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styrelsens förord

Styrelsen för Sveriges Byggindustrier har tagit initiativ till en forskningsmässig genomlysning 
av den svenska byggbranschen. Det handlar om forskning när den är som bäst. Inom ramen för 
ett antal breda inriktningsbeslut har forskarna definierat sina forskningsobjekt, bestämt metoder 
och teorikopplingar samt genomfört sina forskningsprojekt. Analyser och slutsatser är fullt ut ett 
resultat av självständig forskning.

Sveriges Byggindustrier anser att analyser av branschen med forskningens systematik leder till 
att alla med intresse för byggbranschens framtid får möjlighet till säkrare utsagor och  bättre  
beslutsunderlag. Det gäller för enskilda företag, för branschorganisationer och inte minst för 
statsmaktens beslut i byggbranschrelaterade frågor.

Styrelsen för Sveriges Byggindustrier följer med stort intresse hur forskningssatsningen fram
skrider. Horisonten är flerårig då vi är övertygad om att kunskapsutveckling genom forskning 
förutom skickliga forskare också kräver både tydliga och tillräckliga tidsramar som förutsättning 
för forskarnas arbete.

Rapporter från vår satsning publiceras löpande i vetenskapliga tidskrifter. Det är en del av vår 
kvalitetssäkring!  För att nå en bredare spridning av resultaten har Sveriges Byggindustrier startat 
den rapportserie som du just nu läser. Vår förhoppning är att dessa rapporter skall vitalisera en 
saklig diskussion om branschens situation och vägar till förnyelse. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla forskare för den seriositet och målmedvetenhet ni visat 
när ni tagit er an byggbranschens utmaningar.

Stockholm i januari 2012

För styrelsen för Sveriges Byggindustrier

Tomas Carlsson   Ola Månsson
Styrelseordförande   VD Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier 
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Att bygga förnyelse
Hur byggbranschen förnyas!

Malena Ingemansson, Uppsala universitet
 

Denna rapport bygger på följande två artiklar:

1. Industrial renewal within the construction network
Håkan Håkansson, Norwegian School of Management; hakan hakansson@bi.no
Malena Ingemansson; Uppsala university; malena.ingemansson@sts.uu.se
Submitted for publication in Journal of Construction Management and Economics

2. Construction Companies and How They Acquire Knowledge through  
Business Interaction
Håkan Håkansson och Malena Ingemansson
The IMP Journal Volume 5. Issue 2, 2011; www.impgroup.org

 



Sveriges Byggindustrier 2012  5

Utmaningar för branschen
Den svenska byggbranschen har länge kritiserats för att vara konservativ och inte förnyas i tillräckligt stor 
omfattning. Denna kritik åtföljs många gånger av krav på att branschen måste bli mer innovativ och nyska
pande. Det ska leda till ökad produktivitet, sänkta kostnader, högre kvalitet och därmed till billigare boende 
och lokaler samt mer infrastruktur för pengarna. Annorlunda uttryckt bör branschen enligt många bedömare 
kunna leverera en högre samhällsnytta. Men vad gäller?
 
Är byggbranschen dålig på att förnya sig? Gäller i så fall detta generellt eller är det inom specifika delar? 
Kan det finnas skillnader i omfattning och inriktning på förnyelsen mellan olika typer av byggföretag? Vilka 
förklaringar finns till eventuella brister i förnyelsen.

Två tänkbara och trovärdiga förklaringar – och som ofta framförs – är att all verksamhet både är projektbase
rad och lokal/regional. Det betyder att huvuddelen av företagens verksamhet genomförs inom enskilda pro
jekt som i de flesta fall drivs mycket självständigt på lokala/regionala marknader. Detta försvårar en systema
tisk kunskapsuppbyggnad över tiden.  Medarbetare i projekten bygger självklart upp den egna kompetensen 
men steget är stort till ett kraftfullt organisatoriskt lärande, som ofta framhålls som grunden för utveckling. 
Flera byggföretag har försökt skapa organisatorisk kunskap genom olika typer av system och rutiner. Fram
gångarna tycks dock ha varit begränsade.

Det är också viktigt att notera att det nästan alltid är lokala/regionala aktörer som verkar inom projekten. I 
många andra branscher är aktörerna internationellt verksamma. De influenser detta leder till kan påverka det 
upplevda behovet att utvecklas.

I byggverksamhet är det i regel så att samma lokala/regionala leverantörer och underentreprenörer återkom
mer i projekt efter projekt. Detta skulle delvis kunna kompensera svårigheterna att bygga organisatorisk kun
skap genom överbryggning mellan de olika projekten. Men det betyder också att inflödet av ny kunskap är 
begränsat. 
 
Dessa två faktorer, en verksamhet som drivs i projektform samt den lokala/regionala karaktären på affärer 
och produktionen, är förutsättningar som påverkar förnyelsen av byggverksamheten. Den stora utmaningen 
för företagen ligger därför i att med dessa förutsättningar skapa kontinuitet i ett förnyelsearbete som inbegri
per flera aktörer i byggprocessen.

En annan orsak till varför byggbranschen uppfattas som mindre innovativ än andra branscher kan vara det 
sätt på vilket begreppet innovation normalt definieras och mäts i till exempel allmän debatt eller i olika un
dersökningar. Begreppet innovation för omedelbart tankarna till produkter. Förnyelse i form av förbättring 
av processer synliggörs då inte. I denna rapport används därför genomgående ordet förnyelse i stället för det 
snävare begreppet innovation.

Det är även troligt att branschens heterogenitet leder till tolkningsproblem. Branschen innefattar en mycket 
varierad flora av företag; stora och små, bred inriktning och nischade, lokalt, regionalt, nationellt och interna
tionellt verksamma osv. Det är sannolikt så att vissa företag eller grupper av företag driver förnyelse i betyd
ligt större utsträckning än andra. Kritiken för låg grad av förnyelse kan mot den bakgrunden vara orättvis för 
många företag men väldigt träffande för andra. 

