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Sammanfattning 
Den ökande efterfrågan på den svenska husmarknaden har drivit utvecklingen mot en alltmer 

standardiserad och automatiserad hustillverkning. Samtidigt är kraven på kundanpasssning och 

flexibilitet i tillverkningen från kundens sida högt ställda. I mötet mellan ökad standardisering och 

kundanpassning uppstår en stor utmaning bland dagens hustillverkare. Det finns ett behov av att 

hitta en rimlig balans mellan dessa poler för att bibehålla kvaliteten och uppfylla kundernas krav 

och förväntningar.  

Den här rapporten syftar till att analysera hanteringen av balansen mellan kundanpassning och 

standardisering hos en svensk småhustillverkare. Två frågeställningar ligger till grund för studien. 

(1) Vilka utmaningar uppstår i samband med hantering av kundanpassade respektive 

standardiserade hustyper? (2) På vilket sätt kan erbjudandet förändras för att stödja företagets 

operativa plattformar och marknadsposition?  

Utifrån intervjuer med anställda, samt analys av dokument kan flera utmaningar identifieras. 

Företaget erbjuder idag kunderna ett brett sortiment av hustyper, både standardiserade och 

kundanpassade. Fördelningen av styckehusen är i dagsläget oklart och behöver renodlas. En stor 

utmaning ligger i att i större grad utnyttja den automatiserade vägglinjen i produktionen. Att öka 

varumärkeskännedomen för ökad säljstyrning är också något som identifieras som en stor 

utmaning. Utifrån företagets kalkylunderlag föreslås fyra sortimentsalternativ som ett underlag till 

diskussionen kring framtida sortimentsfördelning. Med produktionens totala kapacitet som 

utgångspunkt indikerar beräkningarna att en satsning på hustyperna i standard-serien skulle 

generera bäst årligt resultat. Detta under förutsättning att produktionens kapacitet kan utnyttjas i 

högre grad än den görs idag. 
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Inledning 
Den ökande efterfrågan på den svenska husmarknaden har drivit utvecklingen mot en alltmer 

standardiserad produktionsprocess. Industriellt byggande har lett till att många husleverantörer 

satsar på mer automatiserad tillverkning och prefabricering inomhus i fabrik. Standardisering är 

en viktig förutsättning för att förbättra sina produkter och processer. Samtidigt är kraven på 

kundanpasssning och flexibilitet i tillverkningen från kundens sida högt ställda och ständigt 

föränderlig. I mötet mellan ökad standardisering och snabba kundanpassning uppstår en stor 

utmaning bland dagens hustillverkare. Det finns ett behov av att hitta en rimlig balans mellan 

dessa poler för att bibehålla kvaliteten och uppfylla kundernas krav och förväntningar.  

Som ett stöd i att förstå hur företag hanterar balansen mellan kundanpassning och 

standardisering kan konceptet affärsmodell (eng. business model) användas (se figur 1). Många 

författare ser affärsmodellen som ett sätt att förstå och analysera ett företag och dess delar som 

en helhet (t ex Amit och Zott, 2001; Hedman och Kalling, 2002; Magretta, 2002). I likhet med 

dessa ser vi affärsmodellen i föreliggande projekt som uppbyggd kring tre centrala element: (1) 

erbjudande, (2) marknadsposition och (3) operativ plattform. För att kunna erbjuda ett sortiment 

som leder till lönsamhet krävs att de hus som tillverkas är i enlighet med marknadens krav och 

förväntningar. Samtidigt byggs erbjudandet upp utifrån företagets operativa plattformar, bland 

annat genom interna resurser, processer, kompetenser. För att bli framgångsrik i meningen att 

skapa lönsamhet på lång sikt, krävs kongruens mellan dessa tre element. I föreliggande projekt 

läggs fokus på erbjudandet genom att analysera olika typer av sortimentsalternativ. Centralt är att 

bygga upp ett sortiment som är anpassat både till marknadens förväntningar och också de interna 

förutsättningarna i termer av de operativa plattformarna.  

Den här rapporten syftar till att analysera hanteringen av balansen mellan kundanpassning och 

standardisering hos en svensk småhustillverkare. Två frågeställningar ligger till grund för studien. 

