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Abstract 

The purpose of this report is to investigate and analyze what constraints and opportunities that 

exist within an industrial building process based on modules. It also aims to investigating the 

relationships between a projector, contractor and supplier in an industrial building supply 

chain and how these can be developed. 

 

In Sweden today, housing is a major problem as there is not enough houses to meet the 

people’s need. To meet this need, it has become increasingly common with an industrial 

housing process, where large parts of the building are manufactured as modules in a factory. 

Module is described as a component of a building that together with other modules can be 

assembled to a complete building. 

 

Within an industrial building process, the design of the modules is referred as a limitation. As 

the actors need to follow the rules regarding measurements, there will be fewer opportunities 

for having larger open spaces in the buildings. There is also a need for some standardization 

in the production process, which leads to less flexibility and possibly not as good aesthetics as 

a traditional building; therefore it is important to focus on what kind of customer and market 

that is the most suitable for modular construction. 

 

When assembling modules at a construction site problems may occur, especially regarding the 

interface. It is therefore important that the process has some kind of standardization and that 

all involved actors may participate and influence the module at the early stages of the building 

process. If this is executed in a good way the risk of errors in the building process is reduced.  



 

II 

 

In an industrial building process, the possibility of making major optimizations and efficiency 

improvements is created. For this reason, it is necessary to apply some kind of improvement 

work, such as Lean and the Plan-Do-Check-Act-Cycle. Thus, it should be borne in mind that 

all tools do not suit all activities, and for this reason each tool should be optimized for the 

specific activity. 

 

For efficiency improvements in an industrial building process, Building Information Model 

(BIM) is a good tool that can be applied. When using BIM, different actors can share the same 

digital model from the early stages of design to management of the building. When all actors 

share the same information, better relationships and less misconceptions are created. 

 

 

Keywords: Industrial building, Module, Modular building, Lean, BIM, Relations in a 

building process, Planning 



 

III 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera vad det finns för begränsningar och 

möjligheter med en industriell byggprocess där det byggs med moduler. Den syftar även till 

att undersöka relationerna mellan en projektör, entreprenör och leverantör i en industriell 

byggförsörjningskedja och hur dessa relationer kan utvecklas.  

 

I dagens Sverige är bostäder ett stort problem då det inte finns tillräckligt för att täcka dagens 

behov. För att bemöta detta behov har det blivit allt mer vanligt med en industriell 

byggprocess där stora delar av byggnaden tillverkas som moduler i fabrik. Med modul menas 

en del eller komponent av ett byggnadsverk som tillsammans med andra moduler går att 

montera ihop till en byggnad.  

 

Inom industriellt byggande benämns utformningen av moduler som en begränsning. I och 

med att aktörer behöver följa regler gällande mått blir det mindre möjligheter för att ha större 

öppna ytor i bostaden. Det behövs också en viss standardisering i produktionen vilket leder till 

mindre flexibilitet och eventuellt inte lika god estetik som ett traditionellt bygge. Det är därför 

viktigt för aktörerna att hitta den typ av kund och marknad som är mest lämplig för 

modulbyggnation. 

 

Vid montering av moduler på byggarbetsplatsen kan det uppstå problem, särskilt gällande 

gränssnittet. Det är därför viktigt att denna del har någon form av standardisering samt att alla 

inblandade aktörer får ta del av projekteringen och påverka modulen i tidigt skede. På så sätt 

kan det bli mindre risk för att fel uppstår längre fram i processen. 

 

Vid en industriell byggprocess skapas möjligheten till att göra stora effektiviseringar och 

optimeringar i produktionen. Av den anledning är det nödvändigt att tillämpa någon typ av 

förbättringsarbete så som exempelvis Lean och Plan-Do-Check-Act-cykeln. Dock bör det 

beaktas att alla verktyg inte passar alla verksamheter och av den anledningen bör varje 

verktyg optimeras för den specifika verksamheten som det ska tillämpas i.  

 

För effektiviseringar i en industriell byggprocess är Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

ett bra verktyg som går att tillämpa. Med hjälp av BIM kan inblandade aktörer ta del av 

samma digitala modell från tidigt skede i projekteringen till förvaltningen. Då alla aktörer tar 

del av samma information skapas det bättre relationer och mindre missuppfattningar.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle blir industriellt byggande mer och mer aktuellt då det finns högre krav på 

att bygga snabbt och tidseffektivt. Enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges befolkning år 

2025 prognostiserad till cirka 11,1 miljoner människor. Detta leder till att det behövs byggas 

cirka 710 000 bostäder fram till 2025, det vill säga 71 000 bostäder per år vilket kan jämföras 

med siffror från åren då miljonprogrammet byggdes (Boverket, 2014). Detta får ses som en 

stor utmaning för branschen då det enbart byggdes cirka 120 000 bostäder mellan åren 2012 

till 2015 (SCB, 2017).  

 

I dagens samhälle blir industriellt byggande mer och mer aktuellt då det finns högre krav på 

att bygga snabbt och tidseffektivt. Enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges befolkning år 

2025 prognostiserad till cirka 11,1 miljoner människor. Detta leder till att det behövs byggas 

cirka 710 000 bostäder fram till 2025, det vill säga 71 000 bostäder per år vilket kan jämföras 

med siffror från åren då miljonprogrammet byggdes (Boverket, 2014). Detta får ses som en 

stor utmaning för branschen då det enbart byggdes cirka 120 000 bostäder mellan åren 2012 

till 2015 (SCB, 2017).  

 

För att kunna bemöta kraven på hur mycket det behöver byggas i framtiden har det blivit 

alltmer vanligt med industriellt byggande, det vill säga färdiga moduler som tillsammans 

bildar en byggnad. Det finns förhoppningar på att industriellt byggande ska kunna minska 

bostadskrisen (Azhar, 2013). När uttrycket modul yttras kan det ofta förknippas med 

exempelvis tillfälliga baracker utseendemässigt. Denna rapport syftar inte till att undersöka 

baracker utan den handlar om långsiktiga konstruktioner där det inte alltid är möjligt att se om 

byggnaden är konstruerad på ett traditionellt eller industriellt sätt.  

 

Termen modul definieras som en del av ett byggnadsverk som tillverkas i fabrik och som 

tillsammans med andra moduler monteras till en komplett byggnad. En modul kan se ut på̊ 

många olika sätt, det kan innebära ett helt färdigt rum, exempelvis ett kök med 

färdigmonterad inredning och kakelsättning men kan även innebära enbart stommen, det vill 

säga att färdigställandet av modulen görs först när modulen är på̊ plats i byggnaden.  

Ett industriellt byggande medför en del begränsningar men utförs det på ett välplanerat sätt 

kan det skapa många möjligheter för en framtida utveckling.  



 

- 3 - 

 

Inom industriellt byggande är det viktigt med goda relationer mellan de inblandade aktörerna 

och generellt sätt är relationer mellan olika aktörer ett problem som genomsyrar hela 

byggnadsbranschen (Broft, Badi & Pryke, 2016). Då det är svårt att åtgärda fel i en modul väl 

på byggarbetsplatsen är det viktigt med en väl genomförd projektering, vilket i sin tur leder 

till att inblandade aktörer behöver samverka genom hela processen. God kommunikation är en 

förutsättning inom byggnadsbranschen då projekten ofta innefattar många olika aktörer. Detta 

ställer höga krav på god kommunikation för att få en effektiv byggprocess. För att uppnå en 

hög nivå av god kommunikation finns det olika verktyg som kan samordna information, ett 

exempel på det är en portal där inblandade aktörer kan ladda upp och ner aktuella dokument 

och ritningar som resterande i projektet kan ta del av.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är implementera BIM i byggnadsprocessen. Detta är digitalt 

verktyg där information från hela byggprocessens olika delar kan samlas i en och samma 

modell. Utifrån en sådan BIM-modell kan exempelvis mängdning, kostnadsberäkningar och 

visualisering utföras (Azhar, 2011).  

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med rapporten är att undersöka och analysera vilka begränsningar och möjligheter det 

finns vid nybyggnation av bostäder där trämoduler tillämpas som byggmetod. Rapporten 

syftar även till att undersöka hur relationer kan se ut mellan en projektör, leverantör och 

entreprenör inom en industriell byggprocess samt att ta reda på hur dessa relationer kan 

utvecklas med hjälp av olika verktyg. 

För att bemöta syftet i rapporten har följande frågeställningar formulerats:  

● Vad finns det för begränsningar och möjligheter med en industriell byggmetod vid 

bostadsbyggande?  

● Vad kännetecknar relationerna mellan tillverkande aktörer i en industriell byggprocess?  

● Hur kan relationer mellan inblandade aktörer utvecklas i en industriell byggprocess?  
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1.3 Avgränsningar 

I denna rapport ligger fokus på moduler som förväntas ha en livslängd i nivå med liknande 

byggnad som producerats med traditionell metod. Det vill säga att tillfälliga moduler som inte 

är tänkta att vara placerade på̊ samma plats under en längre tid är irrelevant för rapporten. 

Denna avgränsning finns för att kunna fokusera på en typ av modul för att få en djupare 

förståelse för denna och på̊ så sätt kunna undersöka problemet på ett tydligt och mer 

väldefinierat sätt.  

 

Det har även valts att fokusera på bostadsmoduler, det vill säga moduler som används till 

flerbostadshus.  

 

En annan avgränsning som gjorts är att inte studera området kring ombyggnation, detta med 

anledning av att ämnet inte är speciellt aktuellt om inte byggnadsverket redan är konstruerad 

med moduler. Därför gjordes ett val att enbart fokusera på nybyggnation av bostäder för att få 

en tydlig struktur som är genomgående i arbetet.  

 

Gällande moduler finns det en mängd olika typer och varianter och det finns många olika sätt 

att se på ordet modul och vad det innebär. Fokus i denna rapport ligger på moduler som är av 

högsta grad industrialiserade, det vill säga moduler med både ihopsatta väggar och bjälklag 

som endast monteras till en större byggnad på byggarbetsplatsen.  

 

Projektörens roll i rapporten representeras enbart av anställda inom Tengbomgruppen, detta 

med anledning av att företaget står för ett bra typexempel för hur en projektör arbetar. De 

intervjuade projektörerna har haft anställning på två olika kontor i södra Sverige.  

 

I rapporten finns det ingen representant för kundsidan, det vill säga en beställare. Anledningen 

till detta var för att få förstå de tillverkande aktörernas roll i den industriella byggprocessen. 

Vid analys har detta analyserats och fått en viss påverkan på rapportens resultat. Det har dock 

antagits att tillverkande aktörer haft kunden i fokus vid framställning av moduler.  

 

Gällande förbättringsverktyg som diskuteras i rapporten har enbart Lean lyfts fram som 

exempel. Anledningen till detta var att det ansågs vara det mest lämpliga och vanligast 

förekommande förbättringsverktyget inom industriellt byggande. 
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1.4 Tengbomgruppen AB 

Tengbom är en av nordens största arkitektföretag med drygt 600 anställda medarbetare. 

Företaget grundades 1906 av Ivar Tengbom och omsatte 2015 530 MSEK. De planerar och 

projekterar objekt i en bred utsträckning, allt från bostäder och skolor till stora industrilokaler 

och idrottsarenor. De har även många pågående forskningsprojekt, både inom akademin och 

näringslivet, vilket medför till utveckling för företaget men även för individen. 

 

Tengbom anser att arkitektur är viktigt för samhällets utveckling och menar på att en god 

arkitektur innebär att skapa kreativa miljöer, harmoniska platser, ett fungerande samhälle och 

smidiga system. “Vi designar förutsättningarna för att vi och andra ska lyckas med sina 

visioner. Vi är den strategiska partnern, den ständiga följeslagaren om man så vill, som för 

projekten i mål.” (Tengbom, 2017)  
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2 Metod 
I rapporten har det utförts en kvalitativ studie då området är relativt outforskat för många 

inom branschen. Det är viktigt att förstå hur olika aktörer tänker kring området då det 

fortfarande sker diskussioner om vad det innebär att bygga modulhus samt om det är hållbart. 

Med dessa anledningar i åtanke valdes intervjuer som den mest lämpliga metoden för 

rapporten.  

 

Intervjuerna i rapporten har utförts enligt semistrukturerad struktur där teman och olika 

huvudfrågor fanns förberedda på förhand, det fanns däremot utrymme för att ställa följdfrågor 

ifall respondenten skulle antingen ge ett otydligt svar eller ge ut oväntad intressant fakta 

(Justesen & Mik- Meyer, 2011).  