För att öka kunskapen om byggbranschens förnyelse har vi i denna undersökning studerat graden av för
nyelse och innehållet i förnyelsen samt hur förnyelsen varierar mellan olika företag. Detta innebär att vi kart
lägger och förklarar i vilken grad som företag utvecklar och använder sig av nya organisatoriska, tekniska 
och processmässiga lösningar, samt hur detta varierar mellan företagen, dvs. om vissa företag förnyas mer än 
andra.  Vi har också analyserat vilka drivkrafter och hinder som finns till ökad förnyelse.
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Kunskapsutveckling har en central roll som förklaring till förnyelse. Kunskapsutvecklingen kan ske internt 
inom företag eller i olika former av extern samverkan. Från studier av andra branscher vet man att samverkan 
mellan företag påverkar hur nya lösningar växer fram och kommer till användning. En viktig utgångspunkt i 
denna studie har därför varit att särskilt studera hur kunskapsutvecklingen sker i ett samspel mellan företagen 
i byggprocessen.

Studien ger en bild av läget i branschen vad avser förnyelse. Den ger kunskap om den utmaning branschen 
står inför och vägar framåt för utveckling med syftet att uppnå branschens vision om ett ”Hållbart samhälls
byggande i världsklass”. 

Undersökningen

Begreppet förnyelse står för införandet av nya produkter, tjänster, arbetsmetoder och processer med syftet att 
förbättra kunderbjudandet och uppnå en bättre konkurrensposition. För att få en kartläggning av hur sådan 
förnyelse sker i branschen samt för att kunna belysa hur förnyelsen varierar mellan företagen använde vi oss 
av en enkätundersökning.
 
Enkäten skickades till 2213 företag som alla är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier 
och har minst fem anställda. Här ingick förutom vad man kan kalla för klassiska byggföretag också  olika  
typer av specialistföretag. Förutom att skicka enkäter till VD:ar för självständiga företag skickades även  
enkäter till enhetschefer – med benämningar som affärschefer, arbetschefer och i en del fall entreprenadche
fer  för enheter inom större koncerner.
 
Eftersom den svenska byggindustrin till antalet domineras av mindre och självständiga företag fick de allra 
största företagen på detta vis en mer rättvisande tyngd i det insamlade materialet. Bland de 441 svar som vi 
fick finns viktiga delar av branschen representerade i termer av företagsstorlek, koncerntillhörighet/självstän
digt företag, huvudsaklig verksamhetsinriktning samt spridning över landsbygd och storstadsregioner. 441 
svar innebär att slutsatser kan dras med hög precision. Felmarginalen på 5%-nivån är ± 4%-enheter (avrun
dat).

Enkätens frågor har utvecklats och testats i en stegvis process. Den inleddes med ett antal relativt struktu
rerade intervjuer med fokus på begreppet förnyelse. Med denna information formulerades sedan ett enkät-
formulär som  testades i ett tiotal intervjuer. Vi fick en mängd konstruktiva synpunkter.  I nästa steg gjordes 
sedan en testenkät som digitalt skickades ut med enkätverktyg vi använde. Vi fick nya synpunkter. När allt 
var i sin ordning skickades hela enkäten ut. Vi fick i det digitala huvudutskicket inga reaktioner eller protes
ter om obegripliga frågor med tolkningsproblem, otydliga skalor eller tekniska problem i enkätverktyget eller 
felaktiga adresser och målgruppsdefinitioner. 

Enkäten innehöll specifika frågor om hur företagen driver kompetensutveckling, vilken typ av förnyelse som 
skett under de senaste fem åren samt vilka aktörer i byggprocessen som då varit viktiga för före taget (som 
t.ex. kunder, materialleverantörer, underentreprenörer, tekniska konsulter, arkitekter, men också högskolor 
och forskningsinstitut).

Enkäten innehöll även frågor om vilka hinder som finns för förnyelse och vad som behöver göras/förändras 
för att förnyelsen ska öka. Det är viktigt att poängtera att vi med enkäten har fått svar på om respondenterna 
uppfattar att deras företag har utvecklats samt vilka drivkrafter och hinder som de upplever. Svarsmönstren är 
logiska och fullt ut tolkningsbara varför trovärdigheten är hög.
 
För att få en djupare förståelse för vad som ligger bakom de mönster som vi utläste från enkäten har vi också 
utfört ett dussintal intervjuer med VD:ar för byggföretag i olika storlekar (från ca 30 anställda till de fyra 
största byggföretagen i Sverige).  På detta sätt fick vi möjlighet att med varje intervjuperson gå igenom  
frågorna i enkäten och samtidigt som den besvarades diskutera svaren. Intervjupersonerna gav också i  
samband med detta olika exempel på förnyelsesatsningar som genomförts. Endast i ett fall som kommenteras 
i texten senare finns en skillnad mellan vad intervjupersonerna svarat och enkäten.

De frågeställningar som studien lyfter fram var också utgångspunkten för diskussioner och grupparbeten vid 
Stora Samhällsbyggardagen i oktober 2011. Den samlade ca 100 nyckelpersoner inom landets byggverksam
het i vid mening. Samhällsbyggardagen är således ett forum för möten mellan personer med god inblick i 
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branschen. Flera synpunkter som framkom där finns med som reflektioner i den text som följer, i synnerhet 
under den avslutande diskussionen. 

Hur förnyelse varierar

Två viktiga resultat i enkätundersökningen handlar om graden av förnyelse samt hur förnyelsen varierar  
mellan olika företag eller företagskategorier dvs. i vilken utsträckning utvecklar och använder företagen sig 
av nya lösningar och vilka företag förnyas i första hand?

Låt oss börja med att identifiera extremgrupperna för att få insikter i variationsvidden i svaren. Den grupp där 
flest företag svarat att de genomfört förändringar under den senaste femårsperioden som inneburit att kunden 
fått en mer prisvärd produkt har följande karaktär:

1. Det är större företag och ju större företag desto starkare förnyelse.
2. Det är företag som verkar på tillväxtmarknader – här definierat som kommuner med universitet/högskola.
3. Det är företag som ingår i koncerner.
4.  Det är företag som i huvudsak sysslar med nyproduktion av bostäder.

94  procent av företagen som uppfyller dessa fyra kriterier svarar i enkäten att de under de senaste 5 åren  
förnyats så mycket att kunden fått en mer prisvärd produkt. Den andra extremen är mindre anläggnings-
företag, som inte ingår i någon koncern och som är verksamma i mindre icke växande kommuner. Endast 23  
procent svarar att de vidtagit åtgärder som inneburit att de förnyats, eller om vi vänder på det: 77  procent av 
företagen i denna kategori  svarar att de driver sin verksamhet som man alltid gjort.

