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F
ör ett år sedan beskrev jag till-
sammansmedminkollegaprofes-
sor Staffan Brege i Husbyggaren
nr 2, 2007, att effektivare affärs-

modeller behövs för att ta utvecklingen
vidare för det industriella husbyggandet i
trä. Vi efterlyste ett ökat och långsiktigt
engagemang både från akademin och in-
dustrin igemensamutvecklingoch forsk-
ning.

När artikeln skrevs hade vi, tillsam-
mans med professor Sven Thelanders-
son, via delfinansiering av Vinnova just
startat kompetenscentrat Lean Wood
Engineering (LWE). Kompetenscentrat
är ett långsiktigt samarbete med ett tyd-
ligt fokus att via branschgemensamma
frågor utveckla det industriella (trä) byg-
gandet.

Träbyggande är centralt i LWE, men
trä inomparentes visar på att demetoder
och kunskaper vi gemensamt tar fram i
lika hög grad kan användas för vilken typ
av industriellt byggande som helst. Visst
är fokus på träbyggandet men i det in-
dustriella byggandet skiljer sig inte pro-
cess, produkt och affärsfrågor nämnvärt
från varandra mellan stommaterialen.

Vadnaturligtvis är välkänt är att de oli-
kamaterialen (stål, betongoch trä) erbju-
der olika tekniska möjligheter och pre-
standa som imånga fall skiljer sig väsent-
ligt åt.Men just fokus på processfrågor är
viktigt för att fortsätta att ta steg i bostad-
byggandets effektivisering.

Artikeln kommer därför att handla om
hur de effektivaste företagen i träbygg-
nadsbranschen – här menar jag husbyg-
gandet i fleravåningar i trä–harutformat
sina affärsmodeller. Jag kommer att ge
min syn på vad industriellt byggande är,
förklara vad jag lägger i begreppet affärs-
modell och via erfarenheter från träbyg-
gandet somvuxit fram sedan år 1994, och
den forskning som bedrivs inom LWE

och inom min forskargrupp i träbyggnad
vid Luleå tekniska universitet, visa på in-
gredienserna i dessa affärsmodeller. Ob-
servationerna knyts ihop med ett kost-
nadsresonemang och beskrivning av
LWE-centrat sist i artikeln.

Byggandets industrialisering
Industrialisering av byggandet har både
av kritiker och av byggbranschens egna
företrädare tydligt förts fram somettme-
del att öka effektiviteten i byggsektorn.
Jag tycker att det är viktigt att definiera
hur denna industrialisering går till, de
mönster som växer fram.

De vägar som företag inom byggandet
väljer kan karakteriseras på två sätt (fritt
utvecklat frånApleberger, Jonsson&Åh-
man, FoU väst 0701).
• Industrialiserat byggande: Den nuva-
rande bygg- och planeringsprocessen
finjusteras och drivs enligt industriella
principer (bland annat förtillverkade
komponenter), övervägandedel av pro-
duktionen sker på byggplatsen.

• Industriellt byggande: Tillverknings-
processer sker i sluten industriellmiljö,
endastmontagearbetenpåbyggplatsen,
en tydlig processägare med tydligt fo-
kus på produkt.
Dessa två begrepp tar mycket tydligt

sin utgångspunkt från produktionsappa-
raten. Det finns ett tydligt vägskäl i vad
som avsesmed byggande som skiljer des-
sa vägval. Lite grovt uttryckt passar in-
dustriellt byggande bäst för bostadsbyg-
gandet. Definitionen industriellt byggan-
de är tekniskt formulerad och driver på
detta sätt utvecklingen med just teknik-
synen som dragande.

Men, och ett viktigt men i detta sam-
manhang, är att industriellt byggande
inte innebär framtagandet av standardi-
seradehus.Det är viktigt att huspassar in
i omgivningen och anpassas mot stads-

miljönoch främstvaddeboendeefterfrå-
gar i form av funktion, ekonomi och sä-
kerhet.