 

Utöver intervjuer har datainsamling skett via studiebesök, vetenskapliga artiklar, 

tidningsartiklar, rapporter, avhandlingar samt tryckt litteratur. Författarna har varit noggranna 

vid val av källa och har kring varje område i teorin försökt använda sig av tidigare pålitlig 

forskning. 

2.1 Intervjumetodik 

Det finns tre metoder som intervjumetodiken kan kategoriseras in i. Dessa är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun kännetecknas av 

en mängd frågor där svarsalternativen och följden som frågorna kommer är förutbestämd. Den 

semistrukturerade intervjun har liksom den strukturerade flera förutbestämda frågor med en 

ordningsföljd, dock finns det inga förutbestämda alternativ, samt att intervjuaren kan ställa 

följdfrågor till respondenten. Slutligen finns den ostrukturerade intervjun som saknar en riktig 

struktur och ordning. Den utgörs istället av olika teman där samtalet görs relativt fritt (Tufte 

& Johannessen, 2003).  

 

Intervjuerna i denna rapport har använt sig av den semistrukturerade intervjumetodiken, den 

användes på grund av att metoden ger intervjuaren möjlighet att få nya infallsvinklar. 

Frågorna var ställda utifrån det teoretiska ramverket och på ett sådant sätt som kunde få 

respondenten att ge intressant information som intervjuaren kanske inte var beredd på men 

som ändå kunde skapa mervärde för arbetet.  
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2.2 Intervjuer 

En intervjuguide togs fram och har grundats på teoriavsnittet i rapporten, intervjuguiden finns 

bifogad (se bilaga 1). Denna intervjuguide anpassades delvis efter varje enskild intervju för att 

få fram bästa möjliga svar baserat på respondentens erfarenheter och expertis. Det utfördes en 

så kallad pilotintervju där frågorna och intervjumetoden prövades för att se om denna metod 

var den bäst lämpade. Den genomfördes även för att kontrollera intervjufrågornas kvalitet och 

ordningsföljd. Resultatet av detta blev mindre förändringar av frågorna och vilken ordning de 

ställdes i. Pilotintervjun spelades inte in då det inte ansågs som nödvändigt för resultatet, vid 

analys av denna metod konstaterades det att en del av datainsamlingen utelämnades. Det 

bedömdes därefter att inspelning skulle vara en bättre metod vid senare intervjuer ifall 

respondenten gav sitt godkännande till detta.  

 

Efter att genomfört tre intervjuer gick det att utläsa i respondenternas svar att flera av de 

tillfrågade nämnde att gränssnittet mellan moduler var viktigt. Därefter valdes det att lägga till 

en fråga till intervjuguiden kring just detta.  

 

Beroende på vilken respondent som svarade anpassades frågorna i intervjuguiden till viss del 

för att respondenten skulle kunna svara på bästa möjliga sätt. Inför intervjuerna skickades 

intervjuunderlag till respondenterna i förberedande syfte för att respondenten skulle ha 

möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. På så sätt gavs respondenterna bra 

förutsättningar för att ge bästa möjliga svar. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och 

majoriteten av dessa genomfördes på plats hos företaget som respondenten arbetade på.  

Alla intervjuer genomfördes på svenska förutom en som genomfördes på engelska med 

anledning av att respondentens modersmål inte var svenska. Varken intervjuerna eller 

respondenten hade engelska som modersmål vilket ledde till att frågor och svar översattes 

med hjälp av författarnas språkkunskaper.  

2.3 Urval 

Intervjuer genomfördes med olika aktörer i byggprocessen, dessa personer valdes utefter 

författarnas och företagets bedömning. De personer som blev utvalda ansågs vara de bäst 

lämpade för rapporten, fyra personer inom projektering valdes som respondenter för att 

representera projektören i en byggprocess. Utöver detta valdes två personer från olika 

entreprenörsföretag samt två ansvariga från modultillverkare, det vill säga leverantörer av 

moduler. För att stärka rapporten ytterligare valdes det att intervjua en doktorand inom 
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området industriellt byggande. Denna uppdelning av respondenter valdes då det ansågs att det 

behövdes flera olika perspektiv av området för att skapa en djupare förståelse.  

Respondenterna som intervjuats har alla varit personer med stort ansvar och därmed haft stor 

möjlighet att påverka inom olika modulhusprojekt. 

 

Nedanför presenteras respektive intervjuperson, deras roll och deras relevans till rapporten: 

Namn och kod Aktör Beskrivning  

I1 Projektör Uppdragsansvarig projektledare med övergripande 

kunskap om många olika projekt vilket sågs som en 

stor tillgång då personen har många års erfarenhet 

inom projektering av byggnadsprojekt. 

I2  Projektör Uppdragsansvarig arkitekt med över 20 år i branschen 

och ansvarig för ett stort projekt där moduler 

tillämpades som byggnadsmetod.  

I3  Projektör Uppdragsarkitekt, ansvarig för ett projekt där moduler 

användes som byggnadsmetod, med flera års 

erfarenhet från branschen ansågs denna person som 

pålitlig.  

I4 Projektör  Processledare och samarbetsansvarig med cirka 15 års 

erfarenhet från branschen, med erfarenhet av 

projektering av modulbyggnation  

I5  Leverantör Projektchef med cirka 2 års erfarenhet inom 

branschen, erfarenhet inom produktion av moduler.  

I6  Leverantör Konstruktionschef med över 20 års erfarenhet inom 

branschen, relevant för att få med leverantörernas 

perspektiv på processen.  

I7  Entreprenör Projektchef med fler års erfarenhet från branschen och 

projekt där man arbetat med ett industriellt arbetssätt.  

I8  Entreprenör Med över 40 års erfarenhet av branschen och platschef 

på ett projekt där det användes en kombination av en 

traditionell metod och modulbyggnation. Då personen 

har lång erfarenhet inom branschen ansågs den som en 

bra representant för entreprenörer i denna rapport. 
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I9  Doktorand Doktorand inom bygglogistik med inriktning mot 

industriellt byggande, god kännedom av forskning 

inom området och för att ge arbetet ett mer 

vetenskapligt perspektiv ansågs denna person som en 

bra respondent. 

 

 

2.4 Analys av intervjuer 

För analys av intervjuerna summerades innehållet ur varje enskild intervju och ur dessa togs 

den mesta relevanta datan ut och analyserades. När all relevant data från intervjuerna var 

summerad jämfördes svaren och delades in i olika kategorier. På detta sätt togs det fram 

gemensamma nämnare och det skapades en uppfattning om vad de olika aktörerna svarat 

inom de olika kategorierna. Av detta gick det att utläsa vad aktörerna hade gemensamt samt 

vad som skiljde dem åt.  

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Metodkritik 

Genom en kvalitativ metod uppstår det risk att resultatet inte blir helt sanningsenligt, det går 

inte att tolka om svaren från intervjuerna är rätt eller fel då personliga åsikter kan framföras. 

Dock ansågs det att respondenterna som intervjuades gav ett trovärdigt resultat och där svaren 

speglades av varandra. Vid intervjuer uppstår alltid en risk att respondenten kan vinkla 

resultat åt ett visst håll. Exempelvis kan respondenten försöka gynna det egna företaget under 

intervjun. Denna risk försökte undgås genom att intervjuguiden baserades på det teoretiska 

ramverket. Dessa parametrar har funnits i beaktning vid analys av intervjuerna. 

2.5.2 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Tillförlitlighet refererar till vilken grad forskaren kopplar intervjuresultat med möjliga 

omständigheter (Silverman 2015). Respondenternas erfarenhet inom byggnadsbranschen 

ansågs tillräcklig för att de skulle räknas som tillförlitliga källor. Enligt Silverman (2015) 

förekommer förutfattade meningar från intervjurespondenterna vid kvalitativa studier, vilket 

kan vinkla och påverka resultatet. Författarna har varit medvetna om detta och försökt att 

undvika det så mycket som möjligt.  

 

En viss nivå av generalisering bör finnas för att säkerställa en större tillförlitlighet (Strauss 

och Corbin, 2015). Denna nivå av generalisering finns i rapporten då intervjurespondenterna 



 

- 10 - 

 

haft lång erfarenhet av byggnadsbranschen samt arbetade på väletablerade tillverkande 

aktörer.  

 

För att säkerställa pålitligheten av informationen från intervjuerna skickades en förberedande 

intervjuguide ut till respondenterna innan intervjuerna ägde rum. Detta för att förbereda 

respondenterna på kommande ämnen och frågor. Intervjuguiden (se bilaga 1.) var utformad 

utifrån det teoretiska ramverket vilket ledde till att respondenterna svarade inom ämnet. Datan 

kontrollerades löpande av handledare för att säkerställa pålitligheten. 
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
 

Det här kapitlet presenterar fakta kring de relevanta områden som undersökts i rapporten.  

 

3.1 Industriellt Byggande 

3.1.1 Bostadsmarknaden i Sverige 

Läget på den svenska bostadsmarknaden är idag väldigt ansträngt. Rekordmånga kommuner 

uppger att de har ett underskott på bostäder och en obalans på den lokala bostadsmarknaden. 

Av Sveriges 290 kommuner uppger enbart 50 att de råder balans på marknaden och 95 

procent säger att det kommer att behövas byggas fler bostäder inom de kommande 5 åren. 

Situationen beskrivs som särskilt ansträngd för personer som är nya på bostadsmarknaden, 

exempelvis unga och nyanlända, både på grund av flyktingsituationen och rådande 

befolkningsökning är utmaningarna stora då det snabbt behövs byggas fler bostäder 

(Boverket, 2016).  

Azhar, Lukkad och Ahmad (2013) menar på att modulbyggande är en tidsbesparande metod. 

Denna metod skulle kunna vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist 

(Glasbranschföreningen, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 Beskriver Sveriges kommuners 

uppfattning om läget på bostadsmarknaden 

(Boverket, 2016) 
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3.1.2 Projektering 

Projektering i byggprocessen beskrivas som att tänka ut och utforma ett byggnadsverk samt 

beskriva det på ett sådant sätt att det kan framställas/genomföras. Ett talesätt är att ett 

byggnadsverk byggs två gånger, först byggs det i tanken och sedan på tomten. I 

byggprocessen finns det två olika skeden, den ena är projektering och den andra är 

produktionen. Projekteringen är delen i byggprocessen som motsvarar tanken i talesättet, man 

tar fram alla förutsättningar som krävs för att byggnaden ska vara byggbar. Under 

projekteringen samlar man kunskap som berör det aktuella projektet. Kunskaperna om det 

tilltänkta byggnadsverket växer kontinuerligt under projektets gång då ny kunskap utvecklas 

genom att idéer och skisser värderas, väljs ut och presenteras. I den tekniska bearbetningen 

och samordningen byggs ytterligare en kunskapsmängd upp. Den gör det möjligt att beskriva 

den immateriella produkten tillräckligt utförligt att det går att upphandla och framställa 

produkten materiellt som ett byggnadsverk (Stintzing, 2005). 

 

Redan tidigt i program och projekteringsfasen fattas många beslut som får stor betydelse för 

projektets produktionskostnader, kvaliteten på produkten samt kostnader för drift och 

förvaltning. I det tidiga projekteringsskedet är möjligheten att påverka projektets avgörande 

egenskaper som störst (Byggkommissionen, 2002). 

Detta visualiseras i bilden nedan.  

  
Figure 2 Beskriver möjligheten att påverka i olika byggfaser. 

(Byggkommissionen, 2002) 
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3.1.3 Industriellt byggande 

Begreppet industrialisering i sig kan ha en rad olika betydelse beroende på vilket område det 

används inom. Om man går till grunden av begreppet betyder det att byggbranschen har 

utvecklat nya, modernare metoder baserat på ny teknik (Lidelöw, Stehn, Lessing, Engström 

2015). Jacobsson (1965) menar på att det finns ett par grundläggande kännetecken som 

kopplas till begreppet vilka är mekanisering, användning av maskiner för att effektivisera 

arbetet, återkommande arbetsuppgifter, att arbetet utförs i fabriker samt att arbetsuppgifter 

koordineras såväl inom företag som mellan företag.  

 

När det diskuteras kring industriellt byggande är det viktigt att särskilja vad som är industriellt 

och vad som är industrialiserat. Till hjälp används följande definitioner från Appleberger 

(2007):  

● Industrialiserat byggande: Bygg- och planeringsprocessen drivs enligt industriella 

principer med bland annat användning av förtillverkade komponenter men en 

övervägande del av byggandet sker på byggplatsen. 

