arkitekter,	

konstruktörer,	VVS-arbetare	och	Veidekkes	egen	byggpersonal	från	olika	regioner	inom	bostad	som	hade	i	

uppdrag	 att	 diskutera	 och	 granska	 vad	 som	 skulle	 åstadkommas	 med	 det	 nya	 konceptet.	 Det	 hela	
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resulterade	 i	 att	 konceptet	 som	 består	 av	 tre	 delar;	 en	 teknisk	 plattform/lösningar,	 process	 samt	 en	

organisation.	Dessa	tre	områden	presenteras	närmre	i	följande	stycken.	

Målet	med	VeidekkeMAX	är	att	skapa	ett	system	för	detaljlösningar	och	processer	som	ger	en	helhetssyn	

för	hela	projekten,	från	början	hur	styrningen	av	projekteringen	ser	ut	till	det	färdiga	projektet.	Konceptet	

med	 kärnhuset	 bidrog	 med	 viktig	 information	 om	 hur	 lösningar	 och	 kunskap	 ska	 föras	 vidare	 från	 ett	

projekt	 till	 nästa.	 Repetition	 bidrar	 till	 effektivare	 lösningar	 som	 sparar	 tid	 och	 pengar	 då	 man	 slipper	

uppfinna	hjulet	varje	gång	ett	nytt	projekt	startar	(Söderberg,	2016).	

4.2.2 Tekniska	lösningar	

Den	karakteristiska	 tekniska	 lösningen	 för	VeidekkeMAX	är	en	prefabricerad	 installationsmodul.	Modulen	

innehåller	 förutom	 ett	 färdigt	 badrum	 även	 ventilationskanaler,	 avloppsrör,	 tappvatten	 och	 el-central.		

Dessa	är	 färdigkopplade	 i	 ett	 schakt	 vilket	 gör	dem	 lättåtkomliga	och	modulerna	produceras	 i	 en	 fabrik	 i	

Sala	 av	 Veidekke	 Prefab	 för	 att	 sedan	 transporteras	 till	 byggplatsen.	 En	 annan	 signifikant	 lösning	 är	 att	

endast	 icke-organiska	 material	 används	 i	 stommar	 och	 dylikt.	 Detta	 innebär	 att	 risken	 för	 mögel	 i	

byggnaden	försvinner	och	innerväggar	och	dylikt	kan	komma	på	plats	bara	dagar	efter	det	att	taket	lyfts	på	

då	 lösningen	 inte	kräver	att	byggnaden	helt	 torkats	ut	 från	vatten.	Till	 bjälklaget	används	prefabricerade	

överspända	betongplattor	med	spännvidd	på	upp	till	9,5	meter	vilket	ger	 friare	arbetsytor	då	behovet	av	

stämp	försvinner	och	ytterväggarna	är	färdigmålade	betongsandwich-element	som	lyfts	på	plats	och	gjuts	

fast	(Söderberg,	2016).	

4.2.3 Organisation	och	processer	

Industriellt	 bostadsbyggande	 handlar	 till	 stor	 del	 om	 effektivisering,	 både	 i	 sättet	 att	 arbeta	 och	 rent	

kostnadsmässigt,	 vilket	VeidekkeMAX	 till	 stor	del	handlar	om.	Redan	 i	projekteringsstadiet	 så	 samlas	alla	

involverade	 i	 projektet,	 dvs.	 allt	 från	 arkitekter	 till	 konsulter	 och	 egen	produktionspersonal,	 och	har	 ICE-

möten.	 Det	 innebär	 att	 samtliga	 involverade	 är	 med	 från	 start	 och	 lär	 sig	 projektet	 under	

projekteringsstadiet	 och	 till	 hjälp	 används	 VDC.	 Till	 exempel	 har	 då	 produktionspersonalen	 redan	 byggt	

huset	 en	 gång	 virtuellt	 innan	 de	 kommer	 till	 byggplatsen.	 Med	 hjälp	 av	 VDC	 och	 3D-modulering	

effektiviseras	processen	samt	höjer	kvalitet	på	bygghandlingarna.	Modellerna	uppdateras	på	veckovis	basis	

vilket	innebär	att	samtliga	involverade	vet	hur	de	andra	ligger	till	då	det	jobbas	i	samma	modell	(Söderberg,	

2016).	

Inom	 konceptet	 VeidekkeMAX	 arbetas	 det	 även	med	 så	 kallade	multihandverkare.	 Detta	 innebär	 att	 en	

hantverkare	kan	hantera	många	olika	kunskapsområden	vilket	leder	till	att	Veidekke	kan	göra	en	stor	del	av	

allt	 jobb	 själv.	 Detta	 minskar	 antalet	 överlämningar	 och	 upphandlingar	 som	 tar	 tid	 och	 kostar	 pengar.	

Konceptet	strävar	även	efter	att	ha	samma	team	som	jobbar	i	samma	typer	av	projekt	så	att	dessa	lär	sig	
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byggsystemen	och	blir	duktiga	på	det.	Det	i	sin	tur	innebär	att	de	kan	sätta	ihop	byggelement	till	olika	hus	

snabbt	och	effektivt	så	länge	byggsystemet	är	detsamma	i	varje	projekt.	Då	kan	Veidekke	jobba	med	långa	

inköpsavtal,	större	volymer	och	därmed	få	bättre	priser	tack	vare	en	minskad	variation	av	produkter	dvs.	

stordriftsfördelar	(Söderberg,	2016).	

4.3 Granskade	områden	inom	VeidekkeMAX	

Utifrån	modellen	 om	 de	 åtta	 huvudområdena	 som	 Jerker	 Lessing	 lyfter	 fram	 har	 följande	 fyra	 områden	

tagits	fram	och	blivit	valda	för	granskning.	Nedan	följer	beskrivningar	från	respondenter	för	hur	det	ser	ut	

idag	 gällande	användning	av	 verktyg	och	processer	 inom	de	olika	områdena.	Det	 är	dessa	områden	 som	

kommer	att	analyseras	och	ges	en	grad	av	mognad.	

4.3.1 Framtagande	av	tids-	och	kostnadsmodeller	

Processmognaden	 gällande	 framtagande	 av	 tids-	 och	 kostnadsmodeller	 handlar	 till	 stor	 del	 hur	 de	 olika	

projekteringsledarna	arbetar	och	om	deras	arbetssätt	är	 likadana	dvs.	är	deras	arbetssätt	 standardiserat.	

R9	beskriver	att	då	det	är	en	liten	grupp	som	arbetar	med	projekteringen	inom	VeidekkeMAX	så	pratar	de	

mycket	med	varandra	och	 försöker	hitta	 sätt	 som	 liknar	varandra.	Dock	 säger	 respondenten	att	om	man	

skulle	 titta	på	hur	de	arbetar	 idag	 så	 skulle	det	 skilja	 sig	 väldigt	 från	varandra,	 ”Slutmålet	blir	 väldigt	 likt	

men	hur	vi	tar	oss	dit	skiljer	sig	väldigt	stort	mellan	hur	vi	projekteringsledare	jobbar”.	Denne	beskriver	hur	

de	 personliga	 intressena	 styr	 till	 stor	 del	 var	 fokus	 hamnar	 då	 olika	 personer	 tycker	 olika	 saker	 är	 olika	

viktiga	 att	 fokusera	 på	 men	 att	 det	 i	 slutändan	 blir	 samma	 produkt	 och	 att	 vart	 man	 ska	 nå	 och	 vad	

modellen	ska	innehålla	finns	noga	beskrivit	i	manualer	och	mallar.	

Respondent	 R7	 är	 inne	 på	 samma	 spår	 om	 att	 projekteringsledarnas	 sätt	 att	 arbeta	 vid	 framtagande	 av	

modeller	och	hur	de	lägger	upp	sina	arbetssätt	skiljer	sig	åt	från	varandra.	Respondenten	säger	dock	att	det	

egentligen	ska	vara	så	att	alla	 jobbar	på	samma	sätt	och	man	ska	 ta	 fram	samma	typ	av	modell	med	ett	

visst	 antal	 parametrar	 och	 att	 man	 från	 dessa	 parametrar	 ska	 kunna	 ta	 fram	 pris-	 och	 tidssättning	 och	

poängterar	att	det	här	vet,	att	slutprodukten	ska	innehålla	dessa	saker	och	det	finns	det	krav	på.		

R7	 fortsätter	 med	 att	 beskriva	 att	 det	 finns	 krav	 på	 hur	 modellerna	 ska	 vara	 uppbyggda	 och	 vilka	

beteckningar	som	ska	användas	för	att	beskriva	de	olika	beståndsdelarna	något	som	även	R8	och	R9	pratar	

om.	R8	säger	att	modellen	ska	byggas	på	ett	sådant	sätt	att	alla	element	har	beteckningar	enligt	Veidekkes	

system	och	att	den	 följer	de	befintliga	 instruktionerna.	R7	 fortsätter	 sedan	med	att	beskriva	att	det	 inte	

alltid	 sker	 att	 detta	 når	 ut	 till	 externa	 aktörer	 och	 poängterar	 vikten	 av	 att	 det	 måste	 för	 att	 kunna	

genomföra	arbetet	 smidigt.	Det	 ligger	hos	projekteringsledaren	och	projektledarens	ansvar	att	 t.ex.	både	

arkitekter	och	konstruktörer	vet	vilka	beteckningar	som	det	är	som	gäller	för	byggen	med	VeidekkeMAX.	
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Inom	Veidekke	 finns	 en	 intern	 samlingsplats	 där	 den	 grundläggande	 ramhandlingen	 för	 bostadshus	 finns	

som	heter	ERP.	Samtliga	respondenter	R7-R9	säger	att	de	använder	beskrivningar	som	finns	där	som	grund	

för	samtliga	projekt	och	att	det	måste	man.	