Den första strävar efter att kartlägga de utmaningar företaget står inför vid produktion av olika 

hustyper. Frågan syftar till att förstå hur dagens sortiment påverkar olika delar i värdekedjan, med 

fokus på de upplevda problemen och svårigheterna det innebär. 

(1) Vilka utmaningar uppstår i samband med hantering av kundanpassade respektive 

standardiserade hustyper? 

Den andra frågeställningen syftar till att, utifrån föregående kartläggning, utveckla företagets 

erbjudande i riktning mot ökad lönsamhet. Affärsmodellens ingående element med erbjudande, 

operativa plattformar och marknadsposition bör kongruera för att skapa en konkurrenskraftig 

verksamhet. I det här fallet ges förslag på utveckling av ett erbjudande som stödjer dagens 

resursbas och marknadsposition.  

(2) På vilket sätt kan erbjudandet förändras för att stödja företagets operativa plattformar och 

marknadsposition?  

Projektet genomfördes inom ramen för Lean Wood Engineering som är ett kompetenscenter för 

forskning och utveckling inom industriellt träbyggande, trämanufaktur samt interiöra lösningar. 

LWE är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings tekniska högskola, Lunds 
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tekniska högskola, VINNOVA och tolv företag inom bygg- och trämanufaktursektorn. 

Kompetenscentret involverar ett trettiotal seniora forskare och doktorander.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt 
Studien utfördes under perioden september 2007 till februari 2008. Fallstudien är baserad på åtta 

semi-strukturerade intervjuer med personer från olika funktioner på företaget: konstruktion, 

produktion, inköp, export, ekonomi och marknad. Två personer har intervjuats vid två tillfällen.  

Dokument som har legat till grund för studien är huskataloger, presentationsunderlag om 

fallföretaget, presentationsfolder med företagets varumärke och profil, årsredovisning från 2006, 

marknadsundersökning utförd av företaget, marknadsundersökning av IMA från 2007, exempel 

på arbetsorder och tillhörande ritningar samt en branschstudie av Brege et al (2003). 

Kalkylunderlag från 2007, leveransuppgifter januari till september 2007 samt volymrapporter har 

legat till grund för räkneexemplena.  

Resultaten har presenterats och diskuterats vid tre tillfällen i grupp med de intervjuade 

personerna. Diskussionerna har gett viktig input till de räkneexemplen som presenteras i 

rapporten och på så sätt skapat en trovärdighet i beräkningarna. Teknikchefen, som har fungerat 

som kontaktperson, har gett återkoppling på fallbeskrivningen. Slutdiskussionen har presenterats 

och diskuterats vid ett möte med flera av de intervjuade personerna i januari 2008.  

Figur 1: Ingående element i affärsmodellen. 
Källa: Kindström (2005) 
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Fallföretaget 
I följande avsnitt ges, efter en allmän introduktion av företaget, en beskrivning av dagens 

sortimentsfördelning samt processen för beredning och projektering av hus. Därefter följer 

avsnitt kring marknadsföring och försäljning samt beskrivning av produktionen. Slutligen 

behandlas kundstrukturen, konkurrens, export och inköp.  

Allmänt 

Företaget bildades 1957 och har sedan dess levererat ca 50.000 hus. Företaget omsätter för 2007 

850 miljoner kr och har 405 anställda. Antal levererade enheter 2007 var 635 st jämfört med 544 

år 2006. En stadig uppgång går att utvisa sedan 2001 när det gäller lönsamhet och försäljning och 

det förväntas öka i framtiden.  

Dagens sortimentsfördelning 

Företaget är en av Sveriges nio största hustillverkare med en omsättning över 200 miljoner kr 

(Brege et al, 2003). Företaget erbjuder ett trettiotal hustyper som finns presenterade i en 

produktkatalog med 1, 1.5, 2-planshus samt sluttningshus. Enligt teknikchefen arbetar företaget 

ständigt med att se över sortimentet för att på bästa sätt anpassa sig efter marknadens behov. 

Utöver dessa 30-talet hustyper erbjuds sju hus som bygger på standardiserade lösningar och färre 

möjligheter till kundanpassning. Denna visade sig redan vid lanseringen 2005 vara ett 

framgångsrecept. På bara tre veckor såldes 50 nya hus av den standardiserade typen.   