● Industriellt byggande: Tillverkningsprocesser som sker i sluten industriell miljö, 

endast montagearbeten sker på byggarbetsplatsen. 

 

För att komplettera ovanstående begrepp används följande definition från Boverket (2008): 

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt 

organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, 

resurser och resultat med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa 

maximalt värde för kunderna”  

 

Att bygga hus och byggnader industriellt är inget nytt produktionssätt. Historiskt sett har det 

byggts hus industriellt i många år, framförallt fick det sin utveckling under 1960-talet då 

många europeiska länder utförde stora omfattande husbyggnadsprogram där prefabricerad och 

standardiserad teknik användes. Exempelvis i Sverige då Miljonprogrammet satte sin grund 

(Boverket, 2014). Vad som går att se historiskt är att efterfrågan av att bygga mer industriellt 

har ökat under krig och när det funnits en ekonomisk tillväxt. Det går även att se en koppling 

mellan ökad modularisering och den teknologiska utvecklingen (Azhar, 2013). 

 

Under 2000-talets första år var uppfattningen av industriellt byggande fortfarande grundat på 

historiska beskrivningar där gemensam faktor var att man använde sig av massproduktion.  
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Idag används ordet “industrialisering” för att dels beskriva byggsektorns enorma utveckling 

från miljonprogrammet och framåt men även för att beskriva hur det allt oftare används 

prefabricerade element inom byggproduktionen (Lidelöw & Stehn, 2015). En viktig del av 

industrialiseringen är att det går att använda olika grad av standardisering i produktionens 

tekniska system och olika komponenter. Inom begreppet standardisering finns delen 

modularisering, det vill säga att med hjälp av ingående komponenter möjliggöra unika 

sammansättningar av moduler till kompletta produkter (Boverket, 2008). 

3.1.4 Lessings modell 

Lessing (2006) har tagit fram en modell för att definiera industriellt byggande och som är 

bestående av åtta olika delområden som tillsammans samverkar och arbetar för ständiga 

förbättringar. De olika områdena fördelas i ett hjul där “däcket” runt omkring illustrerar 

ständig förbättring. Den ständiga förbättringen omger de olika delområden och leder dem 

framåt. 

 

Figure 3 Beskriver Lessings modell över industriellt bostadsbyggande (Boverket, 2008).  
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De olika områdena beskrivs som följande: 

● Planering och kontroll av processen - Genom att använda väl förberedda processer 

med en slutlig design som mål redan vid början av projektet kommer det i slutändan 

leda till minskade defekter och fel. Utvecklade tekniska system kan vara till god hjälp. 

● Utvecklade tekniska system - För att minska defekter och skapa en effektivare process 

utvecklas tekniska system där konstruktionen testas, justeras och utvecklas. I dessa 

system finns exempelvis fasadsystem, el och vatteninstallationer. Erfarenheter från 

tidigare projekt tas också i beaktning för att få en fortsatt utveckling av systemen. 

● Förtillverkning av byggdelar - Byggdelar tillverkas i en miljö som är anpassad för att 

få en effektiv produktion, där avancerad utrustning och bra arbetsmiljö finns. Så 

många element av byggnad som möjligt är gjort off-site för att sedan monteras ihop on 

site. 

● Långsiktiga relationer mellan aktörer - Aktörerna i processen deltar för att utveckla 

relationer till varandra på lång sikt. Genom detta skapas effektivare produktion, 

prestanda och högre slutvärde. Om långsiktiga relationer finns kan projekt startas 

snabbt då värdefull tid kan sparas in på grund av att utvärdering av ex entreprenör och 

arkitekter inte behövs samt att anbud inte behöver sökas. 

● Logistik integrerat i byggprocessen - I och med att det finns två delar av processen, en 

del där produktion sker i fabrik och en del när färdiga moduler fraktas och monteras 

plats, behövs det en väl genomtänkt logistik. Det behövs ha en god planering och bra 

kontakt med leverantör och entreprenör gällande när modulerna levereras och hur de 

sätts ihop på bästa sätt. 

● Kundfokus - För att få fram bästa produkt är det viktigt att ha både kundens och 

slutkundens behov i åtanke. Det gäller att genom exempelvis undersökningar och 

erfarenheter ta reda på vad som kunden verkligen efterfrågar. Denna efterfrågan 

behövs sedan finnas med genom alla processer i projektet. 

● Användning av informations- och kommunikationsteknik - I den tillverkande industrin 

har informations- och kommunikationsteknik varit viktigt och det har på senaste tid 

dykt upp mer och mer i byggsektorn. Nya verktyg har utvecklats för att exempelvis 

hantera kundkrav, ta fram produktionsunderlag, studera och utforma produkten, 

värdera livscykelegenskaper, dela kunskaper och erfarenheter och så vidare. Olika 

system såsom CAD, kalkyl- och planeringssystem, produktmodeller används 

regelmässigt. För att detta ska fungera som bäst möjligt kan det krävas standardisering 

och klassificering kring detta område. (Appleberger, 2007). Genom att applicera 
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moderna IT-verktyg skapas det goda förutsättningar att upptäcka fel tidigt i projektet 

och ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg, Avgående) kan undvikas. 

● Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring - Industriellt bostadsbyggande tas fram 

för att det ska vara mer effektivt och ha bättre lösningar än tidigare. För att få 

information till processen och de tekniska lösningarna krävs omfattande mätning och 

uppföljning av tidigare projekt. Erfarenheter analyseras och resultatet används för 

utvecklingen i kommande projekt.  

 

Lessings modell med de åtta olika områdena kan appliceras på företag som är delaktiga inom 

området industriellt bostadsbyggande. Det kan antingen vara aktörer som själva har kontroll 

över hela processen eller mindre samverkande företag med olika kärnverksamheter som 

tillsammans arbetar tillsammans för en bättre process. Modellen ses som ett verktyg för att 

bedöma industrialiseringsnivån i de åtta olika delområdena och ger därmed en bild av hur 

utvecklat företag är inom området industriellt bostadsbyggande. Företag kan använda sig av 

verktyget kontinuerligt och på så vis dokumentera hur utvecklingen går. Denna 

dokumentation kan senare användas vid en strategisk analys angående framtida utveckling 

och vilka områden som behöver förbättras mest (Lessing, 2006). 

Av de åtta olika områdena anses fyra av dem vara särskilt avgörande för att kunna definiera 

ett byggprojekt som industriellt, dessa är: 

- Utvecklade tekniska system 

- Förtillverkning av byggdelar 

- Logistik integrerat i byggprocessen 

- Användning av informations- och kommunikationsteknik. 

Om något av de fyra ovanstående områdena saknas i projektet betecknas det alltså inte som 

industriellt (Appleberger, 2007). 

3.1.5 Modularitet och modul 

Boverket skriver i sin rapport från 2008 följande: “Modularitet, i olika skalor från komponent 

till volym, är ett nyckelbegrepp för industrialisering av byggprocesser, och kan medge en 

potential för flexibla produktionsprocesser som kan möta olika krav och specifikationer. På 

detta sätt är modularitet ett attribut för både produkten och processen.”  

 

Langlois (2002) beskriver modularitet som ett väldigt generellt sett av principer för att minska 

komplexiteten. Genom att bryta upp ett komplext system ner till mindre delar där dessa delar 
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kan kommunicera med varandra genom standardiserade gränssnitt går det att eliminera kaos 

och ostruktur som annars finns i systematiska sammankopplingar. 

 

Termen modul är enligt Azhar (2013) definierad enligt: ”En modul består av ett 

volymelement med alla strukturell element, ytskikt och processkomponenter installerade 

“offsite” i exempelvis en fabrik.” Nationalencyklopedin (2017) definierar i sin tur en modul 

som en standardiserad måttenhet, en fackterm inom många tekniska och vetenskapliga 

områden. 

 

Modulproduktion är en tillverkningsprocess som i allmänhet bedrivs på en specialiserad 

anläggning där olika byggmaterial, prefabricerade komponenter och/eller utrustning är 

sammanfogade för att bilda en komponent av den slutliga produkten (Azhar, 2013). 

För att få en ökad förståelse kring moduler har en jämförelse gjorts med 

tillverkningsindustrin. Den branschen har varit i liknande utmaningar, nämligen att flytta 

produktionen in i fabriken och där använda digitala tillverkningsmetoder. Det finns därför 

många metoder som kan tas i bruk byggnadsbranschen, en sådan metod är just modulär 

tillverkning som är väl utvecklat i tillverkningsindustrin (Azhar, 2013). I och med att det 

praktiseras modultillverkning inom både IT och bilindustrin och att det där fungerar bra anses 

det att det finns ett stort behov att implementera mer modulärt tänk inom byggnadsbranschen. 

Det är dock viktigt att integrera leverantörerna tidigt i processen då leverantörerna kan reagera 

effektivare och snabbare till de ökade krav från modulkunder gällande arkitektur (Doran & 

Giannakis, 2011). Byggnadsbranschen börjar ta efter tillverkningsbranschen gällande att 

använda utvecklad teknologi i sin produktion. Det finns nämligen ett samband mellan att 

utvecklingen av modulär tillverkning har ökat och ökandet av BIM-användandet (Azhar, 

2013). 

 

Vad som är viktigt gällande byggnation med moduler är att de tillverkas i en skyddad miljö, 

där varken väder eller vind påverkar produktionen. En hel byggnad levereras sedan som en 

komplett byggsats i moduler (Moelven, 2016). När moduler byggs liknas processerna 

tillverkningen inom monteringsindustrin än en traditionell byggarbetsplats. På grund av detta 

ställs det särskilda krav på att materialflödet och att montörerna samordnas på ett bra sätt 

(Hyll & Lessing, 2003). 

 



 

- 18 - 

 

 

Figure 4 Visar hur en bostadsmodul kan se ut. (Lindbäcks bygg, 2017) 

 

Carlborg & Kindström (2014) menar på att standardisering är nära relaterat till ett modulärt 

tillvägagångssätt. Standardisering innebär att systematiska regler upprättas för att uppnå 

optimala tekniska och ekonomiska lösningarna för återkommande problem 

(Nationalencyklopedin, 2017). I första hand är det sammanfogningen, det vill säga 

gränssnittet mellan de olika modulerna som behöver vara standardiserad. Det är en central 

förutsättning för att ha en så effektiv sammankoppling av modulerna på plats som möjligt. 

Detta leder dock i sin tur att kraven på måttnoggrannhet och toleranser ökar avsevärt inom 

industriellt byggande jämfört med traditionellt (Appleberger, 2007). Då det bör skapas 

moduler efter standardisering men även flexibilitet för att kunna uppfylla kundens behov 

krävs det att det planeras noggrant tidigt i processen för att därmed minska risken för onödiga 

kostnader som först dyker upp när projektet är färdigt (Vriejhoef & Koskela 2000). 

 

De vanligaste materialen som idag används som stomme vid tillverkning av bostadsmoduler 

är trä och stål (Modular Building Institute, 2017). Materialet som används beror på vilket 

syfte modulen eller byggnaden har. Själva materialet i sig har eventuellt inte speciellt stor 

betydelse för brukaren av byggnaden, dock kan det vara annorlunda gällande förvaltning där 

valet av material kan spela större roll (Appleberger, 2007).  

 

För att förstå skillnaden mellan att bygga modulärt och modulbyggande används figuren 

nedan. Ju högre grad av industrialisering som används i produktionen desto mer anses det 
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vara modulärt. I rutan längst ner till höger byggs ett projekt med helt färdiga moduler som är 

standardiserade och till full grad industrialiserade. Motsatsen till detta blir traditionell 

produktion på byggarbetsplats där projektet är rent kundanpassat. Däremellan finns 

produktioner av olika typer av moduler i olika grad av industrialisering och standardisering 

(Rudberg, 2016).  

 

 

Figure 5 Beskriver olika grad av industrialisering och standardisering (Rudberg, 2016) 

3.1.5.1 Fördelar 

Modulbyggnation har ett antal begränsningar men samtidigt innehar det en stor potential som 

ett utbyte till det traditionella arbetssättet på plats. Detta kan fungera väl om problem kring 

arkitekturen och transporten hanteras på ett fantasifullt sätt (Doran & Giannakis, 2011). 

 

Modularisering medför vissa fördelar i produktionsprocessen av byggnadsindustrin. Genom 

modularisering skapas det möjligheter att ta kontroll över sina processer och exempelvis 

minska spill, öka säkerheten och kvaliteten i produktionen. Det skapas även möjligheter för 

att effektivisera sina processer vilket kan leda till mindre kostnader och högre produktivitet. 