4.3.2 VDC	

Att	användandet	av	VDC	inom	VeidekkeMAX	är	en	central	och	viktig	del	är	samtliga	respondenter	överens	

om	och	alla	de	tillfrågade	är	väl	medvetna	om	att	det	ska	användas	och	att	de	själva	gör	det.	Det	saknas	

dock	närmre	instruktion	om	hur	ledningen	vill	att	VDC	ska	användas	och	bilden	av	idag	är	att	det	är	upp	till	

varje	individ	var	man	riktar	fokus	för	användandet.	R5	beskriver	att	det	idag	inte	finns	någon	standard	eller	

krav	på	hur	VDC	ska	användas	och	till	vad	samt	att	modeller	och	sätt	att	arbete	skiljer	sig	åt	beroende	på	

intresset	hos	de	ansvariga	för	varje	projektet.	

Något	som	alla	de	tillfrågade	pratar	om	är	ICE-mötena	som	är	en	viktig	del	av	VeidekkeMAX.	Grundtanken	

för	samtliga	möten	är	detsamma	och	ska	finnas	på	samtliga	projekt	men	R9	beskriver	att	sen	hur	mötena	

genomförs	 rent	 praktiskt	 kan	 skilja	 sig	 åt	 beroende	 på	 vem	 som	 är	 ansvarig	 för	 dem.	 Respondenten	

beskriver	t.ex.	hur	denne	har	planer	på	att	testa	en	ny	variant	på	mötets	utformning	och	att	det	är	dennas	

egen	idé	och	inget	som	respondenten	blivit	ombedd	att	göra	från	ledningen.		

Ute	på	byggplatserna	beskriver	R5	och	R6	att	det	 sker	en	satsning	på	att	ha	papperslösa	byggplatser	där	

ritningarna	inte	skrivs	ut	i	större	format	utan	istället	används	datorer	och	plattor	för	att	kolla	dessa.	Varken	

R5	eller	R6	säger	att	denna	inte	känner	till	att	det	finns	några	krav	på	att	detta	ska	användas	men	att	det	

kommer	och	är	ett	smidigt	sätt	att	arbeta.	R5	beskriver	att	företaget	har	en	vision	att	gå	mot	papperslösa	

byggarbetsplatser	och	en	vidare	utveckling	av	användandet	av	modeller.		

R3	 som	 arbetar	 med	 VDC-utvecklingen	 beskriver	 att	 Veidekke	 är	 ett	 företag	 som	 är	 väldigt	 drivande	 i	

frågorna	gällande	VDC	men	att	den	generella	mognaden	 inte	 är	den	högsta.	Respondenten	beskriver	 att	

toppen	 inom	företaget	är	oerhört	hög	men	att	det	borde	 riktas	ett	 fokus	mot	att	höja	 lägstanivån.	R4	är	

inne	på	detsamma	om	att	kunskapen	om	vad	VDC	verkligen	är	kanske	inte	är	den	högsta	men	att	det	är	på	

väg	 att	 ske	 förändringar.	 Bägge	 respondenterna	 beskriver	 hur	 arbetet	 på	 deras	 avdelning	 idag	 är	 väldigt	

individuell	och	att	sättet	de	själva	arbetar	på	skiljer	sig	enormt	från	varandra.	R4	säger	bland	annat	att	”jag	

har	 inte	 den	 blekaste	 aning	 om	 vad	mina	 kollegor	 gör	 på	 dagarna”.	De	 båda	 kommer	 dock	 in	 på	 ämnet	

huruvida	det	är	en	roll	som	behöver	styras	upp	eller	inte.	R3	säger	att	rollen	som	VDC-ingenjör	är	väldigt	fri	

och	rörlig	men	att	denna	tror	att	det	skulle	vara	bra	att	skriva	en	arbetsbeskrivning	som	på	en	relativt	enkel	

nivå	beskriver	relevanta	processer	för	rollen.	
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4.3.3 Erfarenhetsåterföring	

Ute	på	byggen,	beskriver	R5,	sker	en	kontinuerlig	rapportering	av	eventuella	fel	eller	problem	som	uppstår.	

Dessa	rapporteras	in	i	en	erfarenhetsåterföringslista	som	en	VDC-ingenjör	har	haft	ansvar	för	att	se	till	att	

allt	 kommer	 in.	 I	 listan	 läggs	 bilder,	 rapporteringar,	 beskrivningar	 och	 förslag	 till	 lösningar	 in.	 På	 det	

projektet	 skedde	 även	 ett	 möte	 en	 gång	 i	 veckan.	 Listan	 är	 en	 stor	 del	 av	 VeidekkeMAX	

erfarenhetsåterföring	och	den	trycks	det	tydligt	på	från	organisationen	att	den	ska	användas	säger	R5.	Det	

finns	en	tydlig	process	 för	hur	 listan	ska	användas	och	vad	den	är	 till	 för.	Hur	 listan	används	sedan	 ligger	

delvis	hos	projekteringsledare	inför	nya	projekt	men	ute	på	bygget	ligger	det	ansvaret	hos	platschefen.	

Även	 R6	 lyfter	 fram	 att	 det	 som	 finns	 gällande	 erfarenhetsåterföring	 är	 den	 listan	 som	 R5	 beskriver.	

Respondenten	beskriver	att	det	finns	 instruktioner	om	hur	 listan	fungerar	och	hur	den	används	men	inga	

riktlinjer	om	att	det	finns	krav	på	att	den	används	eller	liknande.	Utöver	den	existerande	listan	är	det	helt	

upp	till	platschefen	att	ansvara	för	erfarenhetsåterföring.	R6	beskriver	att	den	generella	processen	för	hur	

erfarenhetsåterföring	 sker	på	ett	bygge	är	väldigt	beroende	på	vem	som	är	platschef.	R6	har	hört	någon	

gång	att	det	ska	finnas	en	erfarenhetsansvarig	på	varje	bygge	men	att	det	inte	finns	några	krav.	

Både	R5	och	R6	beskriver	att	hur	listan	används	är	upp	till	platschefer	om	de	kollar	på	den	eller	inte.	R6	vet	

dock	 att	 listan	 används	 då	 andra	 projekt	 inom	 VeidekkeMAX	 hört	 av	 sig	 och	 ställt	 frågor	 gällande	 vissa	

punkter.	Dock	saknas	riktlinjer	eller	krav	på	användning	inför	moment.	Båda	beskriver	att	det	framförallt	är	

i	tidiga	skeden	som	listan	är	användbar.	R6	säger	att	de	inte	aktivt	letar	i	listan	inför	nya	moment	för	att	se	

om	det	uppstått	problem	 i	de	momenten	på	andra	byggen	utan	 räknar	med	att	detta	då	 ska	vara	 fixat	 i	

bygghandlingarna	och	att	det	därmed	inte	ska	behövas.	Respondenten	påpekar	dock	att	de	skulle	vara	bra	

om	de	själva	blev	bättre	på	att	gå	in	listan.	

R4	som	arbetar	med	utvecklandet	av	erfarenhetsåterföringen	beskriver	samma	 lista	som	både	R5	och	R6	

beskrivit	och	att	det	är	utifrån	den	som	arbetet	ska	ske.	R4	säger	även	att	det	på	varje	bygge	ska	utses	en	

person	som	är	ansvarig	för	erfarenhetsåterföringen	som	då	har	ansvar	för	att	det	sker	en	rapportering	av	

problem	och	att	de	förs	 in	 i	 listan.	Enligt	respondenten	är	det	 idag	ett	problem	att	ute	 i	projekten	så	har	

man	”svårt	att	avgöra	vad	som	är	erfarenhetsåterföring	och	vad	som	är	avvikelse,	man	rapporterar	hellre	

avvikelser	eftersom	det	är	en	direkt	ekonomisk	 fråga”	och	att	det	måste	 ske	ett	hårdare	arbete	med	att	

beskriva	skillnaden	och	vikten	av	båda	dvs.	”vilka	erfarenheter	kan	man	dra	av	de	här	avvikelserna”.	

R4	 fortsätter	 att	 beskriva	 hur	 Veidekke	 har	 beskrivet	 i	 verksamhetssystemet	 att	 det	 ska	 ske	

erfarenhetsåterföring	men	inte	så	noga	hur	utan	att	det	ska	skrivas	ett	dokument	i	slutet	hur	projektet	gått	

men	 är	 tveksam	 huruvida	 detta	 sedan	 följs	 upp.	 Respondenten	 säger	 att	 det	 idag	 sker	 utveckling	 och	

undersökning	för	hur	det	hela	ska	genomföras	och	det	kommer	beskrivningar	och	riktlinjer	men	att	det	inte	

nått	 ut	 till	 arbetsplatser	 än.	 Idag	 finns	 inga	 krav	 på	 erfarenhetsåterföring	 men	 R4	 beskriver	 att	 det	 i	
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framtiden	borde	komma	för	möjliggöra	systemets	utveckling	genom	erfarenheter,	”annars	blir	det	ad-hoc	

och	man	löser	saker	på	plats	och	då	drar	man	inte	nytta	av	att	jobba	i	ett	system”.	

VDC-ingenjörerna	R3	och	R4	beskriver	båda	att	de	saknas	riktlinjer	för	hur	erfarenhetsåterföringen	ska	gå	

till	inom	deras	grupp	men	att	det	idag	sker	genom	kontinuerliga	möten	där	relevanta	ämnen	diskuteras	och	

för	ned	 i	protokoll.	Tydliga	sätt	att	 sprida	och	 föra	vidare	den	 insamlade	erfarenheten	saknas	dock.	Båda	

respondenterna	beskriver	också	att	mycket	av	den	erfarenhet	som	finns	 inom	deras	grupp	är	 implicit	och	

skulle	någon	försvinna	så	blir	det	problem	med	kunskapsluckor.	R4	säger	att	de	skulle	behöva	bli	bättre	på	

att	 bokföra	 och	 förtydliga	 vilka	 processer	 de	måste	 bli	 bättre	 på.	 Respondenterna	 beskriver	 att	 det	 inte	

finns	några	tydliga	riktlinjer	eller	krav	på	att	gå	in	i	den	befintliga	erfarenhetslistan	inom	VeidekkeMAX	för	

att	leta	nya	direktiv	eller	lösningar	och	att	de	inte	heller	går	in	kontinuerligt	att	tittar	i	den.	