Observera att detta inte säger något om lönsamhet eller behovet av att förnyas. Vår utgångspunkt är att före
tag agerar rationellt i förhållande till de krav som kunden och marknaden ställer. För att överleva och utveck
las som bostadsbyggare på expanderande marknader är det troligen nödvändigt att ständigt ifrågasätta arbets
former, tekniska lösningar mm och förnyas för att vara kvar på marknaden. Ett mindre anläggningsföretag 
som verkar i en mindre ej växande kommun finns i en helt annan miljö. Det är ofta en huvudentreprenör som 
ställer kraven då företaget i de flesta fall ingår som en del i ett större projekt. Och så länge man klarar kraven 
och sin roll i byggprocessen flyter allt på. 

Enkätresultaten visar att den mer omfattande förnyelsen sker i vissa delar av branschen och att den främst 
utförs av större företag samt av enheter som ingår i koncerner. Detta framgår tydligt av följande tabell, som 
visar extremgrupperna - de som gjort stora förändringar och de som inte gjort några som helst förändringar.

tabell 1. Har kunden fått en mer prisvärd produkt – två extremgrupper

Extremgrupper   Bransch- Företag med fler  Företag i 
                                  genomsnitt än 300 anställda koncerner

Har gjort stora förändringar. Kunden 22 % 55 % 38 %
får nu en betydligt mer prisvärd produkt

Har inte gjort några som helst förändringar. 21 % 0 % 7 %
Kunden får samma prisvärdhet som tidigare.

 
Det som visas i tabellen är som nämnts extremgrupperna.  Kolumnen branschgenomsnitt visar på en sym
metrisk fördelning. En femtedel har vidtagit stora och tydliga förändringar medan en lika stor andel inte alls 
förnyat sin verksamhet. 

Vi ser också vilken tydlig effekt som kommer ur företagsstorlek och koncerntillhörighet. 55 procent av stora 
företag, företag med fler än 300 anställda, har vidtagit stora förändringar samtidigt som 0 procent svarat att 
de inte vidtagit några som helst förändringar.  Koncerntillhörighet har inte samma kraftfulla effekt men den 
är ändå mycket tydlig. 38 procent har vidtagit stora åtgärder medan endast 7 procent i denna kategori svarar 
att de inte alls förändrats.
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När vi vidgar analysen och ställer de som förnyats (både kraftfullt och mindre kraftfullt) mot de som inte 
gjort något och de som gjort blygsamma förändringar, som kunden sannolikt inte uppfattar, får vi följande:

tabell 2. Har kunden fått en mer prisvärd produkt – hela branschen

 Bransch- Företag med fler Företag  
 genomsnitt än 300 anställda i koncerner

Har vidtagit åtgärder för  förnyelse som 61 % 91 %  82 % 
givit kunden en mer prisvärd produkt      

Har ej vidtagit tillräckliga åtgärder för 39 % 9 % 18 %
förnyelse. Kunden får den produkt den alltid fått     

Tabell 2 visar i första kolumnen den genomsnittliga förnyelsen för branschen i sin helhet. 61 procent av före
tagen hävdar att de förnyats så mycket att kunden som en konsekvens nu får en mer prisvärd produkt.  Det är 
ett tänkvärt resultat för en bransch som ofta beskrivs som konservativ och trög. 
 
Av Tabell 2 framgår också den positiva effekten av storleken på företaget samt koncerntillhörighet. 82 pro
cent av de enheter som ingår i koncerner anser att kunden har fått en mer prisvärd produkt  och åter är det 
högsta värdet  - 91 procent -  för företag med fler än 300 anställda. Vi kommer i det följande att analysera i 
vilka avseenden företagen förnyats.

Enkätresultaten pekar därmed på att det i byggverksamhet finns fördelar med att vara ett relativt stort företag 
i förhållande till de dimensioner av förnyelse som vi undersökt. Resultaten visar också att det finns fördelar 
med att ingå i en koncern. Fördelar kan uppträda i många avseenden. Ett centralt moment handlar om utbild
ningsnivån hos de anställda.  Större företag där många också är och koncernenheter har i genomsnitt en hö
gre utbildningsnivå.  De har också mer internationella kontakter, inte minst på inköpssidan, och konkurrerar 
också många gånger med internationellt verksamma företag. Detta kan leda till att det existerande ifrågasätts.

Andra fördelar är mer kopplade till resurser i en vidare mening.  Storlek handlar mycket om att kunna  
mobilisera olika typer av resurser. Förnyelse förutsätter ofta uthållighet och att göra något nytt innebär att 
man måste bedöma och ta risker. Stora företag får här ett försprång både när det gäller uthållighet och insik
ter i hur risker kan hanteras. Stora företag har också möjlighet till en effektivare arbetsfördelning och bättre 
möjligheter att utnyttja expertkompetens, antingen genom att den redan finns i företaget eller genom att  
mobilisera kompetensen från externa källor.

Ofta finns ett internt nätverk av anställda med expertkunskap och möjligheter att driva externa satsningar 
i samverkan med leverantörer, specialister och inte minst kunder. Detta skapar goda förutsättningar för att 
både utveckla och använda nya lösningar. Hur konkurrenssituationen ser ut och hur företag samverkar med 
andra aktörer i byggprocessen har stor betydelse för hur företagen förnyas. Företagets storlek i kombination 
med koncerntillhörighet gör att dessa effekter förstärks. Företag som ingår i koncerner verkar dessutom oftast 
i en struktur med en uttalad strategisk vilja. En vilja som yttrar sig i kraftsamling och resursmobili sering för 
att genomdriva vissa förändringar. Det kan till exempel handla om att utveckla och införa en teknisk platt
form för en viss produkt, att öka de internationella inköpen eller att öka tillämpningen av virtuella modeller 
vid projektering. 

Ofta framförs argument om storskalighetens baksida. Det handlar om tröghet i beslut och genomförandet och 
om behovet att kompromissa så att spetsen i tänkta åtgärder inte framträder. Av enkäten att döma gäller att 
dessa bromsande krafter inte tycks ha någon avgörande betydelse i byggbranschen.
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Vad förnyelse innebär

Låt oss först titta på vilket innehåll förnyelsen har för de företag som anser att de kraftfullt förnyats. Det är 
de företag som anser att kunden nu får en betydligt mer prisvärd produkt. Följande sammanställning visar en 
rangordning av områden där dessa företag förnyats.