Produkten i sig blir klar snabbare då den kan tillverkas i fabrik med effektivare processer 

etcetera (Azhar, 2013).  
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Sammanfattningsvis menar Azhar (2013) att de största fördelarna med modularisering är 

följande:  

● Tids och kostnadsbesparingar. 

● Bättre kvalitetskontroller. 

● Reducerat spill av material på byggarbetsplatsen.  

● Minskad arbetskraft på byggarbetsplatsen.  

● Minskad tillit till utländsk arbetskraft.  

● Bättre säkerhetskontroller.  

● Högre produktivitet. 

 

 

Figure 6 Exempel på hur ett färdigt modulhus kan se ut (Moelven, 2017) 

 

3.1.5.2 Begränsningar 

Azhar (2013) menar i sin studie att det också finns kritik mot en modulär arbetsprocess. Att 

uppnå godtagbar design som är hållbar i längden kan vara svårt vid modulbyggnation, detta då 

det jobbas med standardiserade element och komponenter som kan upplevas stereotypt och 

enformigt. Även om det byggs olika byggnader med olika syften kan de vara konstruerade 

med samma komponenter och därmed föra med sig en typ av enformighet.  

 

Det är viktigt att ha färdiga ritningar i ett tidigt skede i byggprocessen. Ritningarna som ska 

användas vid framställning av modulerna behövs också samordnas då olika moment vid 

tillverkningen ska ske utan avbrott. I samband med projekteringen är det viktigt att involvera 
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leverantörer och entreprenörer för att bästa möjliga beslut gällande moduler ska tas. Vid 

byggnation med moduler krävs det att projektet är väl genomtänkt då det är svårt att göra 

förändringar av exempelvis en modul på plats. Detta medför en minskad flexibilitet i 

projektets senare skeden. Det krävs även att projektets olika aktörer är samordnade och 

integrerade med varandra för att få ett starkt och bra samarbete. En annan återkommande 

begränsning är att modulerna ska transporteras från en fabrik till byggarbetsplatsen, detta kan 

göras på många sett men ofta transporteras de på lastbil. I och med detta krävs det att 

arbetsplatsdispositionen är väl genomtänkt så att exempelvis lastbilar får plats och kan 

komma in och lasta av på ett bra sätt (Azhar, 2013). 

3.1.6 Toyota Production System 

Toyota Production System är billtillverkaren Toyotas produktionssystem, vilket är det som 

ligger till grund för Lean production. Detta system utvecklades under tidigt 50-tal på Toyotas 

fabriker i Japan med syftet att effektivisera produktionen och har efter det vidareutvecklas och 

är idag en välanvänd verksamhetsstrategi, metod samt filosofi inom produktionsindustrin 

(Petersson, Olsson, Lundström, Johansson & Broman, 2015).  

 

Konceptet Lean innefattas av allt från metoder och värderingar till verktyg och filosofi. Syftet 

med Lean är till största del att identifiera och eliminera alla produktionsprocesser som inte 

skapar ett värde för slutprodukten, det vill säga minska slöserier och öka kundnyttan. I 

produktionen finns det sju olika typer av slöseri, dessa är: överproduktion, väntan, transport, 

överarbete, lager, onödiga rörelser och produktion av defekta produkter. För att minska 

slöserier och öka kundnyttan finns det olika metoder och verktyg som ska underlätta och bana 

väg för effektivare processer etcetera (Thun, Drüke & Grübner, 2010).  

 

En stor del inom Lean är att arbeta med Kaizen vilket innebär ständiga förbättringar. Eftersom 

en process aldrig kan bli perfekt finns det alltid möjlighet till förbättring, detta synsätt har 

syftet att genomsyra hela verksamheten så att alla medarbetare i verksamheten har möjlighet 

att bana väg för förändringar och därmed förbättringar. Om detta utförs kontinuerligt på ett 

korrekt sätt kommer processerna successivt förbättras (Toyota, 2017).  

  

Ett frekvent använt verktyg inom ständiga förbättringar är PDCA cykeln. Cykeln förklarar de 

olika stegen i en förbättringsprocess där PDCA står för plan, do, check, act. Den första fasen i 

cykeln är plan (planera), här identifieras ett problem och man planerar för en lösning. I den 
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andra fasen do (genomför) man lösningen man planerade för i första fasen. Nästa steg är 

check (följa upp), här följer man upp lösningen och analyserar effekterna och 

konsekvenserna. Den sista fasen act (Agera) handlar om att åtgärda och agera så att samma 

problem inte ska uppkomma på samma sätt igen. Verktyget är en cykel vilket innebär att när 

ett problem är behandlat börjar den om igen med en annan situation och fortsätter på det viset 

(Zhang & Chen, 2016). Detta visualiseras i bilden nedan.   

 

 

Figure 7 PDCA-cykeln (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson & Broman, 2015).  

 

Genom att tillämpa dessa metoder/verktyg kan man minska antal fel redan i produktionen och 

på så sett minska skadorna redan i ett tidigt skede. Om detta görs på ett korrekt sätt kan det 

leda till effektiviseringar på olika sätt, dels i produktionen då problemen löses direkt, men 

även kostnadsmässigt (Toyota, 2017).   

3.1.7 Lean Construction 

Lean production är en ideologi som har sitt ursprung från biltillverkaren Toyotas verksamhet i 

Japan. Målet med Lean är att maximera kundnyttan samtidigt som man vill minimera slöserier 

av resurser, detta nås genom olika effektiviseringar och rationaliseringar.  

Lean construction är en vidareutveckling av konceptet Lean production och är anpassat för att 

kunna appliceras inom byggbranschen. Inom Lean construction utvecklas metoder och 

principer som har syftet att effektivisera och förbättra de traditionella byggprocesserna för att 

maximera kundnyttan och minimera slöseri av resurser.  

Inom Lean construction finns det två strategier som tillämpas, process-strategin och produkt-

strategin. Process-strategin fokuserar på att utveckla den traditionella byggarbetsplatsen 

genom att effektivisera och rationalisera den genom nya metoder och verktyg. Produkt-

strategin handlar om att flytta produktionen av byggnaden in i mer industriella miljöer. 
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Exempel på detta är att tillverka delar av huset (exempelvis moduler) i fabrik på industriellt 

vis, målet med detta är att kunna effektivisera produktionen och på så sätt minska slöserier av 

resurser och öka kundnyttan. Det finns ingen klar definition av Lean construction, utan 

synsättet baseras de grundläggande principerna inom Lean filosofin (Boverket, 2008). 

 

Vad gäller implementering av industriellt byggande och Lean inom byggnadsbranschen finns 

det några huvudsakliga hinder och svårigheter. Den första svårigheten och mest vanliga är att 

det är stor variation inom hur man går tillväga vid olika byggnadssätt. Det finns många 

möjliga utfall av en mindre komplex situation, det vill säga att det finns många olika sätt att 

lösa ett problem på. Detta försvårar implementeringen av ett industriellt arbetssätt då man i så 

hög grad som möjligt inte vill ha så hög variation. Varje byggnad har unika lösningar vilket 

medför en försvåring av en industriell arbetsprocess då det hade varit som lättast att ha en 

standardiserad mall för hur saker ska göras. Den andra svårigheten är att många aktörer inom 

byggbranschen generellt sett är väldigt konservativa och har en ovilja att förändras, 

exempelvis kring hur man ser på att introducera nya produktionssystem (Höök & Stehn, 

2010).  

3.2 Informationsdelning 

Byggbranschen hanterar stora mängder information vilket kräver att informationen är 

lättillgänglig och korrekt för ett lyckat projekt (Stattineni & Schmidt, 2015). Byggbranschen 

kännetecknas ofta som en bransch med tidsbrist som oftast beror på de krav på korta 

byggtider både internt och från kund. Detta sker ofta i kombination med att branschens 

aktörer ska samverka och tillsammans lösa olika slags problem (Carlsson, 2001).  

 

Kommunikation beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2017) som information som delges 

mellan människor. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis genom verbala samtal, 

möten, e-mail, skickade filer, bilder, pappersritningar och digitala ritningar (CAD-filer).   

 

Då byggnadsbranschen ofta är projektorienterad ställs det höga krav på en god 

kommunikation. Det blir alltmer viktigt att kommunikationen i projekteringsskedet är tydlig 

då det i denna fas sker mycket utbyte av information och det krävs god dialog mellan 

inblandade aktörer för att komma på så effektiva lösningar som möjligt (Carlsson, 2001).  

 

Kommunikation utgörs ofta i form av möten där inblandade parter träffas fysiskt och utbyter 

information via samtal. Det sker även utöver möten utbyten av ritningar, dokument och CAD-
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filer mellan inblandade aktörer. Då det är många iblandande i ett projekt ställer det i sin tur 

stora krav på samordning av projektledaren (Carlsson, 2001). 

3.2.1 IT-Verktyg 

Inom byggnadsbranschen finns det en rad olika IT-verktyg som används flitigt med syftet att 

hantera olika dokument i ett projekt. Verktygen kan fungera på det sättet att de ger tillgång till 

de dokument som är aktuella för just den aktören. Behörigheter delas ut av 

projektadministratören som styr vem som ska ha behörighet till vad och bestämma vilken 

information som ska delges till diverse aktör. Dessa system används till stor del för att hantera 

dokument och ritningar, dock pågår konstant utveckling av dessa verktyg för att implementera 

nya funktioner såsom exempelvis chattfunktioner, versionshantering och ekonomiska verktyg 

(Lövnertz, 2002).  

 

Det finns många olika system för detta men ett exempel är Trafikverkets system PPI 

(Projektportal investera). Denna portal är en gemensam digital arbetsyta för beställare och 

leverantörer med syftet att utbyta och lagra olika dokument såsom exempelvis dagordningar, 

protokoll, tidplaner och ritningar (Trafikverket, 2017). 

3.2.2 Byggnadsinformationsmodellering 

I början av 2000-talet togs diskussioner upp gällande byggbranschens höga kostnader, brist på 

förtroende och kvalitetsproblem. Det insågs att stora förändringar behövdes genomföras för 

att överbrygga dessa problem (Granroth, 2011). En lösning togs fram som idag ses som en 

möjlighet, det vill säga BIM (Statskontoret, 2009). 

 

BIM som står för Byggnadsinformationsmodellering och är ett tekniskt hjälpmedel som håller 

på att förändra byggsektorn. En så kallad BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten 

(Granroth, 2011). Det finns olika definitioner av vad BIM verkligen är i praktiken. Det kan 

beskrivas som de verktyg, processer och teknologier som är utrustade med digital och så 

kallad maskinläsbar dokumentation. Denna dokumentation kan bestå av information gällande 

byggnads utseende, dess prestanda, planering, konstruktion och vilken funktion den i 

framtiden ska ha (Bråthen & Moum 2016). I en BIM-modell ska det samlas och organiseras 

information från en byggnads livscykel. För att BIM ska fungera som bäst krävs det att all 

information från de inblandade parterna i modellen samverkar genom hela byggprocessen. 

Genomförs arbetet noggrant i projekteringsprocessen kan detta alltså leda till stora fördelar 

för resten av processen. (Granroth, 2011). 
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Genom användning kan alla aktörer i processen (arkitekt, konstruktör, projektledare, 

entreprenör, hantverkare, fastighetsförvaltare med flera) få tillgång till en och samma data. 

Detta leder till att det går att arbeta parallellt och tillsammans för att se till att samtliga 

modeller hålls uppdaterade (Symetri, 2017). 

 

En BIM-modell är i grunden skapad genom CAD, dock är en CAD-modell endast visuell 

modell som visar hur projektet ska se ut. Andra aktörer får själva ta fram andra handlingar. En 

BIM-modell är dock mer utvecklad. I denna modell får alla aktörer ta del en modell som både 

visar hur projektet ska se ut men även i sig innehåller information om hela byggprocessen, 

exempelvis kan en ventilationsdel i BIM också innehålla information gällande leverantör, 

drift och underhåll samt byggnadskrav (Azhar, Nadeem, Mok, Leung 2008). 

För att förstå skillnaderna mellan en CAD-modell och en BIM-modell används bilderna nedan 

(Azhar, 2008). 