Detsamma	gäller	för	R7-R9	gällande	erfarenhetslistan.	Krav	och	riktlinjer	saknas	enligt	respondenterna	och	

det	ligger	hos	varje	enskild	individ	att	själv	känna	till	hur	listan	fungerar	och	att	alla	har	ett	eget	ansvar	att	

man	går	in	och	tittar	i	den.	R8	beskriver	också	att	listan	framförallt	gäller	produktion	och	inte	projektering	

och	 uppstår	 situationer	 och	 problem	 letar	 respondenten	 istället	 i	 ERP.	 R9	 säger	 att	 man	 av	

självbevarelsedrift	går	in	och	tittar	i	listan	för	att	inte	upprepa	misstag	men	belyser	att	”byggbranschen	är	

experter	på	att	uppfinna	hjulet	 varje	 gång,	 göra	 samma	misstag	 flera	 gånger”	och	att	det	 gäller	 att	 få	 in	

tänket	att	varje	misstag	man	kan	få	bort	är	framsteg.	Gruppen	av	projekteringsledare	har	själva	skapat	ett	

system	för	hur	de	genomför	erfarenhetsåterföringen.	

4.3.4 Mätning	

R1	beskriver	att	det	finns	ett	referensprojekt	med	referensvärden	kopplade	till	kostnad,	tid	och	kvalitet	som	

mäts.	 Inom	dessa	referensvärden	finns	delmål	som	ska	uppnås	 inom	en	bestämd	tid.	 	Varje	projekt	bryts	

ner	i	tio	olika	delar	där	varje	del	kalkyleras	så	de	vet	vad	varje	de	kommer	att	kosta.	Inför	varje	projekt	kan	

det	 då	 kontrolleras	 vad	 den	 delen	 kostade	 i	 förra	 projektet	 och	 sedan	 mäts	 vad	 den	 kostade	 i	 det	

nuvarande	 för	 att	 se	om	det	blir	 billigare	eller	dyrare.	 Endast	delar	 som	berör	VeidekkeMAX	och	 som	är	

återkommande	 i	 samtliga	projekt	utvärderas	 för	 att	 göra	det	möjligt	 att	 få	ut	några	mätningar	 av	 värde.	

Dessa	 omvandlas	 till	 ett	 tal	 som	 gör	 det	 så	 nära	 som	möjligt	 att	 ”jämföra	 ett	 äpple	med	 ett	 äpple,	 det	

kommer	aldrig	bli	ett	äpple	med	ett	äpple,	det	går	inte	men	ju	närmre	vi	kommer	desto	bättre”.		

Vidare	berättar	R1	att	mätningen	hela	tiden	är	under	utveckling	och	att	de	i	nuläget	har	en	hypotes	om	hur	

mätningarna	ska	gå	till	men	vet	inte	om	det	är	det	bästa	sättet	att	göra	det	på.	Det	handlar	om	en	ständig	

utveckling	av	vad	man	mäter	och	hur	samt	en	jakt	på	nya	måttsätt	och	relevanta	områden.	Idag	ligger	fokus	

på	mätningar	av	tid	och	kostnad	med	en	grundtanke	om	att	det	aldrig	ska	vara	okej	att	nå	målen	genom	att	
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sänka	kvaliteten	på	produkten.	Mätningarna	får	inte	påverka	det	slutgiltiga	resultatet	på	något	sätt	för	då	

kommer	de	ha	en	mer	negativ	än	positiv	effekt.	

R5	beskriver	att	de	mätningar	som	genomfördes	på	det	projekt	denne	var	involverad	i	främst	hade	fokus	på	

PPU,	plan	procent	utfört.	PPU	innebär	att	det	på	basmötena	varje	vecka	bestäms	vad	som	ska	genomföras	

kommande	 tid	 och	 på	 följande	 möte	 uppföljs	 detta	 för	 att	 se	 hur	 genomförandeprocenten	 var.	

Respondenten	beskriver	att	det	finns	mallar	för	hur	dessa	genomförs	men	att	det	inte	finns	några	krav	på	

att	använda	dessa	eller	att	genomföra	några	mätningar	över	huvud	taget.	Detta	är	något	även	R6	säger	att	

det	 inte	 finns	 några	 krav	 denne	 vet	 om	 från	 ledningsgrupper	 på	 att	 mätningar	 ska	 genomföras	 på	

byggplatser.	Likt	R5	beskriver	respondenten	att	det	sker	mätningar	på	bygget	men	dessa	skiljer	sig	från	de	

R5	 genomför.	 R6	 säger	 att	 det	 helt	 och	 hållet	 ligger	 hos	 den	 ansvariga	 för	 bygget	 att	 själv	 genomföra	

mätningar	och	bestämma	vad	som	ska	mätas.	

4.4 Standardisering	

Samtliga	respondenter	har	fått	frågan	vad	deras	syn	på	standardisering	inom	arbetsprocesser	är	och	tankar	

om	hur	långt	det	ska	dras,	vad	det	finns	för	några	för-	och	nackdelar	med	att	lägga	sig	på	olika	nivåer.	Det	

här	området	är	inget	område	som	direkt	går	att	mäta	mognad	inom	processer	i	men	är	av	stor	betydelse	för	

vilka	 processer	 som	kan	 skapas	och	 användas.	 I	 ett	 fungerande	 standardiserat	 system	kan	processer	 lätt	

upprepas	och	därmed	mognadsmätas.	

Tittar	man	övergripande	på	 respondenternas	 svar	gällande	detta	ämne	 så	går	det	att	urskilja	en	bild	där	

synen	 på	 standardiseringen	 skiljer	 sig	 gällande	 de	 som	 sitter	 inne	 på	 HK	 och	 de	 som	 arbetar	 ute	 på	

byggplatserna.		

För	respondenterna	R1-R4	och	R7-R9	är	det	övergripande	endast	en	positiv	inställning	till	standardiseringen	

och	där	finns	även	vilja	och	motiv	att	dra	den	långt.	Det	handlar	inte	om	att	bygga	samma	hus	om	och	om	

igen	men	en	genomgående	inställning	att	återanvända	och	utnyttja	så	mycket	kunskap	från	tidigare	projekt	

som	möjligt	samt	generalisera	lösningar	så	att	de	kan	användas	i	varje	projekt.	”Målet	är	att	hitta	ett	sätt	

att	 jobba	 och	 göra	 det	 bättre	 och	 bättre”	 anser	 bland	 annat	 en	 av	 respondenterna	 och	 en	 annan	 säger	

att	”Alla	företag	behöver	en	produkt	de	är	riktigt	bra	på,	kan	bygga	till	den	här	pengen	och	det	vet	vi	exakt.	

Det	är	som	att	sälja	en	Volvo.”.	Det	handlar	om	att	hitta	ett	sätt	att	arbeta	på	och	sedan	förfina	det.	

R5	och	R6	ute	på	byggplatserna	delar	meningen	med	de	övriga	på	HK	att	standardisering	är	bra	men	att	det	

inte	får	gå	för	långt.	Kommentarer	bland	dessa	respondenter	är	att	det	”Måste	finnas	en	frihet	kvar,	man	

kan	 inte	dra	det	 för	 långt	då	detta	kan	 leda	 till	 förlust	 i	 innovation	som	kommer	skada	mer	en	hjälpa	på	

längre	sikt”	och	att	sätten	att	arbeta	på	ska	vara	”Uppstyrda	men	inte	styrda”.	R6	beskriver	att	det	finns	en	

risk	med	 att	 standardisera	 för	 långt	 dels	 för	 att	 anställda	 inom	 företaget	 kan	 tröttna	 på	 att	 göra	 precis	
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samma	 sak	 på	 samma	 sätt	 hela	 tiden	 vilket	 leder	 till	 att	 arbetsglädjen	 kan	 dala	 samt	 att	 som	 det	 står	 i	

kommentaren	ovan	att	det	måste	finnas	en	frihet	kvar	i	arbetet	att	upptäcka	nya	lösningar,	”Det	ska	vara	

fritt	att	 testa	en	ny	 lösning	eller	produkt	man	 tror	på	och	 tror	kan	vara	bättre	än	de	som	står	att	de	ska	

användas”.	R5	anser	att	i	dagsläget	ska	fokus	ligga	på	att	utveckla	produkten	och	trimma	den.	

Respondent	R7	är	inne	på	samma	sak	som	R5	och	R6	att	det	finns	risk	att	det	blir	tråkigt	och	enformigt	att	

standardisera	 för	 mycket,	 ”Tittar	 man	 på	 det	 personliga	 planet	 så	 blir	 det	 ju	 oerhört	 tråkigt	 att	 bygga	

samma	sak	hela	tiden	men	tittar	man	företagsekonomiskt	är	det	ju	väldigt	bra”.	Denna	anser	dock	att	det	

är	något	man	får	räkna	med	och	att	det	ändå	är	rätt	väg	att	vandra	mot	en	standardiserad	process	 inom	

många	 olika	 områden	 med	 VeidekkeMAX.	 Det	 samtliga	 respondenter	 har	 poängterat	 är	 att	 det	 måste	

fortsatt	finnas	utrymme	för	att	tänka	och	agera	självständigt,	R1	säger	att	det	”Inte	får	försvinna	att	man	

ska	 kunna	 tänka	 själv”	 och	 detta	 är	 även	 en	 av	 Veidekkes	 värdegrunder	 då	 företaget	 ska	 vara	

gränssprängande.	
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5. Analys	

5.1 Granskade	områden	inom	VeidekkeMAX	

Nedan	 följer	 analys	 av	 de	 granskade	 områdena	 inom	VeidekkeMAX.	 Den	 insamlade	 empirin	 gällande	 de	

olika	 områdena	 analyseras	 med	 den	 studerade	 teorin	 för	 att	 mäta	 mognaden	 och	 se	 inom	 vilken	 nivå	

VeidekkeMAX	ligger.	