Företaget har traditionellt sett satsat mycket på kundanpassade hus. Samtliga hus i 

produktkatalogen kan anpassas utifrån kundens önskemål, vilket i stor utsträckning också görs. 

Till exempel kan fönster, kök och väggar flyttas om för en öppen planlösning eller för att göra 

huset större. Majoriteten av kunderna gör ändringar av husen. De större och därmed dyrare 

husen anpassas i högre utsträckning än de billigare hustyperna.  

På marknadsavdelningen satsar man i dagsläget på att stärka kundernas kännedom om företagets 

varumärke. I en marknadsunderökning från 2007 (IMA, 2007) placerar sig företaget på tredje 

plats på listan över vilka hustillverkare kunderna känner till bäst. Detta är en förbättring sedan 

2005 med 20%. Dock visar undersökningen att 20% av kunderna själva kontaktar företaget 

varför det krävs ytterligare förbättringar om varumärkeskännedom.  

För år 2007 levererades totalt 630 hus. Utöver styckehus till enskilda konsumenter på den 

svenska marknaden levereras hus på export, till andra entreprenörer (B2B eller grupphus) och 

projekthus. De sistnämnda byggs på företagets egen mark och med egen personal på uppdrag av 

till exempel kommunen. Det kan handla om skolor, gruppboende eller radhuslängor. Cirka 20% 

av projekthusen liknar husen i den standardiserade serien. Övriga hus är direkt kundanpassade 

och anses unika. 
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Tabell 1: Sortimentsfördelningen 2004-2007 

 2007 2006 2005 2004 

Export 10% 15% 9% 8% 

B2B (Grupphus) 17% 6% 11% 13% 

Katalogserie 28% 27% 26% 27% 

Standardserie 26% 34% 38% 27% 

Projekthus 14% 14% 13% 15% 

Övriga 4% 5% 4% 10% 

Beredning och projektering 

Processen att bereda nya hus för tillverkning hanteras vid teknikavdelningen. Första steget är att 

bereda en arbetsorder vilket hanteras av fem personer som ingår i den tekniska administrationen. 

Projekteringen påbörjas därefter genom att konstruktionsavdelningen tar fram ritningar för 

byggplatsen och fabriken. Beredningsgruppen bestående av tre personer arbetar fram en 

detaljerad produktionsberedning till fabriken och fyra ”specare” jobbar efter konstruktörernas 

ritningar för att ta fram tilläggsmaterial till byggplatsen. Till den tekniska administrationen hör 

också planerare som dels tar fram en övergripande plan när husen ska tillverkas och dels en 

transportplan som beskriver när transport av olika komponenter ska ske till byggplatsen.  

Företagets byggsystem är uppbyggt kring modulmått, detalj-/systemlösningar och ingående 

material/komponenter. Detta betyder att husens utformning är anpassade till standardmått i 

produktionen. Det som är svårast att definiera och att starta upp för projektering är grupphusen 

eftersom beställarna av dessa ganska ofta kräver något annat än vad som är rationellt i 

produktion. Då fallerar mallar och standardmått, vilket gör att automatisering av produktion är 

omöjlig och dessa hus, som ofta beställs i större skalor, istället tvingas tillverkas manuellt.  

Företaget har ett regelverk för möjliga anpassningar av husen. Teknikavdelningen är inte 

inblandad i processen att hämta in krav på anpassningar från kunden, utan kunden har 

direktkontakt med säljaren som i sin tur har kontakt med arkitekten i dessa frågor. Om önskemål 

kommer upp som ligger utanför regelverket behandlas ärendet i den tekniska administrationen. 

En idé inför framtiden är att flytta arkitektdelen till huvudkontoret i för att underlätta kontakten 

mellan arkitekter och konstruktörer.  

I dagsläget varierar resursåtgången i konstruktion kraftigt åt mellan olika husserier. Som ett 

exempel tar det ungefär 1-2 arbetsdagar för projektering av ett styckehus enligt standardserien 

jämfört med 12-15 dagar för ett styckehus från katalogserien i den övre prisklassen.  