Därför är gränssnitten mellan mark-
nad, effektivitet (teknik) och flexibilitet
(arkitektur) kritiskt i ett industriellt byg-
gande och typiskt är:
• Ett begränsat antal komponenter som,
likt lego, kan sammanfogas till husva-
rianter (produkter) med stor variation
både ur interiör- och exteriörutform-
ning.

• Typiskt är också en tidigarelagd nog-
grann projektering med färre aktörer
som samarbetar i ett team. Processen
att framställa och bygga och designa är
bestämt och alla aktörer är överens om
detta. Sena ändringar av utformningen
tillåts inte – en standardiserad process
med lojalitet mot de tidiga valen.

• Att arkitektermåste träna sigbättre i att
tänka industriell tillverkning. I den in-
dustriella processen sker visionen, ut-
formning och arkitektur (i vid mening)
inom ramarna för ett systemval där
samma arbete inom det traditionella
byggandet innebär att arkitekten utgår
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från en vision och ett stomval. Detta är
ett nytt tanke- och arbetssätt från arki-
tektens synpunktvarför systemen(pro-
dukterna) måste vara transparanta och
inte för komplicerade i sinuppbyggnad.
Men i min fortsatta analys tar jag ut-

gångspunkten från en effektivisering av
produktionsapparaten inom bostadsbyg-
gandet. Och det är just inom bostadsbyg-
gandet i trä, med småhusbyggandets ut-
veckling inom prefabteknik i ryggen, där
man ser de tydligaste utvecklingstren-
derna mot att utveckla det industriella
byggandet.

Framgångsrika affärsmodeller
Forskning inom företagsstrategier har
allt mer kommit fram till att framgångs-
rika företag uppfyller tre högt ställda kri-
terier på:
• Närhet till marknader och kunder
• Innovation i produkter/system och
processer

• Operativ (produktions) excellens i
verksamheten
Dessa krav, se figur 1, måste företag

baka in i sina affärsmodeller när de ut-
vecklar:
• sina marknadspositioner
• sina erbjudandenmot marknaden
• sina resurser, somvi väljer att kalla ope-
rativa plattformar
Från dessa generella beskrivningar av

affärsmodeller som kan sägas gälla för de
flesta producerande företag undersöker
vi i vår gemensamma forskning frågor
som rör allt från projektering till indust-
riell tillverkning och samordning på
byggplatsen. Måste till exempel en aktör
ta ett större helhetsansvar för att lyckas?

Med utgångspunkt för hur det in-
dustriella bostadsbyggandet i flervå-
ningshus av trä utvecklats och ovan be-
skrivna definitioner av affärsmodeller
kan jag tydligt se att:
• Utvecklingen av det industriella byggan-
det i Sverige numera drivs av träbygg-
nadsföretagen.SedanNCCsmycket lov-
värda och ambitiösa satsning NCC
Komplett, att industriellt framställda
byggnader med betong-prefab teknik,
lades ner hösten 2007 sker utveckling-
en av industriellt byggande i Sverige av
träbyggnadsföretag. De företag som vi
redan för ett år sedan kunde konstatera
utvecklades när byggnation av flervå-
nings hus i trä blev tillåten år 1994 leder

nu teknik- och processutvecklingen
motetteffektivarebyggande.Företagen
är effektiva och förtjänar sin position
som marknadsledande och jag konsta-
terarattallade ledandeföretagensatsar
långsiktigt på FoU. Jag vill också påpe-
kaatteffektiviseringsvinsterna integäl-
ler träbyggandet utan hela bostadsbyg-
gandet om och när ett lärande skermel-
lan aktörerna i hela bostadsbyggarsek-
torn.

• Träbyggnadsföretagen arbetar mycket
strategiskt med frågeställningar för att
stärka sin produkt. Just att ett hus är en
produkt kanske de flesta inte höjer på
ögonbrynen åt. Men, få är de generella
entreprenadföretag som verkligen äg-
nar sig åt att bygga en produkt. Med
NCCKomplett insomnat är det väl bara
träbyggnadsföretagen sommed fog kan
säga att de bygger hus som är en pro-
dukt. De generella entreprenadföreta-
genbygger projekt. I produktbegreppet
ligger satsningar på produktutveckling
(till skillnad från vanlig projektering =
projektframtagning), erfarenhetsåter-
föring och intensivt användande av IT-
verktyg för dokumentation och till ex-
empel 3D och 4D (där 4:e dimensionen
är tid) simuleringar i datorn av monta-
get. Jaghävdaratt enproduktsynskiljer

sig åtmotdet traditionella synsättet där
ett hus är ett projekt somavlutas vid ga-
rantibesiktningen efter två eller fem år.