5.1.1 Framtagande	av	tids-	och	kostnadsmodeller	

Beskrivningarna	från	de	olika	projektledarna	hur	de	jobbar	vid	framtagandet	och	arbetet	med	modellerna	

skiljer	sig	väldigt	från	person	till	person.	Som	R9	beskrev	så	beror	arbetet	idag	till	stor	del	på	hur	intresserad	

varje	 individ	 är	 av	 vissa	 områden	 och	 dessa	 får	 då	 ett	 större	 fokus.	 Det	 sker	 ett	 utbyte	 av	 information	

genom	samtal	vilka	underlättas	av	att	det	 idag	är	en	liten	grupp	som	arbetar	med	projekteringsledningen	

men	på	det	stora	hela	ges	bilden	av	att	arbetet	sker	väldigt	individuellt.	

Det	 som	 finns	 som	 gemensamma	 krav	 är	 gällande	 slutprodukten	 och	 hur	modellen	 fungerar	 när	 den	 är	

färdig.	Där	finns	det	riktlinjer	för	vad	den	ska	kunna	användas	till	och	hur	den	ska	vara	uppbyggd	men	vägen	

dit	skiljer	sig	i	de	olika	fallen	något	samtliga	respondenter	är	väl	medvetna	om.	

Tittar	 man	 ur	 ett	 rent	 mognadsperspektiv	 gällande	 hur	 väl	 etablerade	 processer	 som	 finns	 inom	

framtagandet	 så	 är	 idag	 bilden	 att	 systemet	 väldigt	 individuellt	 baserat	 och	 varierar	 från	 fall	 till	 fall.	

Mognadsnivån	blir	då	i	detta	fall	 låg	enligt	kraven	från	CMM	gällande	de	olika	nivåerna.	Kraven	för	att	nå	

nivå	 2,	 repeterbar	 process,	 gällande	 att	 processen	 är	 identifierad	 fullföljs	 inte	 till	 fullo	men	 det	 finns	 en	

tydlig	insikt	bland	samtliga	intervjuade	om	vikten	av	att	kunna	återanvända	kunskap	från	tidigare	projekt	in	

i	de	nya.	Samtliga	respondenter	berör	under	intervjuerna	ämnet	att	kunna	skapa	standardiserade	processer	

som	återanvänds	i	samtliga	projekt	men	dessa	processer	sker	idag	endast	på	en	individuell	nivå.	

Det	som	finns	idag	är	ERP	och	det	används	av	samtliga	och	där	finns	riktlinjer	och	krav	på	vad	som	måste	

göras	och	användas.	Då	detta	verktyg	är	 tydlig	 implementerat	och	 inarbetat	ger	det	en	hög	mognad	och	

beskriver	 en	 repeterbar	 process.	 Därför	 sker	 bedömning	 att	 framtagandet	 av	 tids-och	 kostnadsmodeller	

inom	VeidekkeMAX	idag	ligger	på	nivå	2.	

Det	 som	 är	 värt	 att	 kommentera	 är	 dock	 det	 faktum	huruvida	 det	 behövs	 tydligare	 processer	 för	 att	 nå	

bättre	resultat	än	de	som	sker	idag.	Om	målet	uppfyller	kraven	är	det	av	största	vikt	att	lyfta	frågan	om	det	

verkligen	finns	ett	behov	av	att	styra	upp	sättet	projekteringsledarna	arbetar	på.	Detta	ämne	kommer	att	

diskuteras	djupare	och	mer	noggrant	längre	fram	i	arbetet.	
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5.1.2 VDC	

För	att	 lättare	kunna	analysera	VDC	som	en	helhet	kommer	denna	analys	dela	upp	området	 i	 tre	mindre	

områden	för	att	lättare	beskriva	processerna	och	analysera	dem.	Det	första	området	är	det	organisatoriska	

hur	möten	 och	 dylikt	 sköts,	 det	 andra	 är	 hur	 VDC	 används	 ute	 på	 byggplatserna	 och	 det	 sista	 hur	 VDC-

ingenjörernas	arbetsprocesser	ser	ut.	Arbetet	med	framtagandet	av	tids-	och	kostnadsmodeller	samt	VDC	

liknar	varandra	i	sättet	det	utförs	idag	då	det	finns	tydligt	uppsatta	mål	och	krav	på	vad	som	förväntas	av	

slutprodukterna	och	övergripande	riktlinjer	om	vad	som	ska	göras	men	vägen	dit	är	varierande.		

Tittar	 man	 på	 ICE-mötena	 som,	 intervjuer	 med	 de	 anställa	 visar,	 är	 en	 stor	 del	 av	 det	 organisatoriska	

arbetet	 så	är	det	något	 samtliga	arbetar	med	och	något	 som	verkligen	kommit	 in	 i	 system.	Det	 finns	ett	

tydligt	tänk	och	syfte	med	mötena	och	definierat	vad	man	ska	få	ut	av	dem.	Utöver	det	visar	kommentarer	

från	respondenterna	att	hur	mötena	genomförs	rent	praktiskt	varierar	beroende	på	ansvarig.	Som	det	ser	

ut	idag	ges	bilden	av	att	det	är	upp	till	varje	person	att	själv	bestämma	hur	ofta	möten	genomförs,	hur	de	

genomförs	och	vilka	som	behöver	vara	där.	Det	är	tydligt	att	det	är	en	process	under	utveckling	och	som	

letar	 efter	 det	 perfekta	 sättet	 för	 att	 maximera	 nyttan	 av	 dessa	 möten.	 Grundtanken	 finns	 tydligt	

definierad,	riktlinjer	är	uppsatta	och	arbetet	med	optimering	är	av	processen	sker	löpande,	om	än	på	olika	

håll	och	att	döma	av	vissa	kommentarer	inte	tydligt	kommunicerad	mellan	de	som	arbetar	med	den.	

Ute	 på	 byggplatserna	 är	 bilden	 att	 Veidekke	 har	 kommit	 långt	 med	 användandet	 av	 VDC	 och	 dess	

möjligheter	inom	konceptet	VeidekkeMAX.	Båda	platscheferna	beskriver	hur	de	arbetat	mycket	med	att	ha	

papperslösa	byggplatser	och	detta	är	något	som	organisationen	 trycker	på	och	uppmuntrar.	Det	 finns	en	

utsagd	 vision	 att	 samtliga	 byggplatser	 inom	 VeidekkeMAX	 ska	 blir	 papperslösa	 och	 använda	 modeller	

istället	 enligt	 en	 av	 respondenterna.	 Idag	 finns	 inga	 egentliga	 krav	 på	 att	 ha	 det	 så	men	 det	 förmedlas	

tydligt	 att	det	är	dit	 företaget	är	på	väg.	Hur	 långt	man	väljer	att	 gå	med	detta	 idag	är	dock	 fortfarande	

väldigt	individberoende	och	ligger	till	stor	del	i	hur	intresserad	av	detta	den	ansvariga	är.	

Om	man	går	in	på	hur	de	olika	VDC-ingenjörerna	inne	på	HK	jobbar	idag	så	fortsätter	det	på	samma	spår.	

Respondenterna	beskriver	hur	olika	de	jobbar	och	inte	har	någon	större	koll	på	hur	deras	kollegor	arbetar.	

De	 vet	 alla	 vad	de	 ska	producera	men	vägen	dit	 skiljer	 sig	då	manualer	 eller	 arbetsbeskrivningar	 saknas.	

Medvetenheten	om	detta	finns	men	bilden	ges	av	att	konkreta	lösningar	inte	har	diskuterats.	

Som	det	är	nämnt	ovan	så	är	arbetet	med	 framtagande	av	modellerna	samt	VDC	 liknande	och	den	stora	

frågan	är	huruvida	de	behövs	 finnas	arbetsmanualer	och	 tydliga	 riktlinjer	 för	hur	varje	person	ska	arbeta	

eller	om	det	är	 så	att	bara	målen	nås	så	kan	alla	 jobba	hur	de	vill.	 Ska	man	gå	mot	mer	standardiserade	

processer	 så	 krävs	 att	 arbetssätten	 styrs	 upp	mer	 vilket	 skulle	 leda	 till	 att	 alla	 anställda	 jobbar,	 om	 inte	

precis	på	samma	sätt,	i	alla	fall	mer	likt	varandra	med	många	gemensamma	processer.	
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Idag	är	 stora	delar	av	VDC-processen	 tydligt	uppstyrda	och	 tittar	man	enbart	på	 ICE-mötena	 så	uppfyller	

dessa	krav	för	nivå	3,	definierad,	inom	CMM	där	processen	är	standardiserad,	de	sker	en	tydlig	uppföljning,	

ledning	och	ett	konstant	utvecklande	av	processen	för	att	hela	tiden	göra	den	bättre.	Även	ute	på	byggena	

och	 inne	 på	 HK	 så	 ger	 svaren	 från	 respondenterna	 bilden	 att	 det	 i	 dagsläget	 sker	 en	 utveckling	 inom	

området	men	 att	 den	 sker	 individuellt	 där	 varje	 process	 är	 individbaserad	och	 inte	 gemensam.	Vad	 som	

saknas	 är	 tydliga	 beskrivningar	 eller	 krav	 på	 hur	 arbetet	 ska	 ske	 och	 idag	 inom	 dessa	 områden	 uppfylls	

endast	kraven	för	nivå	2,	repeterbar,	inom	CMM.	

Frågan	 som	 måste	 lyftas	 här	 likt	 inom	 några	 av	 de	 andra	 undersökta	 områdena	 är	 om	 gemensamma	

processer	skulle	gynna	utvecklingen	av	konceptet	eller	om	en	större	 individuell	 frihet	är	det	bättre	sättet	

att	arbeta.	

5.1.3 Erfarenhetsåterföring	

Som	det	ser	ut	idag	så	sker	det	en	stor	satsning	på	erfarenhetsåterföringen	inom	VeidekkeMAX	och	saker	är	

på	 väg	 att	 hända.	 Än	 finns	 bilden	 av	 att	 detta	 inte	 nått	 ut	 i	 organisationen	 och	 de	 som	 jobbar	 med	

konceptet.	