Enligt teknikchefen står företaget inför flera utmaningar. En viktig del är att förebygga 

kvalitetsbrister i tillverkningen för att undvika ändringar på byggplatsen. En annan central 

utmaning är att se över produktprogrammet för att kunna erbjuda ett färre antal husalternativ, 

men som i större utsträckning är anpassade till den kundbas man har. Utvidgat IT-stöd, 

automatiseringen i fabriken, utökad export samt ökade krav på energieffektiva hus är också några 

saker som nämns som viktiga inför framtiden.  
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Marknadsföring och försäljning 

Marknadsavdelningen sköter marknadsföring och kontakten med återförsäljare i Sverige. Vid 

huvudkontoret sköts den centrala marknadsföringen och uppbyggande av varumärke. Respektive 

säljkontor har sina egna informationskanaler mot kunden genom villavisningar och 

inspirationskvällar. En utmaning för marknadsavdelningen är att säkerställa att informationen till 

kund är enhällig över landet. Ett sätt som utvecklas är att skapa en gemensam 

varumärkesplattform. Marknadschefen betonar vikten av att tydliggöra för kund vad varumärket 

består i: 

”Vi kan inte kommunicera med marknaden genom att hålla upp en P-märkesskylt. Vårt uppdrag 

är att skapa större ’attention’. Då kommer fler Kalle och Lisa att kontakta våra duktiga säljare och 

då får vi möjlighet att öga mot öga att förklara våra unika fördelar till kund.” 

Kunskap om marknaden inhämtas via säljare och externa marknadsundersökningar. Företaget 

gör inga egna regelbundna marknadsundersökningar. Dock görs egna undersökningar vid behov t 

ex för att ta reda på varför man förlorar offertförfarande. 

I framtiden ser marknadschefen möjligheter att erbjuda ett utökat sortiment av standardiserade 

hustyper, men med en standardinteriör och planlösning som är bättre anpassad till marknadens 

förväntningar: ”Jag tror att vi kan bara genom att flytta vår position lite grann, göra oss lite 

sexigare och förpacka oss bättre så kommer vi kunna behålla vår position. Det visar inte minst 

[den standardiserade husserien].” 

I varumärkesbeskrivningen från 2007 framgår att företags målgrupp är alla som ännu inte 

uteslutit tanken på att bygga nytt som sitt boendealternativ. Den vanligaste åldern på husbyggare 

är familjer i åldern 25-55 år.  

Enligt marknadschefen arbetar marknadsavdelningen långsiktigt med att stärka företagets 

marknadsposition genom att genomlysa vad varumärket står för. 2007 genomfördes samtal med 

anställda som har legat till grund för framväxandet av den gemensamma varumärkesplattformen. 

Denna innehåller bland annat en enhetlig grafisk design av varumärket. En diskussion förs 

ständigt i ledningsgruppen om varumärket i syfte att skapa en enhetlig bild av företaget och vad 

produkterna skapar för värde för kunden.  

Idag arbetar marknadsavdelningen med att se över detaljplaner för styckehusen i olika delar av 

Sverige i syfte att öka kunskapen om vilka hustyper som efterfrågas på olika marknader. 

Kundundersökningar med 380 kunder är också planerade under 2008 för att öka kunskapen 

ytterligare. Kunderna intervjuas vid tre tillfällen under byggprocessen och informationen kommer 

ligga till grund för både det praktiska marknadsföringsarbetet och den strategiska utvecklingen av 

företagets affärsidé.  

Marknadschefen ser i framtiden att utbudet av styckehus utökas men i enlighet med interna krav 

och förutsättningar. En utmaning är att utveckla kompetensen bland anställda kring vad företag 

står för och erbjuder i syfte att stärka argumenten ytterligare mot säljare och kund.  
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Produktion 

Alla husdelar tillverkas i produktionsanläggningen på huvudkontorsorten. Tillverkningen av 

ytterväggar är delvis automatiserad genom en produktionslina. Åtta personal sköter linan där 

CAD-ritningarna från konstruktion direkt förs över till linans datorsystem. Idag utnyttjas dock 

inte linans kapacitet fullt ut bland annat på grund av bristande kompetens och maskintekniska fel. 

Rätvinkliga väggar tillverkas vid linan medan sneda och specialanpassade väggar tillverkas 

manuellt eftersom det kräver för lång omställningstid. En majoritet av tillverkningen sker 

fortfarande manuellt.  