• Affärsmodellerna innehåller ett tydligt
processägarskap. Genom att ta ett pro-
cessägarskap sätts byggtekniken in i ett
sammanhang där byggföretagen allt-
mer ägnar sig åt kundfrågor. I större
sammanhang är detta också en trend,
konceptutveckling eller developing,
som de stora entreprenadföretagen har
specialiserat sig på. Träbyggnadsföre-
tagen spetsar sig mot fastighetsägare
och arbetar med frågor som: Vad vill
kunden ha? Hur ska vi leverera detta?
Hur ska vi säkerställa att kunden (fas-
tighetsbolaget) och kunden (hyresgäs-
ten/bostadsrättsägaren) får en ekono-
miskt ochmiljömässigt hållbar produkt
under ett livscykelperspektiv? Process-
ägarskapet har också gett avtryck på de
FoU-frågor företagen driver. Under
1990-talets senarehälft skeddeverifier-
ing av tekniska egenskaper för träkon-
struktioner där trämaterialet visade att
det uppfyllde funktionskraven. Under
början av 2000-talet utvecklades pro-
cess- och byggtekniker som utnyttjar
trämaterialets egenskaper – kombina-
tionenavstyrkaoch lågvikt.Detta inne-
bar utveckling av prefabricerade enhe-
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Figur 1. Ingredienserna i en lyckosam affärsmodell. Industriellt byggande i Sverige sker av
träbyggföretag.

Figur 2. Systemintegratörer och industriella träbyggare. Vad är en systemintegratör?
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ter som tål stora transportavstånd. Trä-
volymbyggande flyttar det mesta av ar-
betet till industrin och massivträ ger
ökade möjligheter till långa spännvid-
der. Det som forskningen och företagen
nu ägnar sig åt till exempel inom LWE
är en systemintegrering där byggnadens
försörjningssystem(installationer)sam-
mansmälts i det industriella stomkon-
ceptet.

Systemintegratör definierar
Sammanfattningen av detta visar på att
flera träbyggnadsföretag är vad vi skulle
kunnakallaensystemintegratör.Vilka fö-
retag menar jag och vad är en systemin-
tegratör?Genomatt ha följt utvecklingen
av det avancerade trähusbyggandet från
år 1994 och framåt och genommitt enga-
gemang i Nationella träbyggnadsstrate-
gins fortbildningsprogram hämtar jag
mina bevis.

Följande företag har utvecklat bygg-
systemochkopplatdetmottydligaaffärs-
modeller som innehåller ingredienserna
i figur 1. Alla affärsmodeller är inte lika
heltäckande, alla byggsystem och kund-
erbjudandeninte likautvecklademenlik-
väl ser jag nu, figur 2, följande företag ge-
mensamt utveckla det industriella trä-
byggandet i Sverige.

Företagenproducerar tillsammanscir-
ka 3 000–3 500 bostäder per år med hög
förtillverkningsgrad.

En systemintegratör äger hela bygg-
processen, gör direkt affärer med bestäl-
laren av ett bostadsprojekt, och ansvarar
för överlämnandet till förvaltaren/äga-
ren, se figur 3.

Systemintegratörenkortsluterden tra-
ditionellabyggprocessenochtaröverden
generella entreprenörens åtaganden. En
tydlig skillnad, ur ett marknadsperspek-
tiv, mot den generella entreprenören är
just att systemintegratörenhardefinierat
en bestämd produkt.

Repetetiv produktion
Erbjudandet till beställarna är därför
”smalare” och mindre ”flexibelt” än vad
en generell byggentreprenör och konsul-
ter traditionellt erbjuder. Därför är det
avgörande för systemintegratören att ti-
digt komma in i beslutsprocessen. En af-
färskritisk kompetens är just aktionen i
de tidiga skedena med beställare och ar-
kitekter.