Tittar	man	närmre	på	beskrivningarna	från	R5	och	R6	så	vet	bägge	om	att	det	finns	en	erfarenhetslista	och	

de	vet	hur	den	används	och	fungerar.	Där	finns	det	tydliga	krav	på	att	den	ska	användas	och	det	trycks	på	

från	ledning	att	den	gör	det,	samt	att	det	är	platschefen	uppdrag	att	se	till	det	sker.	Utöver	listan	råder	dock	

oklarheter	 inom	 erfarenhetsåterföring	 gällande	 vad	 som	 krävs	 från	 HK.	 Ansvarig	 för	 utvecklingen	 av	

återföringen	 säger	 bland	 annat	 att	 det	 på	 varje	 projekt	 ska	 finnas	 en	 ansvarig	 för	 området	 medan	

respondenterna	ute	på	byggena	inte	riktigt	uppfattat	detta	krav.	De	beskriver	istället	hur	det	i	dagsläget	är	

väldigt	beroende	på	platschefen	gällande	för	hur	kunskapshanteringen	sker.	

Bilden	av	erfarenhetsåterföringen	 idag	visar	att	det	 finns	några	punkter	som	alla	ska	 jobba	med	och	som	

alla	inblandade	vet	om	t.ex.	erfarenhetslistan	man	att	det	utöver	den	är	väldigt	individuellt	styrt.	Granskar	

man	detta	utifrån	kraven	på	processmognad	enligt	CMM	 så	har	den	nått	upp	 till	 nivå	2,	 repeterbar.	Det	

finns	en	tydlig	kunskap	om	vikten	av	att	nyttja	lärdomar	från	ett	projekt	till	ett	annat.	De	punkter	som	dyker	

upp	och	förs	in	i	listan	granskas	så	lärdomarna	används	vilket	också	är	ett	av	kraven	för	repeterbarhet.	

Vad	som	saknas	 för	att	stiga	ytterligare	en	grad	 i	mognad	är	att	det	 från	de	ansvariga	kommer	ut	 tydliga	

riktlinjer	och	krav	på	hur	erfarenhetsåterföringsprocessen	ska	gå	till.	Processen	ska	se	likadan	ut	oberoende	

på	 vilket	bygge	man	granskar	och	den	 ska	 vara	helt	 standardiserad	 inom	VeidekkeMAX.	R4	beskriver	 att	

detta	 är	 på	 gång	 och	 att	 det	 inom	 en	 snar	 fram	 kommer	 kommuniceras	 ut	 nya	 direktiv	 och	 krav	men	 i	

dagsläget	så	hamnar	processen	på	en	mognadsnivå	av	2.	
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Det	ovan	nämnde	är	endast	analys	för	hur	processen	ser	ut	på	byggplatser	och	hur	erfarenhet	rapporteras.	

Utöver	 detta	 så	måste	 erfarenheterna	 även	 nyttjas	 i	 andra	 stadier	 också	 så	 som	 projekteringsfasen.	 De	

intervjuade	projekteringsledarna	beskrev	att	det	inte	finns	några	krav	på	att	de	ska	gå	in	i	listan	inför	varje	

nytt	 projekt	 för	 att	 se	 eventuella	 ändringar	 i	 sättet	 att	 arbeta	 utan	 att	 det	 är	 upp	 till	 varje	 individ.	 Krav	

saknas	gällande	användning	av	de	insamlade	erfarenheterna	och	här	finns	bilden	av	att	det	inte	skett	någon	

större	 satsning.	 Fokus	 verkar	 i	 dagsläget	 ligga	 på	 att	 få	 in	 rutiner	 för	 byggplatserna	 och	 sedan	 jobba	 sig	

vidare.	Den	beskrivna	mognadsnivån	som	diskuteras	ovan	reflekterar	 i	dagsläget	endast	produktionsfasen	

då	det	är	där	satsningen	sker.	

5.1.4 Mätning	

Som	det	ser	ut	idag	gällande	mätningar	inom	VeidekkeMAX	finns	det	inga	tydliga	riktlinjer	som	nått	ut	till	

samtliga	 anställda	 om	 hur	 mätningar	 ska	 genomföras	 eller	 om	 det	 måste	 genomföras.	 Som	 R5	 och	 R6	

beskriver	är	de	mätningar	de	själva	genomfört	ute	på	byggen	endast	sådana	de	själva	tagit	initiativ	till	och	

det	har	inte	kommet	några	krav	eller	liknande	från	styrgrupper	eller	produktutvecklarna	av	VeidekkeMAX.		

Detta	 skapar	 ett	 individuellt	 system	 där	 de	 områden	 där	 det	 skett	mätning	 från	 de	 olika	 projekten	 som	

genomförs	 med	 VeidekkeMAX	 kommer	 att	 differera	 och	 mätdata	 kommer	 inte	 kunna	 jämföras	 på	 ett	

tydligt	och	smidigt	sätt.	Då	industriellt	bostadsbyggande	till	stor	del	handlar	om	möjlighet	till	upprepning	av	

processer	skapar	detta	problem.	Det	är	viktigt	att	det	finns	möjlighet	för	anställda	att	välja	egna	vägar	och	

alternativ	och	även	komma	på	egna	 lösningar	 i	vissa	situationer	men	 just	 inom	mätning	är	det	viktigt	att	

den	sker	på	lika	sätt	på	alla	ställen.	

Samtidigt	 beskriver	 R1	 att	 det	 sker	 en	 stor	 utveckling	och	prövning	 av	 nya	 sätt	 att	mäta	olika	 former	 av	

nyckeltal	och	att	det	idag	finns	referensprojekt	men	att	döma	från	kommentarerna	av	R5	och	R6	så	är	detta	

endast	något	som	sker	inne	på	HK	och	inte	ute	på	byggen	än.	R1	säger	att	platscheferna	känner	till	dessa	

referenspunkter	och	att	de	ska	mätas	och	granskas	men	att	de	av	någon	anledning	inte	till	fullo	nyttjas	ute	

på	byggplatserna.	

Jämför	man	dessa	kommentarer	med	modellen	för	CMM	och	kraven	på	de	olika	nivåerna	kan	man	se	att	

VeidekkeMAX	 idag	 ligger	 någonstans	 mellan	 nivå	 1	 och	 2.	 En	 stor	 del	 av	 de	 mätningar	 som	 sker	 är	

individuellt	beroende	på	vad	platschefen	på	bygget	bestämmer	sig	för	att	mäta	och	hur	mycket	energi	som	

läggs	där.	Detta	är	 signifikant	 för	den	 första	nivån	med	en	omogen	process	där	varje	projekt	 i	grund	och	

botten	är	unikt	och	genomförs	på	olika	sätt.	Det	finns	dock	även	attribut	på	nivå	2,	repeterbar	process,	som	

uppfylls	vilket	placerar	dagens	mätningar	där	 i	gränslandet.	Det	finns	ett	tydligt	tänk	och	en	kunskap	från	

organisation	 om	 vikten	 av	 repeterbarhet	 i	mätningarna	 och	 hur	 viktigt	 det	 är	 att	 dra	 lärdom	 av	 tidigare	

mätningar	för	att	hela	tiden	kunna	utvecklas.	
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Nivå	2	tillåter	även	att	mätningarna	skiljer	sig	från	projekt	till	projekt	men	att	de	på	det	stora	hela	finns	ett	

återupprepande	tänk	vilket	organisationen	uppnår.	För	att	mätningen	inom	VeidekkeMAX	ska	kunna	stiga	

till	högre	nivåer	krävs	att	arbetet	sker	mer	unisont	på	alla	projekt	och	det	finns	en	tydlig	process	som	ska	

följas.	Den	styrande	organisationen	måste	tydligt	förmedla	vad	som	ska	mätas	på	varje	projekt,	hur	det	ska	

göras	och	att	det	måste	ske.	Detta	för	att	fasa	ut	de	individuella	besluten	och	gå	mot	ett	större	helhetstänk	

där	företaget	blir	större	än	projekten.	

5.2 Standardisering	av	processer	och	arbetssätt	

Att	byggbranschen	går	mot	att	 likna	tillverkningsindustrin,	vilket	man	strävat	efter	 i	drygt	100	år,	 innebär	

inte	 att	 den	 redan	 är	 där	 och	 det	 skapar	 problem	 när	 man	 ska	 mognadsmäta	 processer.	 Tabell	 2	 i	

teorikapitlet	 redovisar	 för	 några	 väsentliga	 skillnader	 som	 skapar	 problem	 när	 branschen	 nu	 vill	 öka	

mängden	 standardiserade	 arbetsprocesser.	 Då	 tillverkningsindustrin	 kännetecknas	 av	 upprepning	 så	 som	

löpande	band	och	dylikt	är	det	betydligt	lättare	att	skapa	processer	som	sedan	kontinuerlig	kan	mätas	och	

följas	upp.	Finner	man	att	något	är	 fel	eller	om	man	vill	ändra	 i	produktion	går	detta	 lätt	att	göra.	Hittar	

man	fel	eller	vill	ändra	något	inom	byggprocesser	tar	denna	betydligt	 längre	tid	då	det	oftast	blir	först	till	

nästa	projekt	man	kan	ändra	detta	och	det	kan	dröja	år.	Även	det	faktum	att	varje	projekt	har	unika	delar	

och	restriktioner	bidrar	till	att	processer	inte	kan	standardiseras	till	fullo.	

Den	intressanta	frågan	blir	då	vad	eller	hur	mycket	som	faktiskt	går	att	standardisera	och	om	det	verkligen	

krävs	processer	till	allt.	I	slutändan	är	det	produkten	och	resultatet	som	räknas	så	måste	vägen	dit	alltid	se	

likadan	ut?	

Om	målet	är	att	gå	mot	ett	 industriellt	husbyggande	som	karakteriseras	av	upprepande	processer,	såsom	

målet	är	med	VeidekkeMAX,	så	gäller	det	att	hitta	dessa	upprepningar.	Idag	ligger	den	generella	mognaden	

på	 företaget	 ganska	 lågt	men	 kompetensen	 som	 finns	 är	 väldigt	 hög.	Det	 stora	 problemet	 som	 framgick	

under	 intervjuerna	 är	 att	 idag	 arbetar	 de	 flesta	 på	 helt	 olika	 sätt	 även	 om	 de	 till	 stor	 del	 har	 samma	

arbetsuppgifter	och	om	konceptet	ska	uppnå	en	högre	mognad	så	måste	detta	minskas.	