1. Förbättrat planeringen av produktionen
2. Fördjupat samarbetet med kunderna - fler partneringrelationer
3. Förbättrat projekteringen/datoriserade hjälpmedel/virtuellt byggande
4. Ökat andelen underentreprenörer och specialistföretag
5. Ökat användningen av tekniska plattformar
6. Ökat prefabanvändningen

Det som angivits oftast är förbättring av produktionsplaneringen. Under senare år har ett stort antal företag 
konsekvent satsat på att utbilda produktionspersonal i olika planeringstekniker. Samtidigt har det introduce
rats allt mer användarvänliga datoriserade planeringsverktyg. Sammantaget innebär detta att produktions
planeringen förbättrats.

Detta är en mycket viktig förbättring för byggföretaget beroende på de många specialistkompetenser som be
höver samordnas och på stora logistiska utmaningar. Det finns studier av specifika yrkesroller som visar stort 
”resursslöseri”. En studie visar till exempel att vvs-montörer endast till ca halva arbetstiden arbetar specifikt 
med det som de är specialister på. Övrig tid är bl a väntetid, förberedelsetid och tid för förflyttning till arbets
platser och på arbetsplatser. Förbättrad planering är därför ett viktigt moment för ett effektivare resursutnytt
jande.

Mycket kraft har också byggföretag riktat mot att utveckla och fördjupa samarbetet med kunderna. Bran
schen har många gånger, sannolikt med rätta, kritiserats för att överutnyttja lagstiftning och andra regler för 
egen vinning. Fördjupade samarbeten eller partnering, som det ofta benämns, är en metodik att få alla inblan
dade i byggprocessen att ha en gemensam målsättning som ger det bästa resultatet för projektet. Målet är att 
stora uppslitande konflikter ska ersättas med en konstruktiv framdrivning. Detta synsätt har vuxit i betydelse 
under senare år och börjar nu tillämpas på allt fler produktområden. De tillfrågade i enkäten uppfattar denna 
förändring som mycket positiv och som en viktig drivkraft till den förändring som inneburit att kunderna nu 
får en mer prisvärd produkt.

Projekteringen har också förbättrats och till en del är detta en fråga om ökad användning av nya datoriserade 
hjälpmedel men också att många företag medvetet utvecklat kompetens både för projektering och för styr
ning av projektering. 

Trenden mot ökad användning av underentreprenörer och specialistföretag samt ökad användning av prefa
bricerat material syns också i enkäten. En konsekvens är att byggföretagen blir alltmer beroende av omgiv
ningen, vilket ställer krav på att kunskapsutveckling också sker utanför det egna företaget i interaktion med 
denna omgivning. Mer om detta senare!

Även en ökad användning av tekniska plattformar kommer upp på listan över prioriterade åtgärder. Det är 
satsningar som kräver mycket av företagen kompetensmässigt och även investeringar i både hårdvara och 
mjukvara. 

Vi vill också visa hur olika former av förnyelse varierar mellan olika grupper av företag.  Av Tabell 3 nedan 
framgår den spännvidd som finns mellan små företag - företag med som mest 10 anställda – och riktigt stora 
företag – här definierade som företag med fler än 300 anställda.
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tabell 3. Vad förnyelse innebär

Hur stor andel av företagen har… Små företag Branschgenomsnitt Stora företag

…förbättrat planeringen 59 % 69 % 91 %
…ökat antalet partneringkunder 45 % 61 % 95 %
…ökat UE-andelen 51 % 56 % 73 %
…ökat prefabanvändningen 40 % 53 % 77 %
…ökat användningen av tekniska plattformar  30 % 42 % 91 %
…ökat andelen utländsk arbetskraft 25 % 37 % 76 %
…ökat internationella materialinköp 13 % 33 % 86 %
…ökat virtuellt byggande  16 % 32 % 91 %
…ökat internationella UE inköp 12 % 22 % 68 %

Av branschgenomsnittet framgår att det primärt är organisatoriska förändringar som dominerar. De två för
bättringar som angivits av flest företag är ”förbättrad planering” och ”ökad andel partneringkunder”. Detta 
representerar förändringar i arbetssättet i produktion och i förhållande till kund.

En intressant observation är att det av VD-intervjuerna framkommer att det mer långsiktigt har skett en för
sämring av planeringen. Det är en dominerande uppfattning bland de intervjuade VD:arna att det sällan finns 
tillräckligt med planeringstid och att planeringskompetensen måste förbättras. I det mer kortsiktiga perspekti
vet på fem år har det dock enligt enkätsvaren skett en förbättring.

Även om det inte går att se en dramatisk ökning av andelen underentreprenörer och specialister eller av ande
len prefabricerat material och byggelement, har ändå mer än hälften av företagen angett att detta är områden 
där förändringar har skett.  En ökad andel underentreprenörer och specialister visar att byggföretagen specia
liserar sig i allt större utsträckning och lägger ut allt mer av aktiviteter på andra företag.

Byggföretagen blir därför allt mer beroende av andra företag vid genomförande av produktionen. Ju mer 
som läggs ut på andra desto mer karaktär av koordinator får byggföretaget. Det ställer allt högre krav på 
byggföretagets förmåga till samverkan då mycket av problemlösning och kunskapsutveckling måste ske i 
gränssnittet mellan byggföretaget och andra aktörer. Denna förändring pekar på en pågående rollförskjutning 
i byggprocessen. Långsiktiga, öppna samarbeten som nu ofta utvecklas mellan byggföretaget och kunden 
måste sannolikt få sin motsvarighet också på inköpssidan. Branschen är inte där än, men utvecklingen pekar i 
denna riktning. 

En annan reflektion avser de stora skillnader som finns mellan stora och små företag. När det handlar om 
förnyelse så är byggbranschen en tudelad bransch. Alla de indikatorer på förnyelse som vi visar går i samma 
riktning. Inte i något avseende går trenden i motsatt riktning, dvs. att mindre företag skulle förnyas mer kraft
fullt än större. En vanlig föreställning i den offentliga debatten är annars att det är små och medelstora före
tag som är mest benägna att förnyas. Resultaten visar att detta inte gäller i byggverksamhet.

Det är som vi konstaterat betydande skillnader i förnyelse mellan stora och små företag. Nedan följer en 
rangordning där vi har den största skillnaden vid ”Ökat virtuellt byggande” och den minsta skillnaden vid 
”Ökat UEandelen”. 