Samtliga hus till den svenska marknaden levereras i delar om max åtta meter ut till byggplatsen 

och monteras på en gjuten cementplatta. Till skillnad från flera konkurrenter som väljer att 

montera hela volymer av huset i fabrik och sedan montera dem på en murad krypgrund är 

monteringen på cementplatta enligt produktionschefen ett säkrare alternativ med avseende på bl 

a komfort, hållbarhet och minskad risk för fuktskador.  

I storstadsregionerna monterar företagets egen personal huset på byggplatsen. I mindre orter och 

vid behov hyrs personal in externt. Byggledaren kommer dock alltid från företaget.   

Tillverkning sker i tre produktionsområden i fabriken: 

1. Planelementhallen med tillverkning av specialväggar 

2. Takstolshallen med tillverkning av gavlar 

3. Volymhallen med tillverkning av väggar på den automatiserade produktionslinan samt 

tillverkning av takstolar, golvblock och takluckor.  

Utöver dessa finns produktionsområden för måleri, hyvling och lager. För varje hall tas så kallade 

körplaner fram varje vecka som specificerar vilka hus som ska produceras i varje hall och av vilka 

personer. Idag arbetar man med systematisk uppföljning av arbetet för att öka insynen i 

produktionen. Planering av produktionen sker med avseende på leveransdatum. Tillverkning av 

specialväggar, golvblock, takstolar och väggar på den automatiserade linan anses vara trånga 

sektorer i fabriken.  

För att så långt det är möjligt anpassa hus till produktionssystemet involveras personal i fabriken 

vid utveckling av styckehus. Detta är dock svårt när det gäller projekthusen och hus som läggs ut 

på entreprenad (B2B/grupphus) eftersom utformningen kan vara svår att påverka och sällan är 

anpassade till de riktlinjer som finns i produktionen. Detta i sin tur försvårar tillverkningen 

eftersom det minskar möjligheten att utnyttja den automatiserade produktionslinans fulla 

kapacitet. 

De kundanpassningar som tar mest tid i anspråk anses vara så kallade mindre ändringar på till 

exempel detaljer runt fönster, dörrar, plåt och foder. Problemet är inte idag var fönstret placeras, 

utan bland annat bredden på lister och olika fodertyper. Enligt produktionschefen önskas mer 

insyn i design av projekthusen och hus som läggs på entreprenad för att dessa kan anpassas till 

produktionens förutsättningar i större utsträckning. En förhoppning inför framtiden är att 

utveckla moduler som kan standardiseras och sättas samman utifrån kundens önskemål.  
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En utmaning i produktionen är att hitta en lämplig balans mellan ökad automatisering genom den 

nya produktionslinan och kundanpassade alternativ. Idag utnyttjas inte produktionslinan fullt ut 

och kräver stora omställningstider för olika sortimentsalternativ.  

Kundstruktur 

I IMA marknadsundersökning från 2007 visar det sig att kunderna i småhusbranschen i 

genomsnitt känner till 13 husleverantörer. Av dessa kontaktar de fem leverantörer och begär in 

offert från 2.5. Estetiska parametrar verkar vara avgörande för vilka kunden kontaktar. 20% av 

företagets kunder tog själva kontakt med företaget. Av dessa begärs offert in av 74% vilket är en 

ökning från 43% år 2005. I snitt ligger branschen på 40%. I hälften av fallen som begär offert 

kommer man till avslut.  

Kundens krav på husleverantörerna skiljer sig åt beroende på var i byggprocessen man befinner 

sig. Initialt är det viktigast med tilltalande planlösning, tydlig detaljerad offert och fast pris. Under 

och efter byggtiden värderas byggkvalitet, åtgärdande av fel och information under byggtiden 

högst. Branschen ligger generellt dåligt på möjligheter att åtgärda fel och 

besiktningsanmärkningar. 

Högst förväntningar har kunden på byggkvalitet, åtgärdande av fel, tilltalande planlösning, tydlig 

detaljerad offert och information under byggtiden. Företaget har en förbättringspotential 

gentemot konkurrenterna när det gäller informationen under byggtiden, möjligheter att påverka 

planlösning och konkurrenskraftigt pris.  