Vad är typiskt för dessa träbyggnadsfö-
retag? Låt mig här ta utgångspunkt för
hur volymelementtillverkarna i figur 2
arbetar:
• Marknad kundbehov och sälj: Vanligast
är direkt upphandling i samverkanmed
leverantören och totalentreprenad i
kombination med utförandeentrepre-
nad (grundläggning).

• Projektering:ProjekteringA&Kfrånfö-
retagens egen (eller köpta) kompetens.
Installationsprojektering mer traditio-
nellt uppköpt. En volymkan vara utfor-
mad som en del av ett rum, se figur 4,
ochdettamedförmöjligheter till öppna
och flexibla planlösningar. Men den
”totala mått-flexibiliteten” begränsas
beroende av de produktions- och trans-
portbegränsningar som finns (lastbilar,
järnvägstunnlar, mitträcken etcetera).

• Produktion: Tillverkning och prefabri-
cering med en repetitiv produktions-
process i en kontrollerad fabriksmiljö.
Cirka 95 procent av tillverkningen och
montaget sker i fabrik eller väderskyd-
dat på byggplats. Denna produktion
medför enmycket kort byggtid. Att till-

verka, transportera, montera och fär-
digställa ett hus bestående av 20 lägen-
heter tar bara cirka fem veckor.

• Montage och logistik: Företagen har ar-
betat fram egna och mycket rigorösa
kvalitetsäkringsprogram och rutiner
för att säkerställa ett torrt byggande.
Alla steg i processen har utarbetade
kontrollpunkter från godsmottagning
avkomponenter till fabrik, tillverkning,
transportavmoduler,monteringavmo-
duler och byggarbeten på plats.

Måste utveckla erbjudandena
Vår forskning visar emellertid att detta
nya sätt att ”göra affärer i byggandet” –
dennanyaaffärsmodellsomsysteminteg-
ratorn använder sig av – inte är helt pro-
blemfri. Främst när det gäller för initia-
tivtagaren till projektet. Byggherrar upp-
skattar helhetsåtagande… men uttalar
osäkerheter med låsning till en system-
leverantör och har få möjligheter att re-
ducera denna osäkerhet genom att upp-
skatta (och än mindre beräkna) risken
med upphandlingen.

nr 2 B 2008 husbyggaren 15

Figur 3. Systemintegratören kortsluter den traditionella byggprocessen genom att kontrol-
lera alla momenten.

Figur 4. Flera möjliga planlösningar är möjligamed trävolymbyggnadstekniken. Se också
www.travolymbyggnad.se.
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Här återstår tydligen fortfarande att
systemintegratören svarar på frågorna:
• Vad erbjuder vi? Genom att definiera
vad produkten klarar av i form av mått,
flexibilitet, teknisk prestanda, livscy-
kelekonomi och arkitektens system-
gränser – kort och gott definiera pro-
duktegenskaper på systemnivå, och att
beställaren tar fram underlag för att
svara på frågan. Se figur 1.

• Vad vill vi ha? Genom att arbeta fram
metoder för att kunna göra en riskbe-
dömningochgöra ett ställningstagande
om deras egna affärsmodeller i den in-
dustriella byggprocessen.

Processochproduktfrågorviktiga
För att nå ett kundanpassat, flexibelt och
pluralistiskt husbyggande måste det ha
framgått tydligt att det inte ärmaterialets
prestanda i sig som jag tycker är det nöd-
vändiga kravet. Trä har många bra egen-
skaper, det är lätt och starkt i förhållande
till sin vikt, och forskning påMittuniver-
sitetet visar att trä har lägst påverkan av
alla byggnadsmaterial på växthuseffek-
tenmätt ikoldioxidochenergibelastning.

Detta har dock inte varit utgångspunk-
ten för mitt resonemang. För att nå sam-
hällskraven på ett byggandemed snabba-
re byggtider, bättre kvalitet och lägre pri-
ser, är det kundernas (fastighetsägarnas)
marknadskrav, hur företagen bäst möter
dessa krav, processkostnaderna och pro-
cessägarskapet man ska koncentrera sig
på.