1. Ökat virtuellt byggande
2. Ökade internationella materialinköp
3. Ökad användning av tekniska plattformar
4. Ökade internationella UE inköp
5. Ökad andel utländsk arbetskraft
6. Ökat antalet partneringkunder
7. Ökad prefabanvändning
8. Förbättrat planeringen
9. Ökat UEandelen
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Rangordningen visar att förnyelse ofta kräver fokuserade satsningar och många gånger beslut i företags
ledningen. Gemensamt för åtminstone de fyra första punkterna, där alltså skillnaden är som störst mellan 
stora och små företag, är att de kräver betydande resurser som ofta endast kan mobiliseras av stora företag. 
Virtuellt byggande kräver investeringar i båda hård som mjukvara samt kompetensutveckling för personal 
inte minst i produktionsledande ställning. Internationella materialinköp kräver specialistkompetens och ofta 
etablerandet av nya organisationer både för att sköta kontakterna med arbetsplatserna och för att kunna arbeta 
nära leverantörer på internationella marknader. Byggbranschens lokala/regionala tradition gör detta svårt. 

Tekniska plattformar ställer krav på teknikutveckling som börjar med att kartlägga ”best practice” och från 
detta utveckla normerade arbetssätt som sedan implementeras. De blir sedan grunden för dialog med kunder 
och så småningom styrande dokument i produktionen. Detta kräver i normalfallet stora resurser.

Ännu mer krävande är internationella köp av underentreprenörer. Detta är en tjänst som i likhet med de flesta 
andra tjänster utförs i samspel med andra specialister. Här finns mängder med språkliga och kulturella utma
ningar som måste kunna hanteras. Det är därför ganska naturligt att vi ser en betydande skillnad mellan stora 
och små företag. 

Om vi vänder på resonemanget ser vi att de minsta skillnaderna mellan stora och små företag finns vid ökad 
andel av underentreprenörer, bättre planering och ökad användning av prefabricerat material och byggele
ment. Detta är också naturligt ur ett resursperspektiv: här kan även de mindre företagen delta i stor omfatt
ning. Man har lärt sig att utnyttja marknaderna för underentreprenörer och för prefab, och planering handlar 
till stor del om noggrannhet samt att ha en ambition att verkligen genomföra planeringen på ett genomarbetat 
sätt. De storskaliga effekterna lyser i dessa sammanhang med sin frånvaro.

Drivkrafter och inspiration till förnyelse

Utgångspunkten  är att det finns ett samband mellan förnyelse och företagets förmåga att samverka om lös
ningar med andra aktörer med i byggprocessen. Detta samband analyserade vi mer ingående. Analysen ut
gick från företagets förnyelse och syftade till att peka ut vilka enskilda faktorer eller grupper av faktorer som 
i högsta grad förklarade skillnader i förnyelsen mellan olika företag. En statistisk analys gjord i analyspro
grammet Lisrel och med data från enkäten visade med statistisk signifikans att en grupp faktorer, som vi valt 
att kalla ”nätverksposition”, har högsta förklaringsvärdet  till variationen i förnyelsen.  Med nätverksposition 
menas här företagets tillgång till ett internt och externt nätverk för utveckling – ett nätverk som kan mobi
lisera både resurser, kunskap och drivkraft. Nätverket består internt av olika enheter som kan medverka för 
satsningar och externt av aktörer som leverantörer, arkitekter/konsulter, underentreprenörer etc.

Hur kunskap byggs upp är en viktig fråga för att förstå hur företag förnyas. Som vi ser i nedanstående Tabell 
4 är det ”lärande i arbetet” som hamnar högst eftersom hela 89 procent av företagen anger detta som den 
form av kunskapsutveckling som oftast tillämpas. Den viktigaste källan för kunskapsutveckling av företagen 
är med andra ord intern där personalen lär av varandra.

 Erfarenhetsutbyte vid avslutade projekt, anser nästan två tredjedelar av företagen att de tillämpar ofta. Det 
finns en stor variation i hur detta görs eftersom olika företag tillämpar olika grader av formaliserade  
rutiner. Oavsett vilket så innefattar det en utvärdering av både det egna företaget och andra ingående parter 
i projektet och på så vis blickar man även utanför det egna företaget. Erfarenhetsutbyte är även den form av 
kunskapsutveckling som flest (71 procent) anser bör öka i framtiden Detta innebär att erfarenhetsutbyte vid 
avslutade projekt är en viktig form av  kunskapsutveckling  och att det enligt enkätsvaren trots allt inte sker i 
tillräcklig omfattning.
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tabell 4. former för kunskapsutveckling
  Andel som anser att  
 dessa tillämpas ofta

Lärande i arbetet (genom mentorskap, coachning, instruktioner) 89 %
Erfarenhetsutbyte vid avslutade projekt  59 %
Interna kurser 47 %
Delta i leverantörsträffar och kurser 45 %
Externa kurser 40 %
Studiebesök och diskussion hos kunder -besöka pågående projekt 38 %
Fortbildning på universitet/högskola 1 %

 
Även om erfarenhetsutbytet ofta också inbegriper andra företag är ändå horisonten ganska begränsad. Före
tagen känner varandra ofta väl och man finns i normalfallet på samma lokala/regionala marknad. Kunskap 
som utmanar etablerade sanningar förekommer sannolikt inte alltför ofta. 

Kurser inbegriper både de träffar/kurser som leverantörer organiserar och andra öppna externa kurser som 
ofta drivs av branschinstitut etc. Detta tillflöde av kunskap ligger på en lägre nivå än lärande i arbetet och 
uppföljning av avslutade projekt, men förekommer i många företag (ca 40-45 procent). Studiebesök och  
diskussion hos kunder i anslutning till pågående projekt förekommer också i nästan samma omfattning.

Fortbildning på universitet och högskolor ligger längst ner på listan. Endast 1 procent av branschens företag 
tycker att fortbildning på högskolenivå  är viktigt. Det är förvånande då teknikinnehållet i de projekt som 
drivs ofta är betydande. Hela samhällets satsning på forskning inom de tekniska högskolorna med bygginrikt
ning får rimligen inte den utväxling i företagens förnyelse som den tillämpade forskningen borde kunna ge. 
Här finns stora utmaningar både för universiteten/högskolorna och för branschens företag och organisationer. 