En intressant observation i marknadsundersökningen är att kunder som köper hus från standard-

serien bedömer företaget högre med avseende på säljkåren och generellt än kunder som väljer 

hus från katalogserien. Detta indikerar att tydligheten i standard-seriens lösningar når ut till säljare 

och kund och att grundstandarden är relativt högt satt.  

Enligt en marknadsundersökning gjord av företaget på potentiella kunder (dvs kunder som valde 

andra tillverkare) visar att kundanpassning i form av flexibilitet i utformningen och delaktighet i 

processen utgjorde en viktig orsak till valet av husleverantör. Priset spelade också en stor roll och 

då i relation till de alternativ till kundanpassning som var möjliga. Personalens kompetens och 

design visade sig också spela in, medan produktkvalitet spelade en mindre roll i valet.  
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Tabell 2: Kundbehov som styrde valet av husleverantör 
Kundanpassning Produktkvalitet Kompetens Design Pris 

Flexibilitet i 
ändringar, 
Flexibilitet, Påverka 
utformningen – 
flexibilitet (tex höja 
taket), Inget krångel, 
Flexibilitet 
Kunden ritar huset 
Delaktighet i 
processen 
Lätt att göra 
ändringar och fulla 
avdrag 

Bra material och 
kvalitet 
Bra grundstandard 
och bra 
grundmaterial 

Engagerad säljare 
Snabb uppföljning på 
katalogbeställning 
Följer upp 
intresseanmälan 
Bra bemötande 
Högt engagemang 
Positiva och trevliga 
säljare 
Bra bemötande 

Smarta lösningar 
Utseende och 
planlösning 
Flashig 
framställning av 
husen i katalogen 
 
 

Tillval utan extra 
kostnad 
Kundanpassningar till 
låg kostnad, 
Förändringar till ringa 
kostnader,  
Lågt pris  
Pris  
Pris 
Pris i förhållande till 
standard, utrustning 
Göra avdrag på 
inredning 

Konkurrens  

En viktig del i att stärka företagets position på marknaden är att bygga upp ett slagkraftigt 

varumärke och därmed skapa enhällighet bland säljarna vad företaget står för. Marknadschefen 

lyfter fram betydelsen av att stärka säljkårens kännedom om varumärket: 

”Alla som erbjuder ett nybygge konkurrerar med oss. [..] Vi är duktiga på att utveckla vårt 

byggtekniska system men vi måste utveckla de tvåbenta också. Har vi världens bästa produkt men 

en sämre säljare så finns det stor risk att världens bästa säljare säljer en sämre produkt mitt 

framför näsan på oss.” 

En branschstudie genomförd 2003 (Brege et al, 2003) visar att kundanpassning anses vara det 

viktigaste konkurrensmedlet bland svenska hustillverkare. Därefter kommer produktkvalitet, 

personalens kompetens, design och sortimentsbredd. Hos de större hustillverkarna, vilket 

företaget kan räknas som, är design, personalens kompetens och sortimentsbredd viktigaste 

medlen.  

Export 

De tre största exportmarknaderna är Danmark, Tyskland och Frankrike. Övriga exportländer är 

Japan, Spanien och Polen. Marknader som bearbetas för tillfället är Storbritannien och Irland. 

Marknadsandelarna utomlands är väldigt små och inte mätbara. Förutsättningen för en bra 

exportorganisation är att skapa ett långsiktigt partnerskap och nätverk med det aktuella landet.  

Fyra projektledare är ansvariga för olika affärsområden inom exportavdelningen. En 

samarbetspartner i landet är kontaktperson och ansvarar för att driva verksamheten på plats 

gällande bygglov, myndighetsgodkännande, byggnormer, marknadsföring etc. Företag ansvar är 

begränsat till leverans av byggsatser i enlighet med specifikationen som tagits fram tillsammans 

med partnern.  

Historiskt sett har exportverksamheten dominerat. Tidigare år har man haft 60-70% 

exportleveranser av den totala volymen, vilket har setts som en trygghet vid lågkonjunktur. Idag 

exporteras ca 10% av de totala leveranserna. Danmarksmarknaden, som är den största 

exportmarknaden, har vikt ner senaste åren, vilket har gjort att volymerna ligger på hälften av vad 
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företaget levererade i fjol. Ett mål är att fyrdubbla leveransen till utlandet inom några år. 