Mognadsmätningsmetoder	 såsom	 CMM	 är	 endast	 tillämpningsbara	 och	 framförallt	 användningsbara	 om	

det	 finns	saker	att	mäta.	Om	de	anställda	arbetar	på	olika	vis	så	begränsas	antalet	processer	som	går	att	

mäta	 vilket	 gör	 dem	onödiga	och	omotiverade.	Om	Veidekke	 å	 andra	 sidan	nu	 sätter	 sig	 ner	 och	 skapar	

mätbara	processer,	som	samtliga	inom	det	berörda	området,	arbetar	med	kommer	användningen	av	CMM	

kunna	vara	ett	bra	verktyg	för	att	se	utveckling.	Viktigt	är	att	mätningen	ska	kunna	återupprepas	för	att	se	

framsteg	eller	bakslag	så	det	sedan	går	att	utifrån	det	kan	bestämmas	hur	kommande	arbete	ska	läggas	upp	

för	att	bidra	till	en	förbättring.	
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Detta	kan	även	delvis	 ta	bort	den	stora	risken	vilken	 idag	 finns	 inom	byggbranschen	som	handlar	om	var	

kunskapen	och	erfarenheten	finns.	Som	många	respondenter	beskrev	i	intervjuer	så	har	de	mindre	koll	på	

vad	deras	kollegor	gör	och	om	dessa	kollegor	då	skulle	försvinna	från	företaget	så	kommer	de	efterlämna	

stora	 kunskapsluckor	 som	 både	 är	 svåra	 och	 tar	 tid	 att	 fylla	 igen.	 Finns	 tydliga	 processer	 kan	 ersättare	

snabbare	komma	 in	 i	 företaget,	 förstår	hur	de	arbetar	och	 fylla	 igen	 luckan.	Den	generella	mognaden	på	

företaget	kommer	då	att	öka	eftersom	kunskap	och	erfarenhet	inte	längre	existerar	endast	på	individnivå	

utan	finns	djupare	förankrat	inom	organisationen.	

5.3 Implementering	av	konceptet	

Då	VeidekkeMAX	är	en	relativt	nytt	och	är	en	stor	satsning	då	det	förändrar	Veidekke	sätt	att	arbeta	ligger	

nu	en	stor	utmaning	i	att	få	med	hela	företaget	på	så	vi	att	alla	verkligen	går	in	för	förändringen.	Som	alltid	

när	något	nytt	 implementeras	kommer	det	finnas	folk	som	är	för	förändringen	och	folk	som	är	emot	den	

och	det	är	just	de	som	är	emot	i	början	som	man	måste	lägga	extra	fokus	på.	Skiftar	man	sätt	att	arbeta	på	

så	krävs	ett	hundraprocentigt	engagemang	för	att	nå	de	resultat	som	eftersträvas	och	det	krävs	från	alla.	

Speciellt	då	det	är	bestämt	att	samtliga	projekt	kommer	att	drivas	med	det	nya	konceptet.	Som	nämndes	i	

empiri-kapitlet	så	har	samtliga	intervjuade	blivit	tillfrågade	hur	deras	syn	på	denna	förändring	är,	hur	långt	

man	kan	tänkas	vilja	gå	med	standardiseringar	och	vad	som	är	för-	och	nackdelar	med	den.		

Resultatet	där	visade	sig	bli	väldigt	 intressant	och	lyfta	ett	ämne	som	kan	tänkas	bli	ett	stort	problem	om	

det	 inte	 riktas	 ett	 fokus	 mot	 det.	 Vad	 som	 visade	 sig	 var	 att	 det	 finns	 en	 skillnad	 i	 inställning	 till	

standardisering	av	processer	och	den	skillnaden	visade	sig	 ligga	mellan	de	som	är	ute	på	byggena	och	de	

som	 sitter	 inne	 på	 HK.	 Samtliga	 respondenter	 inne	 på	 HK	 är	 positiva	 till	 standardisering	 och	 känner	 sig	

motiverade	över	att,	 istället	 för	att	göra	olika	saker	med	unika	 lösningar	 i	varje	projekt,	hitta	ett	koncept	

eller	process	att	 jobba	med	och	hela	tiden	försöka	förfina	och	effektivisera	den.	De	här	 individerna	köper	

konceptet	till	fullo	och	känner	sig	motiverade	att	jobba	med	det	och	utveckla	det.		

Ute	på	byggplatserna	lät	det	lite	annorlunda	gällande	en	standardisering.	Där	finns	en	fruktan	för	att	man	

går	 för	 långt	 och	 att	 deras	 arbetsuppgifter	 förändras	 helt.	 Idag	 kan	 en	 platschef	 ofta	 liknas	 med	 en	

problemlösare	 där	 varje	 dag	 är	 den	 andra	 olik	 och	 problem	och	 lösningar	 sker	 direkt	 på	 plats.	 Rollen	 är	

ganska	fri	och	så	har	den	varit	oerhört	länge.	Det	som	sker	nu	blir	att	rollen	förändras	på	ett	större	sätt	än	

vad	som	kanske	sker	inne	på	HK	för	t.ex.	projekteringsledare.	Det	kommer	att	bli	en	ganska	stor	förändring	i	

sättet	 att	 arbeta	 ute	 på	 byggen	 om	 man	 kan	 skapa	 processer	 som	 återupprepas	 hela	 tiden.	

Arbetsuppgifterna	 kommer	 att	 gå	 mot	 att	 bli	 mer	 enformiga	 och	 repetitiva,	 vilket	 är	 poängen	 med	

industriellt	husbyggande,	och	det	är	där	rädslan	finns	att	man	blir	för	styrd	och	en	stor	del	av	den	friheten	

som	funnits	tidigare	försvinner.	
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Medan	de	 inne	på	HK	 finner	en	glädje	 i	att	utveckla	och	 förädla	ett	koncept	och	därmed	drivs	av	den	så	

viktiga	inre	motivationen	kan	en	platschef	som	arbetat	och	blivit	motiverad	på	det	sättet	denna	jobbat	idag	

kan	 tappa	 den	 inre	 motivationen	 när	 arbetsuppgifterna	 blir	 mer	 standardiserade.	 Det	 som	 riskerar	 att	

kunna	ske	är	det	som	teorin	Taylorism	handlar	om	dvs.	att	en	ledning	helt	bestämmer	vilka	arbetsuppgifter	

platscheferna	kommer	att	ha	i	jakten	på	att	standardisera	och	effektivisera	så	mycket	som	möjligt.	Vad	som	

då	kan	hända	är	att	platscheferna	upplever	att	de	är	starkt	styrda	av	ledningen	och	att	de	inte	längre	har	

någon	frihet	att	tänka	ut	nya	lösningar	eller	sätt	att	arbeta	på.	Detta	är	även	en	del	av	den	kritik	som	riktats	

mot	just	Taylorism	då	den	förespråkar	att	det	finns	ett	rätt	sätt	att	utföra	allting	vilket	i	det	här	fallet	skulle	

kunna	ta	kål	på	den	 inre	motivationen	hos	de	anställda.	Risken	finns	att	detta	sker	om	man	 inte	 får	med	

samtliga	 på	 tåget.	 HRT	 kan	 anses	 vara	 Taylorismens	 anti-teori	 och	 bestrider	 den	 i	 det	 att	 personer	 inte	

endast	 jobbar	 för	 yttre	motivation	 som	pengar	och	att	 varje	 individ	behöver	ha	personliga	mål	att	 jobba	

mot	samt	känna	att	de	utvecklas.	

Callons	 sociologiska	process	 translation	är	något	 som	skulle	 kunna	 tänkas	vara	användbart	 i	 detta	 fall	 då	

den	beskriver	hur	man	får	med	sig	individer	i	förändring,	hur	man	motiverar	dem	och	får	dem	att	känna	att	

det	är	något	de	vill	vara	med	på.	Tittar	man	de	olika	stegen	i	den	teorin	så	kan	man	se	att	Veidekke	idag	står	

inför	det	 fjärde	och	sista	 steget	 som	också	är	det	viktigaste.	Det	 sista	 steget	handlar	om	att	 få	med	hela	

företaget	och	gruppen	 in	 i	 det	nya	det	 sättet	 att	 tänka.	Det	handlar	om	att	mobilisera	 ledande	 individer	

inom	 samtliga	 områden	 som	 berörs	 av	 förändringen	 som	 i	 sin	 tur	 kan,	 likt	 en	 lobbygrupp,	 jobba	 för	 att	

skapa	en	positiv	känsla	och	det	här	är	något	som	företaget	borde	fokusera	på.	

Det	man	 bör	 lyfta	 fram	 är	 det	 faktum	 att	 Veidekke	 arbetar	 och	 är	 verksam	 inom	 en	 bransch	 som	 står	 i	

ständig	utveckling	och	där	det	aldrig	går	att	slappna	av.	Det	finns	alltid	en	osäkerhet	i	om	det	man	gör	är	

rätt	 eller	 om	 ens	 satsning	 visar	 sig	 vara	 fel	 vilket	 även	 det	 är	 beskrivande	 för	 att	 alltid	 vara	 öppen	 för	

förändring	 i	 sina	 system	 och	 sätt	 att	 arbeta.	 Detta	 är	 något	 samtliga	 inom	 en	 organisation	 eller	 företag	

måste	vara	medvetna	om.	Sättet	man	arbetar	på	idag	kommer	nödvändigtvis	vara	samma	sätt	man	arbetar	

på	imorgon	och	arbetar	man	inom	byggindustrin	är	det	något	man	bör	vara	beredd	på.	
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6. Diskussion	

I	det	här	arbetet	har	jag	dragit	slutsatsen	om	att	går	att	mognadsmäta	det	industriella	husbyggandet	med	

hjälp	 av	 mätverktyg	 från	 tillverkningsindustrin.	 Slutsatsen	 är	 baserad	 på	 resultatet	 utifrån	 empirin	 och	

teorin	 men	 det	 finns	 begränsningar	 och	 vissa	 faktorer	 man	 måste	 ta	 hänsyn.	 Det	 här	 arbetet	 studerar	

endast	ett	företag	och	deras	satsning	för	industriellt	husbyggande	och	för	att	få	en	större	helhetssyn	krävs	

liknande	 studier	 av	 betydligt	 fler	 olika	 satsningar.	 Därför	 kan	 slutsatsen	 endast	 gälla	 för	 Veidekke	 då	 ett	

annat	företag	skulle	kunna	arbeta	på	ett	helt	annat	sätt	som	inte	går	att	mäta	överhuvudtaget.	