Tabell 5 visar att de viktigaste drivkrafterna till förnyelse är ”Idéer och synpunkter från medarbetare” och 
”Krav och synpunkter från kunderna” och ”Idéer och synpunkter från medarbetarna”. Detta innebär att före
tagen främst drivs av den egna organisationen i samspel med de krav och synpunkter som kommer från kun
den.  Underentreprenörer, konsulter, arkitekter, materialleverantörer och framför allt maskinleverantörer, har 
alla fått betydligt lägre  procentandelar. Det visar att det i stort inte sker någon påtaglig förnyelse i samspelet 
mellan byggföretagen och leverantörsledet. Detta är också överraskande då det i många andra branscher just 
är detta samspel som är den avgörande drivkraften till förnyelse.

tabell 5. Drivkrafter till förnyelse
 Andel som anser att detta är  
 en mycket viktig drivkraft för förnyelse

Idéer och synpunkter från medarbetare  78 %
Krav och synpunkter från kunder 77 %
Tekniska problem som krävt lösning 46 %
Idéer och synpunkter från underentreprenörer 31 %
Idéer och synpunkter från tekniska konsulter och arkitekter 28 %
Idéer och synpunkter från materialleverantörer 21 %
Konkurrens från andra svenska byggföretag 20 %
Kurser/utbildningar 17 %
Idéer och synpunkter från maskinleverantörer 13 %
Information från statliga myndigheter 13 %
Konkurrens från utländska byggföretag 12 %
Information från forskningsinstitutioner 9 %

Denna iakttagelse kommenterades under VD-intervjuerna där leverantörsledet uppgavs som självklart viktigt 
att samverka med under produktionsfasen. Men för den förnyelse som genomförs värderas dess totala bidrag 
ändå inte särskilt högt. På samma sätt som enkätresultaten indikerar att underentreprenörer samt tekniska 
konsulter och arkitekter värderas något högre framkommer det av VD-intervjuerna att dessa aktörer levererar 
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specialiserade lösningar för varje projekt. Under projekten krävs därför betydande samverkan med fokus på 
problemlösning. Men när projektet är avslutat upphör många gånger den öppna och nära relationen. Material- 
och maskinleverantörer levererar främst standardiserade lösningar varför det oftast inte förekommer någon 
nära samverkan för förnyelse.   

Viktigt är också att på tredje plats kommer ”Tekniska problem som krävt lösning”. I kombination med vad 
som sagts ovan framträder en ”kortsiktigt” inriktad bransch som löser uppkomna problem. Det är ett arbets
sätt som har stora fördelar för att genomföra projekten, men här finns också ett inbyggt långsiktigt problem. 
Mer betydande förnyelse kräver i de flesta fall ett långsiktigt perspektiv och ett tillflöde av ny kunskap som 
ifrågasätter det etablerade. 

Det är också intressant att påpeka att konkurrens i genomsnitt inte ses som en alltför drivande kraft. Delvis 
kan detta säkerligen förklaras av att företagen levererar unika kundorderstyrda lösningar. Det finns ingen 
marknadsplats där löpande jämförelser enkelt kan göras som i många andra branscher. Därmed inte sagt att 
konkurrensen inte är av betydelse. Den syns vid upphandlingen men när projektet sedan löper så styrs och 
inspireras man av kundkraven, de tekniska utmaningarna samt idérika medarbetare.  

Det är viktigt att notera att precis som ”Fortbildning på universitets/högskolenivå” får en mycket låg pro
centandel som ofta använd form av kunskapsutveckling, hamnar här information från statliga myndigheter 
och från forskningsinstitutioner väldigt lågt på listan över viktiga drivkrafter till förnyelse. Forsknings och 
utbildningsväsendet spelar uppenbarligen endast en marginell roll i branschens kunskapsutveckling och för
nyelse.

Även här är det av intresse att jämföra skillnader mellan stora och små företag. Generellt gäller att stora  
företag upplever de drivande faktorerna betydligt mer påtagligt. Detta framgår av exemplen i Tabell 6.

tabell 6. Drivkrafter till förnyelse – exempel på skillnader mellan stora och små 
företag
    
 Små företag Stora företag

Idéer och synpunkter från medarbetare 78 % 86 %
Krav och synpunkter från kunder 77 % 91 %

Riktigt intressant blir det genom att visa var vi har de största skillnaderna mellan stora och små företag. Föl
jande rangordning gäller:

1. Konkurrens från svenska byggföretag
2. Konkurrens från utländska byggföretag
3. Krav och synpunkter från kunder

De stora företagen upplever mycket oftare än små företag den drivkraft som kommer ur konkurrenssituatio
nen, både när det gäller den svenska och den utländska konkurrensen. De stora företagen påverkas också i 
större utsträckning av kundens krav och synpunkter. Det förefaller som om de i genomsnitt har (eller tvingas 
ha) en större lyhördhet mot kunder och konkurrenter än vad mindre företag har.   Kanske beror det på att de 
större företagen i högre grad arbetar med större projekt där kunderna är kunnigare och mer krävande och där 
konkurrensen är mer formell och tydlig.  
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Hinder som motverkar förnyelse

I enkäten anger företagen viktiga hinder för förnyelse. När vi rangordnar svaren gäller följande:

1. På första plats - dvs. det hinder som bromsar branschens förnyelsen mest - kommer den extrema prisfoku
sering som ofta gäller i alla branschled. 78 procent av företagen har svarat detta. Det är den tradition som är 
förhärskande i branschen. På senare år har det i affärsbeslut gjorts många försök att basera dessa på bredare 
och mer mångdimensionella kriterier som fångar upp aspekter som kompetens, planeringssystem, historik, 
finansiell styrka mm. Någon enhetlig modell med dessa poängsystem har emellertid ännu inte etablerats som 
den allenarådande.

Olika beställarorganisationer har, beroende på projekttyp och storlek, sin speciella utformning. En orsak till 
den extrema prisfokuseringen är historiskt att offentliga beställare är stora, dominerande och ofta förekom
mande. Traditionellt har den lag, lagen om offentlig upphandling, som reglerar de offentliga köparnas bete
ende, tolkats så att endast prisjämförelser är i linje med lagens bestämmelser. Under senare år har det dock 
skett en omsvängning så att man även inom detta ramverk tar in fler parametrar. Mot bakgrund av enkätens 
resultat är en fortsatt utveckling i denna riktning välkommen.

Om det enbart är pris som styr affärsbeslutet påverkar detta hur företagen ser på förnyelsesatsningar som  
oftast innebär dyra och långsiktiga investeringar. Effekterna för kunden kan vara osäkra och även uppträda på 
flera olika sätt. Byggföretaget har då svårt att se den ekonomiska poängen med satsningen då kunden många 
gånger inte är beredd att ta hänsyn till just denna aspekt i affären.