  

Figure 8 Visar skillnaden mellan BIM och CAD (Azhar, 2008).  
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Det finns flera fördelar med att implementera BIM i en försörjningskedja, nedan presenteras 

områden som en BIM-modell kan inkludera (Azhar, 2011): 

● Visualisering: Genom att använda 3D-rendering går det att skapa verkliga modeller i 

tidigt skede 

● Ritningar: Är BIM-modellen komplett utförd går det att snabbt ta fram ritningar direkt 

ur modellen till exempel bjälklaget.  

● Kostnadsberäkning: BIM-programvaran har inbyggda funktioner för att uppskatta 

kostnader. Från modellen kan materialmängder extraheras automatiskt och uppdateras 

så fort som ändring görs i modellen.  

● Samordning: En BIM-modell kan användas för att samordna materialbeställningar, 

produktion och leveransscheman för all olika byggnadskomponenter 

● Motverka störningar: I och med att BIM-modeller är skapade i 3D kan alla 

komponenter i modellen kontinuerligt uppdateras och kontrolleras för störningar. 

Exempelvis går det att verifiera att rören inte ska korsas eller i vägen för balkar och 

väggar. 

● Förvaltning: Fastighetsförvaltare kan använda BIM-modellen för att exempelvis 

planera underhåll och renoveringar.  

 

Utifrån ovanstående användningsområden kan många olika fördelar skapas.  

Nedan presenteras några av de viktigaste (Azhar, 2011): 

● Snabbare och mer effektiva processer - när information mellan olika aktörer delas 

skapas snabbare och mer effektiv informationsdelning.  

● Kontroll av livscykelkostnader - Då man tidigt i modellen gör simuleringar och 

visualiseringar kan detta skapa mervärde i hela byggprocessen. Fel inom design och 

konstruktionsfasen kan därmed åtgärdas tidigt (Granroth, 2011). 

● Automatiserad montering – digital data om produkter kan användas för tillverkning 

och montering av olika strukturella system. 

● Bättre kundservice – förståelse för projekt ökar då en tydlig visualisering skapas. 

● Livscykeldata – olika krav gällande design, konstruktion och underhåll kan användas 

vid förvaltning av projektet. 

 

Enligt Granroth (2011) påverkas alla aktörer i byggprocessen av BIM på olika sätt.  

Inom projekteringsfasen finns där många besparingar att göra. Genom BIM kan 

textbeskrivning, mängdavtagning och ritningar hämtas automatiskt ur modellen. 
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Kommunikationen mellan byggherren och övriga parter blir bättre och underlättas via BIM. 

Det kan sägas att BIM är ett slags styrverktyg för projektledningen då det ger en fördelaktig 

insyn i pågående projekt koordineringsmöjligheter.  

För arkitekter ger BIM möjlighet till att enkelt och effektivt ta fram ritningar, visualiseringar, 

presentationer och mängdförteckningar.  

Bland entreprenörer används BIM genom simuleringar, visualiseringar, tidsplanering, 

mängdförteckning och inköpsplanering. Med hjälp av BIM får entreprenören en bra överblick 

av projektet, både kring framtiden och hur kostnaderna uppstår under arbetsgången.  

För leverantörer som arbetar med prefabricerade moduler blir BIM en stor tillgång, detta då 

leverantören kan vara delaktig under arbetsgången och därmed minska risken för att modellen 

blir felaktig. Däremot kräver detta att modellen är korrekt framtagen i detaljnivå redan i ett 

tidigt skede i byggprocessen (Granroth, 2011). 

 

Viktigt att påpeka gällande BIM är att det måste fullföljas helt och hållet, annars uppstår så 

kallad “ofullständig BIM”. Anledningarna till detta är många men kan bero på tidspress där 

projektören haft alltför större fokus på att uppfylla byggherrens mål för projektet och därmed 

glömt viktiga detaljer, det har helt enkelt lagts större fokus på andra beslut och antaganden. 

Det kan också bero på att resursbesparingar i projekteringsprocessen uteblir på grund av 

inkorrekt textbeskrivning, dålig uppdatering och kontroll av modellerna. På grund av denna 

ofullständiga BIM kan det leda att totalkostnaden blir högre än om man valt att genomföra 

byggprocessen utan systemet, det vill säga att effekterna blir helt motsatsen av vad målet med 

BIM är (Granroth, 2011). 

 

Det nuvarande mervärdet som BIM idag skapar i verksamheter är marginellt på grund av 

bristande förståelse för tillgång och efterfrågan (Hoeber, Alsem 2016). 

Granroth (2011) menar på att varför inte BIM används fullt ut idag beror först och främst på 

den kostnad som investeringen av systemet genererar samt att det finns en rädsla för de 

förändringar som BIM kräver.  

BIM medför en risk då modellen delas med flera aktörer och behöver därför uppdateras helt 

korrekt och noggrant. Det krävs också mer tid att installera och lägga in BIM-data som är ny 

typ av kostnad för projekteringsaktörerna. Även om denna kostnad beräknas skapa vinster 

inom effektivitet samt ge mindre ÄTA-arbeten är det fortfarande en kostnad som någon inom 

projekteringen behöver bekosta (Azhar, 2011). 
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Teknologin för en framtida utveckling finns givetvis men alla aktörer förstår inte vad det 

innebär rent praktiskt. För att BIM ska få större verkan i byggprocesser krävs det att beställare 

och andra aktörer lär sig hur teknologin fungerar och därmed kan ställa krav på användningen 

av konsulter och entreprenörer. Går det att marknadsföra BIM för samtliga inblandade aktörer 

kan kostnader reduceras då det exempelvis kan undvikas ÄTA-arbeten senare i projektet 

(Granroth, 2011).  

3.2.3 Relationer i försörjningskedjan  

Byggnadsbranschen har generellt blivit kritiserad för att ha en kontradiktorisk och 

fragmenterad syn på relationer inom försörjningskedjan. Där design är separerade från 

produktion och det finns brist på leverantörernas medverkan i ett tidigt skede i projekteringen. 

Branschen går mot att varje underentreprenör specialiserar sig mer på ett visst område, vilket 

ökar komplexiteten i ett projekt. Med detta ökar vikten av ett bra samarbete och en bra 

samordning mellan de olika parterna, de vill säga relationerna mellan exempelvis 

huvudentreprenör och de olika underentreprenörerna. Byggnadsbranschen är en komplex 

industri som innefattar projekt med många olika tillfälliga och korta organisationer. Generellt 

i branschen finns det brist på integration mellan exempelvis konstruktion, tillverkning och 

förvaltning, vilket leder till ineffektivitet, sämre standard och dåliga marginaler (Broft, Badi 

& Pryke, 2016). 

 

Inom byggförsörjningskedjor är relationer som krävs för att få fram ett byggnadsverk ofta 

mellan huvudentreprenörer och underleverantörer, dessa är ofta svaga och svåra att hantera. 

Detta är till stor del en följd av den fragmenterade karaktären av industrin och dess beroende 

av underleverantörer och konkurrenskraftig prissättning. Den snabba tekniska utvecklingen i 

både produkter och tjänster har drivit huvudentreprenörer till att använda sig av “outsourcing” 

- strategier som involverar externa leverantörer och underleverantörer snarare än att utveckla 

interna funktioner. Konkurrenskraftig prissättning främjas genom upphandlingsstrategier som 

syftar till att anta det lägsta anbudet. Som en följd av branschens fragmentering och 

konkurrensutsättning är relationer ofta opportunistiska med huvudentreprenörer som tävlar 

om att vinna arbete genom en konkurrenskraftig prissättning och samtidigt sänka kvaliteten på 

slutprodukten för att förbättra vinstmarginalerna. Konsekvenserna av detta är dåliga 

produktionsprocesser, begränsad förmåga att eller vilja att förnya sig då man inte ser nyttan av 

det, men även sena projektleveranser och att man inte håller sin budget. Förmågan att bygga 

bra samarbetsrelationer är ofta förhindrad av rådande tillfälliga relationer som medför 
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exempelvis brist på förtroende. Medan underleverantören ofta betraktas som individualistiska 

och bara motiveras av vinst, så ses huvudentreprenören ofta som opportunistisk när det 

handlar om att vinna anbud och överför ofta risken till de lägre nivåerna i leveranskedjan. 

Ofta är det kunder snarare än huvudentreprenörer som tar initiativet att bygga goda relationer 

med sin försörjningskedja (Broft, 2016).  

 

Enligt Doran och Giannakis (2011) kan integration i försörjningskedjan uppnås genom att 

rada upp de krav som är associerade med begreppet produktarkitektur. Modulär 

produktarkitektur skapas när gränssnitten mellan funktionella komponenter är designade för 

att tillåta att bli blandade och matchade med andra olika komponenter för att snabbt kunna 

skapa produktvarianter. Tas produktarkitektur in i ett byggnadssammanhang kan byggföretag 

välja mellan två olika strategier. Den ena strategin innebär att företaget själv definierar 

arkitekturen och skapar regler gällande designen på sin produkt som är uppbyggd av moduler. 

Detta meddelas sedan vidare till företagets leverantörer. Den andra strategin innebär att 

företaget konkurrerar som en modulleverantör som producerar moduler efter den design och 

de regler som arkitekten har tagit fram. För att utveckla dessa strategier har begreppet “supply 

chain architecture” tagits fram. Begreppet används för att beskriva typen av 

leverantörsrelation som är karakteriserad som modulär och när arkitekten är involverad 

(Doran, 2011). Sambandet mellan modularitet och högre nivå av integrationen inom 

försörjningskedjan har blivit alltmer viktigt då arkitektur inom modulproduktion utvecklas 

samtidigt som förväntningar på utbytbarhet och standardiserade gränssnitt blir högre (Jacobs, 

Vickery & Droge, 2007).  
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4 Empiri 
Det här kapitlet presenterar resultatet av de genomförda intervjuerna. Kapitlet har blivit 

strukturerat efter intervjuguiden och det teoretiska ramverket, däremot med egna passande 

rubriker.  

4.1 Industriellt Byggande 

Efterfrågan på moduler ökar konstant i takt med att Sverige behöver fler både bostäder och 

arbetsplatser [I1]. När prefabriceringsindustrin har analyserats genom historien har det gått att 

se att behovet har ökat när efterfrågan på bostäder varit stor [I3], i och med att behovet av 

bostäder är stort idag medför det att efterfrågan på modulbyggnationer är hög (se avsnitt 

modul). [I2] säger följande: “Man kan säga att det finns två marknader i framtiden. Det finns 

den exklusiva som ägnar sig åt det traditionella bostäder, exklusiva, kostar mycket. Och det 

finns en annan marknad som kostar mindre och som är mer modulinriktad. Största 

marknaden är nog den modulinriktade i framtiden tror jag.”   

 

En stor anledning till den ökade efterfrågan av modulbyggnationer beror på att målet är att få 

en byggnad på plats så fort som möjligt när bygglov är beviljat. [I7] menar på följande: 

“Modulbyggnationen är eftertraktat, så fort man fått bygglov och allt är färdigplanerat så vill 

man få upp ett hus så fort som möjligt och då är moduler ett snabbt sätt att göra detta på.” 

Inom detta är modulbyggande en bra och snabb metod då delar av byggnadstiden flyttas till 

fabrik istället för på byggarbetsplatsen. Leverantörer av moduler erbjuder nämligen en 

kostnadseffektiv lösning (se avsnitt 3.1.5) och har fokus på att kunna leverera snabbt till kund 

[I9, I7, I6, I2].  

[I3] säger dock samtidigt följande angående att bygga snabbt: “Jag ser modulbyggande mer 

som en möjlighet för branschen och inte som ett sätt att bygga snabbt och billigt omedelbart. 

Vi står just nu och försöker förstå om detta är en trend eller om det är något att förlita sig 

på.” 

 

Fler leverantörer som idag enbart producerar element såsom väggar och bjälklag börjar bli 

mer industriella (se avsnitt 3.1.3), det vill säga att de börjar tillverka färdiga moduler i fabrik 

[I1]. De olika aktörerna i byggprocessen blir allt mer eniga kring att allt som går att tillverka 

på annan plats än på byggarbetsplatsen är av vinst. En viktig del av efterfrågan av moduler 

handlar om att de inblandade aktörerna bör vända sig till rätt marknad och rätt kund, ifall det 

här utförs på ett bra sätt har modulbranschen stora möjligheter för fortsatt expansion [I9]. På 



 

- 31 - 

 

grund av att modulbyggande generellt sett är en mindre flexibel byggnadsmetod är metoden 

inte lämplig för alla typer av byggnader [I5, I9]. Kan kunden acceptera att vissa delar av 

bostaden är mindre flexibla och mer standardiserade (se avsnitt 3.1.5), då kan modulbyggande 

ha en stor marknad i framtiden. [I9] säger följande: “Modulbyggande är jättebra förutsatt att 

du har kunder som kan acceptera en viss standardisering av produkt”. 