Det	är	även	värt	att	diskutera	huruvida	företaget	tjänar	på	att	genomföra	mätningar	eller	om	det	bara	blir	

en	extra	sak	att	göra	utan	att	det	ger	något.	Som	jag	skrev	i	analysen	så	når	mätningarna	sin	fulla	potential	

när	det	finns	ett	större	antal	processer	att	titta	på	och	när	de	är	mer	etablerade	i	företagets	sätt	att	arbeta.	

Då	 kan	 mätningarna	 användas	 som	 hjälpmedel	 för	 att	 hela	 tiden	 utvärdera	 och	 utveckla	 processerna.	

VeidekkeMAX	befinner	sig	fortfarande	i	en	uppbyggnadsfas	och	resultatet	att	det	har	en	låg	mognadsgrad	

var	därför	ganska	väntat.	Mognadsmätningarna	i	sig	blir	mer	intressanta	när	konceptet	har	arbetats	in	mer,	

dock	är	resultatet	i	den	här	studien	en	start	om	man	väljer	att	fortsätta	med	mätningar.	

En	till	sak	som	är	viktig	att	belysa	är	att	varje	persons	svar	är	subjektiva	och	att	alla	som	har	blivit	intervjuad	

är	anställda	på	Veidekke	och	detta	innebär	att	svaren	kan	vara	partiska	eller	lutade	för	att	skydda	företaget	

eller	dylikt.	Det	kan	även	bli	så	att	intervjuade	personer	utelämnar	information	som	skulle	kunna	vara	viktig	

för	studien	då	antalet	intervjuade	har	varit	begränsat	och	då	för	att	skydda	sig	själva.	Eftersom	konceptet	är	

nytt	 så	 finns	 det	 i	 dagsläget	 endast	 ett	 fåtal	 färdiga	 projekt	 och	 detta	 är	 förklaringen	 till	 att	 antalet	

intervjuade	platschefer	är	så	få.	Det	fanns	vid	utförandet	av	den	här	studien	inte	fler	att	intervjua	som	hade	

genomfört	 ett	 helt	 projekt	 med	 VeidekkeMAX.	 Därför	 är	 även	 generalisering	 av	 deras	 syn	 på	

standardisering	lite	farlig	att	göra.	Som	jag	beskrev	i	analysen	så	finns	det	en	skillnad	i	hur	långt	man	vill	gå	

med	standardisering	mellan	de	som	arbetar	 inne	på	HK	och	de	personer	som	arbetar	ute	på	bygget.	Den	

bilden	kan	vara	missvisande	då	det	kan	visa	sig	att	det	endast	är	de	intervjuade	platscheferna	som	tycker	

så.	I	själva	verket	kan	jag	i	den	här	studien	lyckats	intervjua	de	enda	två	platscheferna	som	tycker	så	och	att	

det	i	själva	verket	är	en	överlag	positiv	inställning	till	att	dra	standardiseringen	till	sitt	yttersta.	

Mognadsmätning	handlar	om	att	mäta	processer	men	den	stora	 frågan	som	måste	 lyftas	 fram	är	om	det	

inom	 byggbranschen	 går	 att	 ha	 processer	 till	 allt.	 Eftersom	 den	 skiljer	 sig	 så	 pass	 mycket	 från	

tillverkningsindustrin	 som	 den	 gör	 kommer	 den	 aldrig	 att	 kunna	 nå	 samma	 nivå	 på	 upprepning	 och	

standardisering.	Tittar	man	på	tabell	2	så	ser	man	de	stora	skillnaderna	som	finns	och	många	av	dessa	är	

oerhört	 svårt	om	 inte	omöjligt	 att	 göra	något	åt.	 Som	det	 framkommit	 i	 empirin	 så	 finns	 idag	krav	 inom	

Veidekke	 på	 slutprodukterna	men	 att	 vägen	 dit	 skiljer	 sig.	 Behöver	man	 då	 ha	 tydliga	 processer	 för	 hur	

arbetet	ska	ske	eller	räcker	det	med	om	slutprodukten	blir	den	rätta.	Hur	långt	ska	man	gå	för	att	styra	upp	
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processer?	Ska	man	ha	processer	och	riktlinjer	till	allt	man	genomför?	Den	tanken	är	något	som	hela	tiden	

funnits	i	bakhuvudet	på	mig	och	skulle	vara	väldigt	intressant	att	titta	närmre	på.	

Slutligen	vill	jag	lyfta	fram	det	som	nämns	i	bakgrunden	till	denna	studie	och	som	handlar	om	att	Veidekke	

ör	 långt	 ifrån	ensamma	om	att	satsa	på	det	 industriella	husbyggandet.	Nästan	alla	byggföretag	genomför	

sina	satsningar	med	olika	kärnprodukter	och	infallsvinklar.	Det	har	skett	satsningar	från	företag	redan	innan	

de	 som	 sker	 idag	men	 väldigt	 lite	 information	 av	 vad	 som	 gått	 bra	 och	 dåligt	 i	 dessa	 har	 läckt	 ut	 vilket	

hämnar	 processen	 för	 att	 utveckla	 det	 industriella	 bostadsbyggandet.	 Idag	 är	 det	 här	 ett	 så	 pass	 viktigt	

ämne	 så	 att	 företagen	 är	 noga	med	 att	 hålla	 allt	 för	 sig	 själva.	 Det	 finns	 t.ex.	 några	 kända	 exempel	 där	

företagens	 koncept	 har	 gått	 så	 dåligt	 att	 de	 stängts	 ner	men	 de	 faktorer	 som	 var	 anledningen	 till	 detta	

håller	företagen	själva	hårt	i.	Risken	som	blir	då	är	att	det	finns	en	chans	att	ett	företag	gör	precis	samma	

misstag	som	redan	är	gjorda	och	som	i	värsta	fall	kan	ha	varit	anledningarna	till	att	en	satsning	går	dåligt	

och	 läggs	ner.	Problemet	är	dock	att	det	är	så	viktigt	att	 ligga	 i	 framkant	 inom	utvecklingen	 idag	att	man	

helt	enkelt	inte	kan	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	då	det	skulle	kunna	gynna	sina	konkurrenter	och	att	

man	själv	hamnar	efter.		
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7. Slutsatser	

7.1 Slutsatser	

Nedan	 presenteras	 svar	 på	 de	 tre	 frågeställningar	 som	 ställdes	 i	 början	 av	 arbetet.	 Svaren	 baseras	 på	

teorier,	de	insamlade	fakta	samt	det	som	analyserats	tidigare	i	arbetet.	

7.1.1 Finns	 det	 idag	 existerande	 processer	 inom	 utvalda	 områden	 i	 satsningen	

VeidekkeMAX?	

Idag	 så	 finns	det	 få	 tydliga	processer	 inom	VeidekkeMAX	 som	alla	 arbetar	med	 inom	specifika	områden.	

Arbetssättet	 i	 dagsläget	är	 istället	 väldigt	 individuellt	och	varierar	 stort.	Det	 finns	undantag	 till	 detta	och	

speciellt	 inom	erfarenhetsåterföring	så	har	man	kommit	 längre.	Där	 finns	t.ex.	en	erfarenhetslista	som	är	

väl	 implementerad	 i	arbetssättet	och	 inom	projektering	 finns	det	krav	och	mallar	 som	beskriver	vad	som	

ska	finnas	med	i	modeller	men	vägen	dit	skiljer	sig	stort.		

7.1.2 Går	 det	 att	 använda	 ett	 mognadsmätningsverktyg	 taget	 från	

tillverkningsindustrin	för	att	mognadsmäta	dessa?		

Om	processerna	är	tydliga	och	används	av	de	anställda	så	går	de	att	mäta.	I	den	här	studien	användes	CMM	

som	mätverktyg	 och	 det	 har	 fungerat	 väl.	 Problemet	 som	 nämndes	 ovan	 är	 att	 mognadsmätningar	 når	

endast	 sin	 fulla	 potential	 när	 de	 kan	 återupprepas	 och	 det	 idag	 inte	 finns	 så	mycket	 att	mäta	 som	 just	

återupprepas.	Det	 finns	problem	 i	att	varje	projekt	 fortfarande	 till	 stor	del	är	 självständigt	och	 inte	delar	

processer	med	 andra	 projekt	 vilket	 leder	 till	 att	 utnyttjagranden	 av	 CMM	minskar	 och	 verktyget	 blir	 då	

trubbigt.	Om	fler	processer	definieras	finns	inga	större	problem	med	att	kunna	mognadsmäta	dessa	vilket	

innebär	att	verktyget	fungerar	även	inom	byggbranschen.		
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7.1.3 Vilken	mognadsnivå	har	processerna	har	uppnått?	

	

Figur	3.	Mognadsnivåer	inom	VeidekkeMAX	för	de	valda	områdena.	

I	figur	3	redovisas	resultatet	av	den	mognadsmätning	av	VeidekkeMAX	som	genomförts	i	denna	studie.	Som	

resultatet	visar	ligger	samtliga	nivåer	idag	på	nivå	2,	repeterbar.	Varför	samtliga	hamnar	på	nivå	2	är	till	stor	

del	på	grund	av	det	individualistiska	sätt	att	arbeta	där	det	är	mycket	upp	till	var	person	hur	man	genomför	

sina	arbetsuppgifter.	