2. På andra plats kommer ”Alltför kort tid mellan beställning och byggstart”. 71 procent har angivit detta 
som ett viktigt hinder. Det innebär att det inte finns tillräckligt med tid för att planera, etablera nya kommer
siella relationer, utveckla nya idéer eller testa nya produkter/metoder inför projekten. Från VD intervjuerna 
framkommer det att planering och lösning av olika tekniska problem istället ofta måste ske under själva pro
duktionen vilket i sin tur kan skapa störningar, förseningar eller till och med byggfel. Det blir som att bygga 
en prototyp varje gång enligt en VD intervju.

3. På tredje plats med 63 procent ligger otillräcklig lönsamhet. En mycket viktig förutsättning för både or
ganisatorisk och teknisk förnyelse - finansiella resurser- fattas alltså ofta. Företagen anser att de är extremt 
konjunkturberoende och att vinstmarginalen över en konjunkturcykel därför är låg. Det finns inte utrymme 
att satsa på osäker förnyelse. Denna slutsats förstärks av att branschen utmärks av både låga etableringshin
der och låga utträdeshinder. När efterfrågan växer etableras rader av nya företag för att sedan upphöra i ner
gångstider. Detta pressar marginalerna.  
 
Det är intressant att notera att den lokala/regionala karaktären av branschen, som kan ses som ett  
problem för förnyelse, i enkäten inte anges som något större hinder. Enbart 13 procent anger att en långt  
driven decentralisering har en negativ inverkan på förnyelse.  Inte heller den projektbaserade formen att arbe
ta, eller att varje projekt är ”unikt”, anses av särskilt många hindra branschens utveckling.  Detta innebär att 
de två vanligaste föreställningarna om varför byggbranschen inte utvecklas i samma utsträckning som andra, 
inte i genomsnitt upplevs som hindrande av branschen självt.

Om vi fördjupar analysen till de företag som förnyats mest framträder dock en annan bild. Projektens unika 
karaktär ses här som ett viktigt hinder för förnyelse.
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tabell 7. Hinder för förnyelse – skillnaden mellan stora och små företag

 Små företag Stora företag

Ofta stark fokusering på lägsta pris i alla led 72 % 100 %
Alltför kort tid mellan beställning och byggstart 68 % 64 %
Otillräcklig lönsamhet 68 %  46 %
Hinner inte – fullt upp med pågående projekt 52 % 41 %
Avtalsformen för yrkesarbetare 40 % 73 %

Även här vid hinder för förnyelse framträder intressanta skillnader mellan stora och små företag.

Först en kommentar rörande ”Avtalsformen för yrkesarbetare”, där skillnaden är som störst. 73 procent av de 
stora företagen anger detta som ett viktigt hinder för förnyelse medan endast 40 procent av de mindre företa
gen har denna åsikt.

Av VD-intervjuerna framgår att dessa avtal ses som mycket omoderna då de bygger på  traditionellt ackords
tänkande. Lönemässigt belönas yrkesarbetaren enbart med hänsyn till kvantitet, dvs. mängden utfört arbete, 
och inte kvalitet, dvs. hur arbetet utförs och arbetets resultat. Därmed finns få incitament att förnya arbetsme
toderna eller produkterna i syfte att skapa mervärde för kunden. Det framgår tydligt att mindre företag har en 
avvikande uppfattning i denna fråga.

Det är också intressant att kommentera skillnaderna i övrigt mellan stora och små företag. Vid tre av hindren 
upplever de små företagen dessa hinder som mer besvärande än stora företag. De är tiden mellan beställning 
och byggstart, otillräcklig lönsamhet och arbetsbelastningen, dvs. ”hinner inte har fullt upp med pågående 
projekt”. Här framträder en bild som indikerar att stora företag kan mobilisera mer resurser för planering och 
frigöra vissa personer för att arbeta med förnyelse trots hög arbetsbelastning. Även otillräcklig lönsamhet ses 
som ett mindre problem bland större företag. Det är förståeligt då stora företag rimligen har större finansiella 
resurser än små företag.

Det omvända gäller för prisfokuseringens bromsande effekter. Alla stora företag (100 %) har svarat att detta 
är ett mycket besvärande hinder medan de mindre företagen ligger på en betydligt lägre nivå (72 %). 

Svaren vid ”Alltför kort tid mellan beställning och byggstart” kräver en extra kommentar. Branschgenom
snittet är 71% (se punkt 2 ovan) medan 68% gäller för små företag och 64% för de riktigt stora. Detta indi
kerar att andra grupper måste ligga över genomsnittet 71%. En djupare analys visar att medelstora företag 
(50-200 anställda) upplevde detta hinder som mer begränsande än både små och medelstora företag. 76% av 
de medelstora företagen ser ”Alltför kort tid mellan beställning och byggstart” som en allvarlig begränsning 
till förnyelse.

Perspektiv på undersökningen

Undersökningen visar något mycket anmärkningsvärt. Trots att branschen kritiseras hårt för att vara kon
servativ och inte förnyas, beskriver branschens aktörer genom enkäten den totala förnyelsen som relativt 
omfattande. Nästan två tredjedelar av företagen anger att de under de senaste fem åren medvetet har vidtagit 
åtgärder för förnyelse som givit kunden ett mer attraktivt erbjudande.  Det förnyelsemönster som framträder 
präglas av att det är stora företag samt enheter inom koncerner som dominerar branschens förnyelse. Även 
marknad och konkurrens spelar in då de mest förnyade företagen verkar på tillväxtmarknader - storstadsre
gioner och kommuner med universitet och högskolor.

Förklaringen till detta är den tillgång till ett utbrett internt nätverk som inbegriper olika enheter och ett ex
ternt nätverk av leverantörer , underentreprenörer, tekniska konsulter, arkitekter med flera som är utmärkande 
för stora företag. Detta nätverk av både interna och externa aktörer samt de övriga resurser som dessa företag 
har möjliggör en mer långsiktig och omfattande förnyelse,  både på ett tekniskt såväl som organisatoriskt 
plan. 
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Även om mycket av den förnyelse som sker innefattar både leverantörsledet och kunderna så värderas de  
interna insatserna och resurserna högst vid förnyelse och kunskapsutveckling. Denna uppfattning delas av 
både de mest förnyade företagen och alla övriga. Satsningar för förnyelse med externa aktörer, såsom leve
rantörer och underentreprenörer, sker inte i särskilt stor utsträckning. 