 

Kunden bryr sig generellt inte om vilken byggnadsmetod som använts för bostaden, de är i 

regel mer intresserade av priset, kvaliteten, leveranstiden och utseendet. Går det att ta reda på 

vilka val som är de mest angelägna för kunderna och se till att just dessa val finns i bostaden 

spelar det mindre roll om hur byggnaden är konstruerad, det vill säga industriellt eller 

traditionellt [I9]. Vill aktörer bredda sin marknad ytterligare finns alternativet att i någon form 

kombinera moduler med traditionellt byggande. Vid byggnation av flerbostadshus är det 

vanligt att entréer, tillbyggnader eller fasader byggs på plats medan själva bostäderna är 

byggda i modulform [I6]. Syftet med detta är att undkomma det industriella utseendet och 

uppnå så god estetik som möjligt. [I1] citerar: “Det kan finnas riktigt bra lösningar om man 

blandar, kan leda till att man tar de bästa från två olika metoder. Exempelvis en skola med 

klassrum av moduler och matsal och idrottshall byggt traditionellt.” . En annan form av 

kombination av industriellt och traditionellt byggande är att exempelvis bygga badrum som 

moduler och resterande delar av byggnaden traditionellt [I3, I5, I9, I7, I8]. Dessa badrum 

byggs på annan plats med färdiga ytskikt och installationer för att sedan lyftas in på rätt 

bjälklag och snabbt installeras. Syftet med detta är att minska antalet moment och 

yrkesarbetare på byggarbetsplatsen vilket leder till lägre kostnad och minskad beläggning på 

arbetsplatsen (se avsnitt 3.1.5).  

 

Det finns många anledningar till att det byggs med moduler, en anledning är tiden som sparas 

på byggarbetsplatsen [I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9]. Då det idag förekommer brist på 

arbetskraft inom byggnadsbranschen väljer allt fler företag att placera mer av sin produktion i 

fabrik. Leveranstiden på moduler ses inte vara lika lång som för andra byggmaterial såsom 

exempelvis prefabricerade betongelement, detta kan vara en faktor till att metoden utvecklas 

allt mer [I1, I9]. När produktionen flyttas till industriell miljö blir projekten inte lika beroende 

av väder och vind. Detta medför mindre problem gällande fukt vid byggnation då 

tillverkningen sker i en varm och ren lokal, vilket leder till mindre ÄTA-arbeten. I 

produktionen blir arbetsmiljön bättre då arbetsmoment kan optimeras (se avsnitt 3.1.2) för 

bästa ergonomi samt att arbetet sker varmt och rent [I1, I5].  
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Genom en industriell byggprocess skapas stora möjligheter till en högre kvalitetssäkring, då 

det skapas en standardiserad arbetsprocess (se avsnitt 3.1.5) där samma moment utförs flera 

gånger. På grund av detta kan moment optimeras och därmed skapa en högre kvalitetssäkring 

för produkten [I1, I2, I5, I6, I7, I9].  

 

Vid en industriell byggprocess är det nödvändigt med någon form av förbättringsarbete för att 

kontrollera och reducera kostnader i försörjningskedjan [I9], ett exempel på detta är Lean (se 

avsnitt 3.1.6) som hjälper till att styra och organisera en verksamhet. “Lean har stöttat oss i 

vår resa till att bli en riktigt vass industriell byggare” [I6]. Om ett förbättringsarbete tillämpas 

och fungerar på ett korrekt sätt finns det stora möjligheter till att effektivisera och förbättra sin 

verksamhet (Se avsnitt 3.1.6). Genom Lean tas erfarenheter till vara på för att fel inte ska 

hända igen och processerna förbättras allt eftersom, syftet är även att slöserier ska minskas i 

produktion. Detta sker löpande och ökar kontinuerligt effektiviteten och förbättrar 

verksamheten. För att detta ska få önskad effekt behövs en väl genomarbetad plan. [I6] säger 

följande: “Vi arbetar med ständiga förbättringar och kostnadsuppföljning samt integrerar 

hela värdekedjan från beställning till överlämning inom det egna företaget”. Finns det inte en 

standardiserad och upprepad produktion i verksamheten är eventuellt inte Lean det mest 

lämpliga förbättringsarbetet då det kan vara svårt att ta vara på sina erfarenheter och ändra 

processen inför nästa “produktionsrunda” [I5]. Leverantörernas verksamhetsstrategi betyder 

dock inte särskilt mycket för projektören eller entreprenören, de fokuserar på andra 

parametrar såsom exempelvis kundanpassning eller flexibilitet. Projektören och entreprenören 

förutsätter att leverantören gör ett bra jobb oberoende om de använder någon speciell 

verksamhetsstrategi eller inte [I1, I2, I7, I8]. 

 

Ett återkommande problem som är generellt för byggbranschen är att projekteringsfasen inte 

är färdig vid byggstart av ett projekt. [I2, I3, I5, I7, I8]. Det finns stora möjligheter till att 

spara mycket pengar om projekteringen är noggrant utförd redan innan produktionen tar vid 

(se avsnitt 3.1.2). [I8] säger följande: “Hade man tänkt mer färdigt redan tidigt i ett projekt 

hade man kunnat spara mycket pengar! Stort problem att projektörerna inte är klara när man 

börjar bygga!”. Det gäller att i hela processen tänka cirkulärt istället för linjärt, det vill säga 

att se helheten av projektet, exempelvis genom att tänka kring vilka konsekvenser det får på 

arbetsplatsen om ett moment ändras i ett tidigt skede [I4]. Vid en industriell arbetsprocess 
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förändras sättet att arbeta på, detta då det ofta tillkommer en extra aktör som producerar 

modulerna (Se avsnitt 3.1.3).  

 

Då hela byggprocessen behöver vara mer genomtänkt ställs det högre krav på logistik vid 

sammanfogning av modulerna [I1, I4, I5, I7, I8]. Det ställs höga krav på transporten av 

moduler, dels då de måste få plats på en lastbil samt att det behövs ett välplanerat schema för 

när modulerna ska komma till plats och monteras. Det optimala är att ingen transport ska 

behöva vänta på plats utan att hela processen har ett planerat flöde [I8]. [I5] säger följande: 

“En av de största skillnaderna vid en industriell arbetsprocess är att allt behöver vara mer 

färdigplanerat redan i projekteringsfasen”  

 

Ett återkommande problem med modulbyggnation är att det kan bli problematiskt med vissa 

typer av planlösningar [I1, I2, I3, I4, I6]. Det finns begränsningar i form av mått och att det 

måste finnas någon typ av bärighet i varje enhet [I1], vilket medför att vissa typer av öppna 

planlösningar inte är lämplig för en modulbyggnation [I1, I2, I3, I4, I6]. Mycket handlar om 

att lägga stor vikt på just planlösningarna och se olika möjligheter med att hitta bra 

kombinationer av standardiserade moduler (se avsnitt 3.1.5). [I3] säger att “Standardisering 

måste alltid finnas med i processen”. Med mer effektiva planlösningar finns det en stor 

möjlighet till kostnadsreduceringar för projektet [I2] (Se avsnitt 3.1.2).  

 

Historiskt sett har modulbyggande haft ett dåligt rykte då det anses vara alldeles för likt 

baracker och mer tillfälliga byggnader [I5]. Designen får därför ses som ett problem då det 

genom upprepad produktion av moduler kan medföra ett för industriellt och stereotypt 

utseende vilket generellt inte uppskattas av konsumenten [I1]. För att minska risken för fler 

stereotypa byggnader krävs det att arkitekten tar ett större ansvar och använder fantasin 

gällande hur stor variation det finns på modulernas form och ihopsättning [I9]. [I4] säger att 

“Det gäller att förstå problemen och utifrån dessa ta fram smarta lösningar”. Vid byggnation 

av exempelvis ett flerbostadshus är det viktigt att projektören är med och ansvarar för mer än 

bara huset i sig, att den tar ansvar och gör ett bra jobb hela vägen, fram till att huset är på plats 

[I2].  

 

Jämfört med en traditionell byggprocess där det finns mer utrymme för kreativitet kring 

storlek och utseende har modulbyggnation fler begränsningar, en återkommande begränsning 

är transporten av moduler [I1, I4, I5, I7, I8, I9]. Med anledning av att modulerna måste få 
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plats på lastbilar och ska fungera att transportera på vanliga svenska vägar finns det krav på 

att lasten inte får vara större än 4,5 bred x 4.1 hög x 13,5 meter lång om den ska köras utan 

poliseskort/följebilar (Se avsnitt 3.1.5) [I5]. Detta leder till att högre krav ställs på arkitekter 

då de blir styrda av vad leverantören klarar av att tillverka och transportera från sin fabrik 

[I8]. Det går att transportera större laster, dock får dessa i så fall exempelvis fraktas med 

poliseskort/följebil. Detta är inte lika ekonomiskt lönsamt, dock anses denna extra kostnad 

som en liten del av totalkostnaden i ett byggnadsprojekt [I5]. Höjden på ett byggnadsverk 

redogörs som ett problem då ju högre byggnad som byggs desto mer problematiskt blir det 

gällande toleranserna, därför är det viktigt att vara mer noggrann och ha ett bra system för 

detta [I1]. [I9] säger följande: “Ju högre du bygger desto tajtare blir då toleranserna 

förstås”. Ihopmontering av moduler är ett kritiskt moment där det ofta uppstår problem. Det 

måste därför finnas ett väl genomarbetat arbetssätt gällande skarvar och gränssnitt [I4, I5] (se 

avsnitt 3.1.5). En anledning till detta kan vara att aktörer såsom leverantörer och entreprenörer 

inte känner sig delaktiga i tidigt skede i projekteringen [I5, I8]. Om dessa parter utesluts i 

projekteringen kan projektet gå miste om viktig kunskap och erfarenhet gällande tekniska 

detaljer [I9]. Därmed kan det skapas moduler som inte är optimalt utformade, om fel upptäcks 

på plats är det ofta svårt att korrigera det, vilket medför stora kostnader då hela modulen oftast 

behövs bytas ut [I8]. 

 

Vid byggnation där det används moduler är de vanligaste stomkonstruktionerna baserade på 

stål eller trä (Se avsnitt: 3.1.5). Vid val av konstruktion finns det många aspekter som bör 

beaktas och analyseras. Det som bör finnas med i tanken vid val av konstruktion är att det 

måste vara rätt material till rätt funktion [I5, I6]. Byggnation med trä som stommaterial är 

generellt bättre ur ett hållbarhetsperspektiv [I2], det är även mer generellt kostnadseffektivt 

[I7]. Stål som bärande konstruktion är inte det billigaste alternativet, det har däremot andra 

fördelar [I7]. Det är ett material med hög hållbarhet vilket är positivt ur flera olika perspektiv. 

Är syftet med byggnaden att den under ett senare tillfälle ska plockas isär och flyttas är stål ett 

bra alternativ. I och med att det går att kapa stålet utan att behöva slänga restprodukter kan det 

därför återanvändas vilken i sin tur leder till en lägre materialkostnad [I4]. 

Inom exempelvis läkemedelsindustrin finns det ett stort behov utav att montera tung 

utrustning, i dessa fall passar stål som stomkonstruktion väldigt bra då stålkonstruktioner är 

hållbara i sig [I5]. 
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4.2 Informationsdelning  

Information i ett byggnadsprojekt sprids generellt via elektroniska filer beroende på vad de 

olika aktörerna önskar, detta varierar mycket beroende på projekt [I1. I2, I3, I4]. 

Leverantörerna behöver i de flesta fall ha sin egen projektering av moduler för att anpassa 

projektet till sin produktion [I1, I6]. Beroende på projekt och grad av samarbete mellan 

leverantör och projektör ser informationsutbytet olika ut och kan skilja sig, storlek på företag 

spelar även roll [I5]. De digitala filerna som tas fram i projekteringsfasen transformeras sedan 

ofta om till pappersritningar när de skickas vidare till produktionen. I produktionen används 

nästan enbart PDF-filer och fysiska pappersritningar. [I4, I5, I6, I8]. [I8] säger följande: “Det 

kan anses gammalmodigt men fungerar på ett bra sätt då alla kan förstå och ta del av 

informationen”. Varför pappersritningar fortfarande är aktuellt för entreprenörer och i 

produktionen kan bero på att det finns en uppfattning att det är svårt att bygga efter en CAD-

fil. Det anses exempelvis enklare att förstå måttsättning via en pappersritning då det fysiskt 

går att mäta med en måttstock. Dessa ritningar skrivs ofta ut i stort format vilket leder till att 

flera arbetare kan ta del av informationen samtidigt [I4, I7, I8]. 