Det sista inspelet iminanalys somstär-
ker denna tes tar jag ifrån ett byggkost-
nadsperspektiv.Genomatt sammanställa
kostnader som uppstår i ett husbygg-
nadsprojekt i trävetviattcirka55procent
av den totala kostnaden utgör den direk-
ta produktionskostnaden. Kostnaden för
att producera byggandenkan sedan grovt
delas upp där en fjärdedel är arbets-
platskostnader, en fjärdedel utgör kost-
nader för underentreprenörer, en fjärde-
del är kostnader för eget arbete och en
fjärdedel är materialkostnader.

Vivetattuppskattningsviscirka12pro-
cent av materialkostnaderna härrör från
själva kostnaden för träet, vilket då ur ett
totalperspektiv innebär att kostnaden för
trä ärmindre än två procent räknat på to-
talkostnaden (och tre procent av produk-
tionskostnaden).

Samtidigt är de systemrelaterade kost-

naderna mycket större – mer än 25 pro-
cent av produktionskostnaden. Det är
alltså genom att reducera dessa pro-
cesskostnader som vi bäst kan komma åt
att sänka prisnivån ( jag är medveten om
att det inte finns en entydighetmellan re-
ducerad kostnad och minskat pris) och
samtidigt höja kvaliteten i byggandet. En
vägbostadsbyggandet i flervåningshus av
trä nu tagit ledningen i.

Forskning i framkant
Var finns vi nu efter ett år med våra ge-
mensamma satsningar på forskning och
utveckling inom trähusbyggandet och
hur stöttar vi och fördjupar den utveck-
ling jag pekat på ovan?

Det har vuxit framenbra infrastruktur
blandoss akademikermed fleranationel-
la FoU-plattformar som äntligen tar sig
an träbyggandets värdekedjor. Dessa
centra har namn som TCN, med säte på
Luleå tekniska universitet i Skellefteå,
CBBT, med säte på Växjö universitet och
mitt egetLWE, somärett samarbetemel-
lan Luleå tekniska universitet, Linkö-
pings tekniska högskola och Lunds tek-
niska högskola.

Mångaavpusselbitarna förLWEligger
på plats. När centret blir fullt utbyggt ef-
ter sommaren2008kommer ett trettiotal
forskare och doktorander och ett 15-tal
företag inom trä och träbyggindustrin att
arbeta här.De treLWE-universitetenhar
inom området industriellt träbyggande
valt just kopplingen mellan affärer och
teknik.

Vi har dessutom valt att arbeta med

Lean-tänkandet som grundpelare, vilket
används till exempel inom bilindustrin
med Toyota som främsta förespråkare.
Lean handlar om att eliminera slöseri av
resurser som istället kan användas till ut-
veckling och förbättringar av företagets
produkter och processer.

Lean handlar inte i första hand om att
standardisera vad som ska göras – det
handlar i våra ögon om att standardisera
byggprocessen, inte designen. Detta syn-
sätt ställer sig på kant med det traditio-
nellasynsättetochdeuppbyggdakunska-
perna inom husbyggandet.

Därför måste både långsiktighet och
samtidigt strukturgrepp till när Lean-an-
passningarna införs i husbyggandet. Vår
ambition är att undersöka hur projekte-
rings-, planerings-, produktions-,monta-
ge- och förvaltningsfaserna går att stan-
dardisera, systematisera och styra. Ut-
vecklingen sker successivt innanför ra-
marnafördenukändaochanvändasyste-
men.

Tidigt enades vi därför inom LWE om
att den konkreta projektformuleringen
skulle ske gemensamt av industrins och
akademins parter. Projektrubrikerna i
figur 5 beskriver på ett överskådligt sätt
innehållet (se även www.ltu.se/lwe).
LWE initierades av 15 olika aktörer, men
vi strävar hela tiden efter att utvidga det
industriella deltagandet. D
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Figur 5. Kompetenscentret LWEs projekt.
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