7.2 Rekommendationer	till	Veidekke	

Veidekke	är	ett	företag	som	är	drivande	och	satsar	stort	på	att	utveckla	sitt	sätt	att	arbeta.	Kunskapen	som	

finns	inom	företaget	är	stor	men	i	dagsläget	så	är	den	väldigt	individbaserad	och	hur	de	anställda	arbetar	

skiljer	 sig	åt.	En	 rekommendation	som	skulle	kunna	hjälpa	 till	 att	 lösa	detta	är	att	man	 inom	varje	grupp	

t.ex.	projekteringsledare	sätter	sig	ner	och	identifierar	processer	som	återkommer	i	varje	projekt	eller	som	

skulle	 kunna	 göra	 det	 och	 sedan	 klargör	 ett	 sätt	 att	 arbeta	 som	 samtliga	 följer.	 Detta	 för	 att	 minska	

spridningen	och	 ge	 företaget	 en	 högre	mognad.	Om	alla	 inom	 samma	 grupp	 arbetar	 på	 samma	 vis	med	

samma	 processer	 och	 riktlinjer	 kan	 fokus	 ligga	 på	 att	 konstant	 utveckla	 dessa	 och	 därmed	 effektivisera	

sättet	man	arbetar	på.	

Detta	möjliggör	 en	 större	 användning	 av	mognadsmätning	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 hjälpa	 företaget	 utvecklas	

ytterligare.	 Detta	minskar	 även	 risken	 för	 stora	 problem	om	någon	 lämnar	 företaget	 och	 tar	med	 sig	 all	

erfarenhet	därifrån.	 Ligger	kunskapen	och	erfarenheter	 istället	 i	processer	 så	kommer	dessa	 för	alltid	att	

finnas	 kvar	 i	 företaget.	 Detta	 underlättar	 även	 vid	 nyanställningar	 eller	 skiften	 på	 positioner	 då	 det	 är	

lättare	att	komma	in	i	sin	nya	roll.	
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En	annan	viktig	sak	som	företag	bör	fokusera	på	är	att	få	med	alla	in	i	satsningen.	Det	är	oerhört	viktigt	att	

när	man	genomför	en	sådan	stor	förändring	som	VeidekkeMAX	är	att	man	får	med	samtliga	anställda	i	det	

nya	tänket	och	att	alla	går	in	till	fullo.	Varje	person	måste	vara	motiverad	att	gör	sitt	bästa	för	att	hjälpa	till	

och	utveckla	konceptet.	Därför	bör	Veidekke	se	till	att	alla	verkligen	ser	fördelarna	med	det	nya	sättet	att	

arbeta	och	att	de	 inser	att	det	gamla	byts	ut	så	att	 inte	någon	fastnar	 i	gamla	rutiner	vilket	kan	ställa	 till	

problem	och	i	värsta	fall	leda	till	att	någon	försvinner	från	företaget.	

7.3 Förslag	på	framtida	forskning	

Den	här	studien	har	haft	begränsningen	 i	att	konceptet	VeidekkeMAX	är	så	pass	nytt	att	det	finns	få	helt	

färdigställda	 projekt.	 En	 återupprepning	 av	 en	 liknande	 studie	 om	 något	 år	 skulle	 därför	 vara	 väldigt	

intressant	 för	 att	djupare	 kunna	undersöka	hur	mycket	och	 väl	det	 går	 att	mognadsmäta	byggprocesser.	

Framförallt	 processer	 inne	 på	 HK	 skulle	 vara	 intressanta	 att	 titta	 på	 då	 det	 vanligtvis	 är	 ganska	 spretiga	

arbetsuppgifter	och	hur	mycket	som	går	att	standardisera.	

Även	en	djupare	analys	av	hur	långt	man	kan	gå	med	standardisering	vore	väldigt	intressant	att	undersöka.	

Den	här	studien	snuddar	lite	snabbt	på	ämnet	i	diskussionen	men	att	titta	mer	noga	på	det	området	skulle	

kunna	bidra	mycket	 i	 övergången	 till	 industriellt	 bostadsbyggande.	 Främst	 skulle	 det	 vara	 intressant,	 när	

flera	projekt	nu	blir	klara,	att	även	fråga	platscheferna	där	gällande	deras	syn	på	standardisering	om	den	är	

liknande	som	de	som	deltog	i	denna.	Detta	för	att	kunna	få	ett	bättre	svar	på	frågan	hur	långt	man	ska	gå	

med	standardiseringen	inom	byggbranschen.	
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9. Bilagor	

9.1 Intervjuguide	

Kan	du	berätta	vem	du	är	och	vad	din	roll	inom	företag	är?	
Vilken	är	din	huvudsyssla?		
Vad	är	din	roll	inom	VeidekkeMAX?	
	
Samarbeten	mellan	aktörer	
Hur	sker	valet	av	entreprenörer?	
Utvärderas	de	entreprenörer	man	använt?	
Hur	tidigt	kommer	de	in	i	bilden?	
Finns	samarbeten	med	samma	aktör?	
Finns	avtal	eller	liknande	utöver	de	som	skapas	för	specifika	projekt?	
	
Framtagande	av	modeller	
Hur	ser	det	ut	idag	vid	framtagande	av	pris-	och	tidsatt	modell?	Beskriv	processen.	
	
Finns	det	tydliga	riktlinjer	för	hur	framtagandet	ska	gå	till?	

Är	den	standardiserad?	
Kan	processen	upprepas	på	precis	samma	sätt	till	nästa	modell	eller	är	det	som	att	börja	om	helt	på	
nytt?	Måste	du	återuppfinna	hjulet	varje	gång	
Går	det?	
Följer	du	dessa?	
Om	nej,	varför	inte,	vad	behöver	ändras	eller	vad	saknas?	
	

Använder	du	ERP	eller	VeidekkeMAX	support	under	framtagandet?	
Till	vad?	
Om	inte,	varför?		
	

Tror	du	att	ditt	tillvägagångssätt	att	ta	fram	en	modell	är	detsamma	som	dina	kollegors?	
	
Vad	tycker	du	skulle	behöva	förändras	eller	läggas	till	för	att	kunna	skapa	modeller	snabbare	och	mer	träff-
säkra?	

Varför	kan	inte	arbetet	gå	snabbare	än	vad	det	gör	idag?	
Nyckelområden	för	snabbare	processer?	
	

Hur	viktigt	är	det	med	erfarenhet	från	tidigare	modeller	vid	skapandet	av	en	ny?	
	
Går	ni	systematiskt	in	och	kollar	erfarenheter	gällande	brister	eller	dylikt	och	genomförda	projekt	inför	
uppstart	av	nya?	
	
VDC	
Använder	du	VDC	vid	framtagande	av	modeller?	
	
Bestämmer	du	själv	hur	modellen	ska	utformas	eller	finns	det	standardmallar/processbeskrivningar	som	
kan	användas	vid	dessa	modeller?	
	
Finns	det	krav	på	användning	av	mallar?	
	
Tror	du	ditt	sätt	att	ta	fram	modeller	är	detsamma	som	dina	kollegors?	
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Finns	det	tydliga	riktlinjer	för	hur	framtagandet	ska	gå	till?	
	
Sker	det	utveckling	inom	eventuella	mallar	och	standarder?	
	
Hur	mycket	utnyttjar	du	modellsamordnare	när	problem	uppstår?	
	
Hur	får	ni	ut	modeller	till	byggplatsen?	
	
Kan	det	som	förmedlas	i	information	bemötas	på	plats,	förstår	alla	involverade	hur	modellerna	används?	
	
Kunskapsöverföring	mellan	projekt	
Finns	det	en	process	för	hur	erfarenhetsåterföring	ska	gå	till?	

Känner	du	till	denna	process?	
Sker	utbildning/guidning	inom	hur	det	går	till?	
Går	det	till	på	samma	sätt	på	olika	byggen?	
	

Hur	når	förändringar/förbättringar	ut	till	nya	projekt?	
	
Hur	sker	rapportering?	Vem	rapporterar?	

I	slutet	av	varje	projekt?	
Löpande?	
	

Är	erfarenheten	du	använder	endast	personlig	eller	finns	det	dokument	att	titta	på	från	tidigare	projekt?	
	
Om	du	stöter	på	problem	vid	framtagning	av	modell	som	du	tror	kan	ske	även	i	andra	projekt,	hur	gör	du	
då?	
	
Om	du	lämnar	företaget	kommer	någon	annan	kunna	genomföra	det	du	gör	precis	likadant?	
	
Fungerar	det	sätt	du	arbetar	på	idag	bra	eller	behövs	någon	förändring?	

Vad?	
	
Mätning	
Sker	mätningar	gällande	hur	bra	processer	eller	framsteg	inom	företaget	utvecklas	idag?	

Om	ja,	vad	mäts?	
	

Hur	används	resultaten,	hur	redovisas	de?	
	
Sker	någon	prognos	inför	framtiden	gällande	resultat?	
	
Skulle	mätning	och	resultat	kunna	hjälpa	till	vid	framtagande	av	modell?	
	
ERP	
Vad	är	ERP?	
	
Vad	är	syftet	med	ERP?	
	
Hur	ska	det	användas?	
	 När?	
	
Är	all	information	som	finns	där	aktuell?	Finns	det	någon	form	av	process	eller	tillvägagångssätt	för	att	se	
till	att	den	är?	
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Kan	man	lita	på	allt?	
	

Är	det	enkelt	att	hitta	det	man	söker?	
Saknar	du	något	som	borde	finnas?	
	

Sker	utbildning/guidning	för	de	anställda	hur	ERP	kan	användas	och	vad	som	finns	där?	
	
Tror	du	att	samtliga	anställda	på	företaget	känner	till	ERP	och	vet	hur	det	fungerar?	
	
Inför	 varje	 nytt	 projekt,	 kollar	 du	 på	 ERP	 om	 det	 finns	 nya	 riktlinjer	 eller	 om	 sättet	 att	 arbeta	 har	

förändrats?	

Används	några	fler	digitala	verktyg	utöver	ERP?	
	
Standardisering	och	prefabricering	
Hur	långt	vill	ni	gå	gällande	standardisering?	
	
Hur	långt	anser	du	att	det	är	bra	att	gå?	
	 Nackdelar?	
	 Fördelar?	
	
Var	ska	den	ske?	

Väggar,	bjälklag,	tak	trapphus	osv.?	
Processer?	

	
Kan	man	gå	för	långt?	
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