 

Generellt i en försörjningskedja inom byggnadsbranschen tas CAD-modeller fram i en tidig 

fas i ett projekt, ofta skapar projektören, det vill säga ofta en arkitekt eller konstruktör en 

modell digitalt och sprider den digitalt [I1]. Dessa modeller är väl genomarbetade och skapar 

en möjlighet att se projektet i en virtuell digital miljö. Vanligt för branschen är att använda 

program som exempelvis Revit och ArchiCAD, val av programvaror diskuteras innan 

projektstart för att flera parter i kedjan ska ha möjlighet att ta del av dessa filer [I1]. I 

projekteringsfasen finns det möjlighet att lägga in mer information i filen, det vill säga 

möjlighet att “skapa BIM”, det är dock inte vanligt att detta efterfrågas av alla andra aktörer i 

försörjningskedjan [I1, I2, I4,I8, I9]. 

 

Vid byggnation med moduler som byggnadsmetod och ett standardiserat arbetssätt ges det bra 

förutsättningar för att implementera BIM i sin försörjningskedja [I2, I3] (se avsnitt 3.2.1). I 

och med att det inom modulbyggnation behövs någon form av standardisering (se avsnitt 

3.1.5) kan BIM vara ett lämpligt verktyg [I9]. Det skapas då en modell som följer med genom 

alla steg i processen, både genom projektering och produktionen. Mängder följer med i alla 

steg vilket leder till att aktörerna inte behöver sitta själva och ta ut mängder. BIM-modellen 

finns som grund och därifrån kan mycket information tas och detta leder till att det sparas 
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både tid och pengar [I9]. Utav den kapacitet som BIM innehar används idag dock bara en liten 

del [I1, I4]. Generellt använder projektören endast en 3D-modell, dock har den kapacitet att 

fyllas med mer information, såsom exempelvis kostnadsberäkningar och mängdning av 

material [I3, I7] (se avsnitt 3.2.1). Programvaran anses dessvärre vara krånglig och ha många 

parametrar, i de flesta projekt finns inte tiden att ta sig an dessa [I2, I3]. Beroende på aktör 

spelar BIM olika stor roll. Exempelvis använder en leverantör av moduler BIM vid både 

projektering och inköp men inte vid produktionen där det används pappersritningar [I6]. [I4] 

säger följande angående att BIM inte används fullt ut: “Man gör bra ritningar i “Revit” i 

projekteringsfasen men sen använder man inte det längre fram i processen, när man bygger 

huset sätter man upp 2D ritningar och efter det har man glömt den tidigare informationen. 

Man måste alltså hitta något incitament för att sälja in verktygen längre fram”. 

 

För att överbrygga de problem som är beskrivna gällande BIM behövs bättre samarbete 

mellan olika aktörer, exempelvis kan arkitekter eller konstruktörer få tillgång till en annan 

aktörs produkter eller komponenter för ett projekt. Om de därefter förhåller sig till just dessa 

komponenter och utför moment på ett noggrant sätt kan BIM komma till större användning 

[I1, I9]. Det gäller också att hitta kunder som är intresserade av BIM eller någon typ av 

digitalisering för att det ska kunna implementeras och användas i hela försörjningskedjan. 

Kan branschen övertygas på att det finns stor vinning att ha en modell med information som 

följer med alla steg i processen, både genom projektering, produktion och förvaltning går det 

att spara mycket tid och sin tur pengar [I4, I9]. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer analysen samt tillvägagångssättet diskuteras. Det kommer även att 

uttryckas egna åsikter. 

 

Rapporten anses uppfylla sitt syfte då den jämför olika begränsningar och möjligheter inom 

modulbyggnation samt tar upp relationer mellan aktörer. Dock är det viktigt att ha i beaktning 

att rapporten är baserad på tidigare forskning och intervjuer där respondenternas egna 

kunskaper och erfarenheter har analyserats. Vid diskussion av resultatet har vi valt ut de 

områden som visade sig vara de mest avgörande för rapporten. Detta har gjorts efter att ha 

analyserat respondenternas svar på intervjuerna och därefter bedömt vilka områden som var 

de mest avgörande. 

 

Gällande modulbyggandets framtid kan det finnas ett par viktiga faktorer som kommer 

påverka dess utveckling. Det gäller att hitta rätt typer av kunder som är redo att bo i en bostad 

som är något mer standardiserad än en traditionell byggnad. Finns det medräknat i 

projekteringen vad som verkligen är viktigt för slutkunden och se till att dessa faktorer är av 

hög kvalitet skapas goda förutsättningar för ett lyckat projekt. Kan inblandade aktörer 

marknadsföra för allmänheten att bo i modulhus inte behöver betyda att bo i en 

barackliknande byggnad finns det en stor vinning. Det tror vi är ett första steg för en framtida 

utveckling och går det att vända på alla begränsningar och istället se möjligheter kan 

marknaden bli större än vad den är idag. Exempelvis nämndes öppna och stora planlösningar 

som ett problem för alla projektörer. För att få stor vinning som möjligt gällande detta kanske 

man får fråga sig om modulbyggande ska försöka konkurrera med traditionellt byggande eller 

om fokus istället bör läggas på ta att fram smarta argument och lösningar angående mindre 

öppna ytor. För att modulbyggandet ska kunna växa ännu mer på marknaden och bli ett 

bestående byggnadssätt istället för tillfälligt som det idag ofta ses som tror vi att det behövs 

hitta smarta och genomtänkta lösningar gällande flexibilitet. Det kan därmed behövas blanda 

in mer traditionellt byggande för att bli mer flexibel för kunden och därmed blanda 

standardisering med flexibilitet på bästa möjliga sätt. Även gällande detta område kan det 

krävas en bättre dialog och ett bättre samarbete mellan projektör, leverantör och entreprenör 

för att tillsammans kunna hitta lösningar som är både skapar en unik design men som ändå 

ska vara möjligt att tillverka i både fabrik och på byggarbetsplatsen. För att detta ska bli 

möjligt behövs det investeras mer inom projekteringsfasen. Detta blir möjligt om det skapas 

en övertygelse om att de kostnader som läggs i projekteringen tjänas in genom att det senare i 
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byggprocessen blir mindre ÄTA-kostnader. Det kan behövas en annan uppfattning gällande 

att involvera andra aktörer och därmed skapa en bättre informationsdelning. Det borde vara 

ganska självklart att om exempelvis entreprenören får vara i kontakt med projektören i tidigt 

skede minskar bland annat risken för att sammanfogningen av moduler ska gå fel.  

 

Ett annat tillvägagångssätt för att få ett bättre samarbete som i sin tur kan leda till bättre 

producerade moduler är att införa BIM i processen. I teorin nämns att industriellt byggande 

behöver utvecklade tekniska system samt en användning av informations- och 

kommunikationsteknik för att fungera som bäst. BIM kan anses som ett bra sådant system (se 

avsnitt ind. bygg). I och med att BIM ofta inte används fullt ut finns det där stor möjlighet till 

ökad förbättring och effektivisering. Om alla i en försörjningskedja hade ansträngt sig och 

velat implementera BIM på ett bra sätt hade många problem och oklarheter kunnat minimeras. 

Om en enhetlig modell gjorts med komplett information gällande exempelvis transport, 

logistik och gränssnitt redan i ett tidigt skede i byggprocessen, som alla i kedjan kunde ta del 

av, kunde många oklarheter undvikas. Detta då de olika aktörerna inte hade behövt kontakta 

varandra vid minsta oklarhet och på så sätt till exempel minska väntetider. Lyckas det att 

implementera BIM i fler industriella processer tror vi att detta kan leda till en utveckling även 

inom traditionellt byggande där det verkligen finns ett behov av samarbete. 

 

Anledningen till resultatet i rapporten beror bland annat på vilka respondenter som valdes att 

intervjuas. Respondenterna valdes för att få en bra blandning med representanter från olika 

aktörer inom en byggnadsförsörjningskedja och för att få en bred bild av hur en industriell 

byggprocess fungerar. Dock ska det påpekas att majoriteten av intervjuerna var personer inom 

projekteringsfasen, vilket har lett till att projektörer varit en stor del av de tillfrågade. Detta 

speglar resultatet på ett sätt som sätter dessa i fokus och därför bör det beaktas. Hade 

intervjuer gjorts med exempelvis en beställare eller kund så hade resultatet av den kvalitativa 

studien kunnat bli annorlunda. Detta med anledning till att denna aktör inte finns 

representerad som respondent i denna studie. Denna aktör ses dock som fundamental inom 

området och därför rekommenderas det att denne tas med vid vidare studier inom området. 

Anledningen till att beställaren inte finns med som respondent i studien är att examensarbetet 

utförts på ett projekteringsföretag och det har därmed fokuserats på den tillverkande delen av 

byggprocessen det vill säga projektörer, leverantörer och entreprenörer. Med anledning av 

dessa parametrar anses analysen relevant och aktuell för främst projektörer inom den 
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industriella byggprocessen, dock är det en generell analys som flera företag och aktörer kan ta 

del av.  

 

Eftersom de tillfrågade varit anställda på olika företag inom byggnadsbranschen kan det ha 

färgat deras åsikter. Med detta menas att respondenterna kan ha svarat på frågorna på ett sätt 

som sätter företagets bästa i fokus och kanske inte det som är mest sanningsenliga. Dessa 

parametrar bör beaktas vid analysen då det kan ha haft stor påverkan på resultatet av den 

kvalitativa studien. En sak som bör tänkas igenom är nackdelarna med en kvalitativ studie, det 

går till exempelvis att ställa sig frågan om hur resultatet hade blivit om vi hade valt att göra en 

kvantitativ undersökning. Risken med en kvalitativ metod är att respondenterna i vissa fall 

kan ha haft personliga åsikter gällande de områdena vi frågat om. Detta kan ha påverkat 

resultatet i rapporten då det kan vara svårt att hålla isär åsikter och fakta eller opartisk 

information. Det kan även ha varit så att respondenterna svarat på frågorna även fast de inte 

haft den bästa kunskapen kring området. Detta ses som en svaghet inom den kvalitativa 

metoden då det är svårt att veta om respondenten svarar med kunskap eller med egna åsikter. 

Det är därför viktigt att påpeka att resultatet hamnar i en gråskala, det vill säga att det inte går 

att avgöra om resultatet är trovärdigt eller inte. Vi har dock genom analys av intervjuerna 

framfört det resultat som ansågs mest trovärdigt och relevant för respektive område. 

 

Vi är medvetna om att intervjuguiden kan ha präglats något av personliga värderingar och 

åsikter kring området vilket kan ha speglats på respondenterna och deras svar. Dock strävade 

vi efter att bygga upp intervjuguiden efter vårt teoretiska ramverk och försökte ställa frågor så 

sakligt som möjligt. Vi valde att låta respondenterna i studien vara anonyma och benämna 

dem som I1, I2, I3 och så vidare. Detta genomfördes med syftet att skydda respondenternas 

identiteter. 

 

I och med att studien använde sig av semistrukturerade intervjuer blev resultatet en aning 

spretigt och inte alltid så sakligt då olika följdfrågor ställdes beroende på vilken respondent 

som intervjuades. Detta bör beaktas då det i vidare studier eventuellt kan genomföras en 

strukturerad intervju för att hålla respondenterna till frågorna och vara sakliga. Ett annat 

argument gällande att använda en strukturerad intervju är att de hade blivit lättare att 

analysera resultatet då man hade kunnat ställa upp svaren mot varandra och sedan vid analys 

jämföra dessa. 
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Genom vår studie har vi via de intervjuer som genomförts ansett att industriellt byggande är 

ett hållbart byggnadssätt. Detta då det finns vissa fördelar gällande exempelvis arbetsmiljön. 

Genom att arbeta industriellt skapas det möjligheter till att optimera arbetsmoment för bättre 

ergonomi, det skapas även bättre förutsättningar för en hög säkerhet i produktionen då det 

skapas bättre kontroller över sina processer. I och med att produktionen sker i en 

inomhusmiljö som är oberoende av väder och vind skapas det en ökad arbetsmiljö stora delar 

av året. 