Även om resultaten visar att två viktiga hinder för förnyelse är bristen på resurser samt stark fokus på pris
konkurrens, så framstår också bristen på samverkan som ett allvarligt hinder för förnyelse. Ett speciellt  
problem kopplat till förnyelse genom samarbete är att ordet ”samverkan” blivit ett fult ord i branschen till 
följd av flera fall av kartellbildningar.

Konsekvenserna av otillräcklig samverkan kan dock vara långtgående. Den typ av interaktionsmönster som 
byggbranschen generellt uppvisar, dvs. tillfällig samverkan under enskilda projekt samt blygsamma kopp
lingar mellan projekten, får konsekvenser för kunskapsutvecklingen inom sektorn. Den temporära karaktären 
av samverkansformerna mellan de olika aktörerna gör att få av de nya lösningar som uppkommer får någon 
mer bestående inverkan på de enskilda aktörernas agerande i framtida projekt. 

Byggföretagen har i och med detta begränsade möjligheter att ta till sig den kunskap som ligger bakom nya 
lösningar och som finns hos de företag som skapar dem. Företagen lär därmed inte av varandra på samma sätt 
som vid mer långsiktig samverkan där anpassning blir en del av lärandet. Även om det givetvis finns undan
tag så innebär detta att branschen i stort präglas av standardiserade lösningar och samverkansformer som inte 
kräver någon djupare anpassning mellan de som levererar lösningarna och de som använder dem. 
Undersökningen har tydligt visat att även om förnyelse sker i förhållande till andra parter (leverantörer,  
kunder, tekniska konsulter mm.) så är det fortfarande den interna organisationen och den interna kompeten
sen som är den viktigaste drivkraften. Detta pekar i sin tur på den potential som ligger i ett mer  
utvecklat samspel med andra aktörer i byggprocessen.
 
Samverkan under längre perioder är för många branscher just själva kärnan till förnyelse. Sådan samverkan 
skapar möjligheter att lära av varandra genom att anpassa verksamhet och aktiviteter för ökad kundnytta. 
Kortvariga samspel resulterar oftast i utmärkta lösningar för stunden men den långsiktiga nyttan blir begrän
sad.
 
Inom byggbranschen är de kortsiktiga lösningarna nödvändiga och positiva då det ger en hög flexibilitet i 
termer av att kunna byta enkelt mellan olika motparter och lösningar. Man blir inte låst till en motpart eller 
till ett fåtal tillvägagångssätt eller tekniska lösningar. Detta är ofta avgörande i en projektbaserad verksamhet. 
Men om det är den enda typen av samspel som förekommer riskerar företagen att gå miste om en mer lång
siktig kunskapsgenerering som ger förnyelse och detta är något helt annat än att skapa nödvändiga temporära 
lösningar för pågående projekt.

Från studier av andra branscher vet man att kunskapsutvecklingen är starkt kopplad till vilken typ av interak
tion/samverkan, som dominerar. Om det främst handlar om tekniska utbyten av mer standardkaraktär, dvs. att 
företagen främst interagerar genom att utbyta i stort kända tekniska lösningar eller tjänster så är den kunskap 
som detta skapar blygsam. Om det däremot handlar om två parter som samverkar under längre tid och som 
därigenom anpassar både produkter och tjänster, utrustning och processer efter varandras behov och förutsätt
ningar så finns möjligheter till ett djupare kunskapsutbyte och lärande. 

Inom den här typen av samverkan lär sig företagen av den andra parten genom insyn i de processer och pro
dukter som anpassas och hur de är relaterade till det egna företagets processer och tekniska lösningar. Bland 
företag som verkar i extrem internationell konkurrens hittar man ytterst genomtänkta system för ömsesidig 
kunskapsinhämtning genom anpassningar av processer och produkter.

På inköpssidan finns det flera kända exempel på system- och funktionstänkande som varit mycket framgångs
rika. Även när det gäller forskning och utveckling finns nu en trend som pekar mot större öppenhet. Man 
bjuder på information för att få något tillbaka som i sin tur ger ökat lärande. Om den här typen av samverkan 
sker mellan flera än två parter uppkommer ett antal nya kombinationer där förändringar och anpassningar kan 
ske vilket ger ytterligare ökat lärande. 

Långsiktig och intensiv samverkan skapar med andra ord goda förutsättningar för förnyelse, ökad konkur
renskraft och ett bättre kunderbjudande. Men samma interaktion skapar också beroenden mellan företag. 
Detta kan innebära något negativt genom den inlåsning det innebär. Utmaningen ligger i att balansera detta 
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mot de positiva effekterna av relationen. Och att alltid inse att förnyelse genom interaktion med andra kom
mersiella aktörer  måste bygga på tydliga målsättningar och ömsesidiga, uttalade krav. 



en rapportserie från  
sveriges byggindustrier
För att driva på förnyelsen av byggbranschen har Socialdepartementet, som bland an
nat hanterar bostadsfrågorna, tagit initiativ till en utvecklingssatsning med visionen 
Hållbart samhällsbyggande  i världsklass. Det är en vision som förpliktigar!

I Hållbart samhällsbyggande i världsklass har departementet samlat en rad 
branschföreträdare och däribland Sveriges Byggindustrier. Efter att noggrant ha ana
lyserat situationen har styrelsen för Sveriges Byggindustrier beslutat att som en vik
tig del av utvecklingssatsningen driva en bred forskningsbaserad kunskaps utveckling 
av branschens arbetsformer och utvecklingsmöjligheter.
Forskningssatsningen genomförs i samarbete med ledande universitet och  
högskolor i Norden. Initialt analyseras följande breda områden:

1. Att bygga förnyelse – Uppsala universitet och Handelshögskolan Oslo
2. IT och produktivitet – KTH
3. Att mäta branschens produktivitet – KTH
4. Effektivare planprocess – KTH
5. Internationella inköp – Handelshögskolan Stockholm
6. Effektivare arbetsfördelning i byggprocessen – Chalmers
7. Ledarskap för förnyelse – Chalmers

Forskningen avrapporteras löpande i denna rapportserie, som kan laddas ner från 
www.bygg.org/HSIV. På hemsidan kommer vi också att lägga ut tidningsartiklar, 
pressinformation m.m. med bäring på denna forskningssatsning.