Genom industriellt byggande skapas det möjligheter till en effektivisering av processer i 

fabriken och därmed minska exempelvis spill av byggmaterial då material som blir över vid 

en viss produktion kan förvaras och användas i ett senare moment. Det kan även skapas ett 

bättre och stabilare förbättringsarbete i och med att det i fabriken sker en repetitiv produktion. 

Ett exempel på ett lämpligt förbättringsverktyg är Lean med verktyget PDCA som handlar om 

att ta vara på sina erfarenheter och göra allt bättre för varje gång en process genomförs. Vi 

tror att det är nödvändigt med någon typ av förbättringsverktyg, dock anser vi inte att Lean är 

lösningen för alla verksamheter. Vi tror att vikt bör läggas på att det i någon form finns ett 

strukturerat system som passar den verksamhet det tillämpas i. 

 

En viktig del som är värd att nämna gällande industriellt byggande är att allt material som 

används vid produktion och installation måste fraktas till en fabrik där modulen produceras, 

därefter ska modulen transporteras till platsen där den ska monteras. Detta kan utföras med 

lastbil som drivs med fossila bränslen vilket inte har en positiv påverkan på miljön. Därefter 

går det att diskutera om industriellt byggande är hållbart i längden. 

 

En aspekt som det bör reflekteras över är att byggtiden på plats minskar avsevärt med en 

industriell byggprocess. Det här medför att omgivningen kring en byggarbetsplats drabbas av 

mindre buller då tiden för att montera ett modulhus är mycket kortare än ett traditionellt 

bygge vilket får ses som positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Försörjningskedjan förändras på 

ett sätt som leder till att en stor del av byggtiden läggs i fabrik istället för på plats.  

 

I och med att området modulbyggande ännu innefattar oklarheter gällande om det är definierat 

som ett väl fungerande byggnadssätt är det inte säkert att resultatet blir detsamma om 

undersökningen utförs om några år. Rapporten är baserad på respondenter som svarat utifrån 

egna kunskaper och erfarenheter, dessa kan bli påverkade av ny forskning och trender vilket 

är en anledning till att uppfattningen kring området modulbyggande kan förändras framöver. 
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Majoriteten av respondenterna arbetar på samma företag vilket betyder att om undersökningen 

hade genomförts på ett annat företag med andra respondenter hade eventuellt resultatet inte 

blivit detsamma. Dock anses undersökningen relevant då inblandade aktörer har lyft fram 

liknande svar. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras med hjälp av det teoretiska ramverket 

och analysen i rapporten. Slutsatser som gjorts i denna rapport är baserade på teori och 

intervjuer kopplade till tillverkande aktörer i en industriell byggprocess. Hade beställarens roll 

tagits hänsyn till hade resultatet blivit annorlunda. Dock har det antagits att berörda aktörer 

har sitt fokus på kunden i sina olika arbetsprocesser och därmed gett rapporten ett trovärdigt 

resultat.  

Syftet med rapporten var att undersöka och analysera vilka begränsningar och möjligheter det 

finns vid nybyggnation av bostäder där trämoduler tillämpas som byggmetod. Rapporten 

syftar även till att undersöka och kartlägga hur relationer kan se ut mellan en projektör, 

leverantör och entreprenör samt att ta reda på hur dessa relationer kan utvecklas genom olika 

verktyg.  

Rapporten uppfyller sitt syfte då resultatet visar på vilka begränsningar och möjligheter det 

finns med att bygga industriellt med trämoduler. I empirin och analysen redovisas de 

inblandade aktörers relation till varandra samt hur de dessa relationer kan utvecklas med hjälp 

av olika verktyg.  

Nedan följer svar på rapportens tre frågeställningar:  

 

• Vad finns det för begränsningar och möjligheter med en industriell byggmetod vid 

bostadsbyggande? 

 

En av de främsta begränsningarna med modulbyggnation är att utförandet är mindre flexibelt 

jämfört med traditionellt byggande vilket påverkar utformningen och storleken på modulerna. 

Detta leder till att problem skapas gällande öppna ytor då varje modul behöver någon typ av 

bärighet i form av väggar eller pelare. En annan begränsning är modulhusens bristande design 

på grund utav dess behov av repetitivitet och standardisering. För att förebygga detta är det 

viktigt att samverka mellan projekts olika aktörer under hela byggprocessen för att uppnå 

bästa möjliga utformning och resultat. 

Den främsta möjligheten som skapas i en industriell byggprocess är att tiden på 

byggarbetsplatsen blir avsevärt kortare då produktionen flyttas till en industriell miljö, 

exempelvis en fabrik. En annan positiv effekt av modulbyggnation är att processen blir mer 

kvalitetssäkrad då samma moment i produktionen görs flera gånger. Med detta i åtanke är det 

lämpligt att införa ett förbättringsverktyg, ett exempel på detta är LEAN där fokus läggs på att 

minska slöserier och reducera kostnader. Det viktiga är dock inte vilket förbättringsverktyg 

som appliceras så länge det finns ett verktyg som är lämpligt och passande för verksamheten.  
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Den industriella byggprocessen skapar stora möjligheter till att optimera arbetsförhållanden 

samt förbättra kvaliteten på produkten. Arbetsförhållanden kan förbättras då arbetsmoment 

kan optimeras i en fabrik för bästa ergonomi. Kvaliteten ökar då produktionen ofta sker 

inomhus och blir därmed inte lika känslig för väder. Detta leder till att exempelvis fuktskador 

vid byggnation kan minimeras och en kvalitetssäkring skapas.  

 

• Vad kännetecknar relationerna mellan tillverkande aktörer i en industriell 

byggproccess? 

 

Gemensamt för de inbladade aktörerna är att de ofta arbetar linjärt i en industriell 

byggprocess, det vill säga att de arbetar klart sin del av processen och skickar sedan vidare till 

nästa aktör. Gemensamt för de olika aktörerna är att de anser att alla aktörer borde bli 

inblandade tidigare i processen än i nuläget. De aktörer som kommer in sent i processen har 

mindre chans att påverka resultatet och behöver i vissa fall göra provisoriska lösningar då det 

inte funnits tid för föregående aktör till att genomarbeta sina handlingar tillräckligt. Då det 

ofta är tidsbrist finns stor risk till att en viss del av processen inte är helt ”färdig” när den 

skickas vidare till nästa aktör. 

I en industriell byggprocess är det generellt högre krav på bättre relationer mellan inblandade 

aktörer då det kan vara svårt att ändra på en produkt ute på byggarbetsplatsen. Därför bör 

produkten vara väl genomarbetad när den väl levereras till arbetsplatsen.  

De inblandade aktörerna är generellt inte överens om vilken typ av informationsdelning som 

är den bästa. Exempelvis kan en arkitekt arbeta helt och hållet i en 3D-modell medan 

entreprenören ute på byggarbetsplatsen enbart använder sig utav pappersritningar. Därmed 

kan viktiga detaljer från ursprungsmodellen gå förlorade. 

 

• Hur kan relationer mellan inblandade aktörer utvecklas i en industriell byggprocess? 

 

För att förbättra relationer i en industriell byggprocess krävs generellt bättre kommunikation 

mellan inblandade aktörer redan i ett tidigt skede i ett projekt. Förslagsvis bör det finnas ett 

system där alla inblandade aktörer kan få vara med och samverka och bidra med sin kunskap 

redan i ett tidigt skede av projekteringen. På så sätt kan risken minskas för att en dåligt utförd 

modul lämnar fabriken och sedan sätts ihop. Detta kan leda till en ökad kostnad i 

projekteringen, dock väntas denna kostnad bli övervägande liten i förhållande till vad det 

kostar idag med bland annat ÄTA- arbeten och förvaltning.  
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För att en process ska få kalla sig industriell krävs det att det finns någon typ av informations- 

och kommunikationsteknik. Ett exempel på detta som alltmer används inom byggbranschen är 

BIM. Detta system skapar goda förutsättningar för en utvecklad informations- och 

kommunikationsteknik. Genom en så kallad BIM-modell kan inblandade aktörer ta del av en 

och samma modell från tidigt skede av projektering hela vägen till förvaltning. Med detta 

verktyg kan bland annat kostnadskontroller, mängdning av material och visualisering utföras 

från samma modell. Då alla aktörer får tillgång till samma information skapas möjligheter till 

bättre integration mellan olika aktörer, vilket i sig leder till bättre relationer och mindre 

missuppfattningar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

1. Namn 

 

2. Nuvarande befattning 

 

3. Erfarenhet inom ämne i fråga (Modulbyggnation) 

 

4. Hur sprids informationen mellan aktörer, exempelvis leverantör och beställare?  

 

5. Har du erfarenhet av BIM? 

 

6. Hur ser ni på att tillämpa kompletta BIM-modeller? om det inte redan används. 

 

7. Hur kommer ni fram till effektivare lösningar för att få ner totalkostnaden i ett 

projekt? 

 

8. Hur förändras arbetsgången vid en industriell byggprocess? Kan du beskriva en typisk 

arbetsgång av hela processen?  

 

9. Hur ser efterfrågan av modulbyggande ut? 

 

10. Vad du tror du är anledningen till att man väljer att bygga med moduler?  

 

11. Vad tycker ni om att arbeta med moduler jämfört med en traditionell metod? 

 

12. Vilka problem finns det vid modulhusbyggnation? 

 

13. Hur begränsad blir man med tanke på de restriktioner som finns gällande modulens 

utformning? 

 

14. Hur gör ni för att “klara av” gränssnittet mellan moduler? 

 

15. Hur vanligt är det med kombination av moduler ihop med traditionellt byggande? 

 

16. Varför väljer man ett visst stomsystem före ett annat? (jämförelse trä & stål) 

 

17.  Hur ser ni på så kallade “verksamhetsstrategier”? (Lean, agile etc)  

  

18. Övriga frågor? 
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Bilaga 2: Begreppslista  

I denna bilaga listas och förklaras olika begrepp som varit centrala och frekvent använda i 

rapporten. Detta med syftet att även den som inte är insatt i ämnet ska kunna ta del av 

rapportens olika delar.  

 

BIM - Byggnadsnformationsmodellering: en 3D modell där information kan hämtas gällande 

allt från projektering till förvaltning. 

 

Byggprocessen - Tiden från det att beslut tas om att bygga något tills att byggnaden är färdig 

att tas i bruk.  

 

CAD - Computer-aided design: digital modellering av ett byggnadsprojekt 

 

Entreprenör - Aktör i försörjningskedjan som utför byggnationen i ett byggnadsprojekt. Det 

kan finnas flera olika entreprenörer i samma projekt, i dessa fall har de olika entreprenörerna 

olika kompetensområden och ansvarar för olika delar i byggprocessen.  

 

Industrialiserat byggande - Bygg- och planeringsprocessen drivs enligt industriella principer 

med bland annat användning av förtillverkade komponenter men en övervägande del av 

byggandet sker på byggplatsen. 

 

Industriellt byggande - Tillverkningsprocesser som sker i sluten industriell miljö, endast 

montagearbeten sker på byggarbetsplatsen. 

 

Lean - Ett förbättringsverktyg som har syftet att identifiera och eliminera alla faktorer som 

inte skapar värde för slutprodukten.  

 

Leverantör - Aktör i försörjningskedjan som tillverkar och levererar moduler.  

 

Modul - En del av ett byggnadsverk som tillverkas i fabrik och som tillsammans med andra 

moduler monteras till en komplett byggnad. En modul kan se ut på många olika sätt, det kan 

innebära ett helt färdigt rum, exempelvis ett kök med färdigmonterad inredning och 
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kakelsättning men kan även innebära enbart stommen, det vill säga att färdigställandet av 

modulen görs först när modulen är på plats i byggnaden. 

 

Modulärt - Olika komponenter av en produkt som går att att kombinera ihop på olika sätt.  

 

PDCA - Plan Do Check Act, verktyg inom förbättringsarbeten för att förbättra sin verksamhet 

och ta vara på sina erfarenheter.  

 

Projektör - Aktör i försörjningskedjan som arbetar med att upprätta bygghandlingar, skapa 

modeller och ritningar. Projektören medverkar i ett tidigt skede i byggprocessen med syftet att 

genomföra förberedelsearbeten som är nödvändiga för byggprocessen. En projektör är 

vanligen specialiserad inom ett specifikt område såsom exempelvis arkitektur, 

byggnadskonstruktion och installationer.  

 

ÄTA-arbeten - Ändring Tillägg Avgående arbeten, ändringar under projektets gång som inte 

är medräknade i projekteringen. 
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