Exportchefen säger: 

”Vi har som mål att istället för att ha en volym på 60 hus om året att på några års sikt att ligga 

mellan 200-300. Jag tror det är fullt möjligt och jag tror det kommer ta ett år till innan man kan se 

åt vilket håll det lutar.” 

Tillverkning av exporthusen sker utifrån en bas bestående av vissa byggdelar såsom stomme, 

stolpar och takstolar, som går i enlighet med mått och standarder i produktion. Därefter 

monteras fönster, specialväggar och dörrar som är anpassade till respektive marknadskrav och 

bestämmelser. Ett exempel från exportchefen: 

”På vissa marknader sitter en extra gipsskiva eller en träfiberskiva i ytterväggarna jämfört med 

sverigehusen på grund av tuffare stabilitetskrav i de länderna.”  

En anpassning i produktion av samtliga exporthus gäller förberedelse för elinstallationen. Ett 

tomrör dras genom isoleringen för att möjliggöra elinstallation på byggplatsen. Utöver denna 

generella anpassning skiljer sig produktion av exporthusen åt beroende på marknad. Hus till 

Japan till exempel kräver större anpassningar i produktion och tar längre tid att tillverka än ett hus 

tillverkat för den danska marknaden. Det är till och med så att hus till Danmark går snabbare att 

producera än hus till svenska marknaden på grund av den speciella väggtyp som används.  

I framtiden satsar företaget framförallt på tre spår: projektverksamhet, exportverksamhet och 

kärnverksamheten bestående av styckehustillverkning. När det gäller exportverksamheten satsar 

företaget på att produktionen av exporthus ska bli mer avsmalnat och mer anpassad till svensk 

standard:  

”Hur vi producerar husen ska vara så likt det svenska för att det ska vara så bra anpassat till 

produktion så möjligt, och det ska vara så liten skillnad mellan export och svenskt.” 

Genom de tre benen ser exportchefen att företaget blir mindre känsligt för förändringar. Satsning 

på marknadsföring är också uttalad för att få fram fördelarna mot kund med företagets 

produkter.  

Inköp 

Företaget anlitar ca 100 leverantörer totalt sett varav 25 bidrar till 75% av omsättningen. Material 

till byggsatsen köps in via inköpsavdelningen och delas upp i lagermaterial (tex skivmaterial, gips, 

isolering) och projektmaterial. Det senare köps in via arbetsorder och består av dörrar, fönster 

och inredningar i övrigt. Lagerhållningen eftersträvas att minimeras och idag beställs enbart 

komponenter till lager som används dagligen. 

Planeringen av inköp sker via planeringslistan till produktion som specificerar leveransdatum. 

Leveranstiden skiljer sig kraftigt åt mellan olika komponenter, vilket kräver en god 

framförhållning vid inköpsavdelningen. T ex är leveranstiden för fönster och dörrar ca fem till 

sex veckor medan innertrappor kräver en leveranstid på upp till åtta veckor. Enligt inköpschefen 

uppstår ibland problem i inköpsprocessen på grund av ofullständiga underlag från 

arbetsordergruppen. Dessa problem uppstår oftare vid tillverkning av B2B/grupphus och 

projekthus än vid styckehus. Enligt inköpschefen beror det på att projektledarna i det tidigare 
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fallet inte driver anpassning av grupphusen till företagets produktionssystem, vilket gör att 

underlaget tar längre tid att få fram. Dessutom är variationen i husens utformning mycket större 

när det gäller grupphus än styckehus, vilket försvårar inköpsprocessen ytterligare.  

När det gäller styckehusen är standard-serien de minst resurskrävande. Komponenterna är 

standardiserade och ingår i datorsystemet, vilket underlättar beställningen av varor betydligt. En 

uppskattning av inköpschefen är att det tar dubbelt så lång tid att planera och organisera inköp på 

inköpsavdelningen för ett katalog-hus än ett hus ur standard-serien.  

I dagsläget sker ingen systematisk utvärdering av leverantörer utan erfarenheten hos personalen 

vid inköpsavdelningen bedömer kvalitet och val av leverantör.  

Enligt inköpschefen ligger en stor utmaning i framtiden att kunna presentera företagets produkter 

på ett så bra sätt som möjligt. Företaget är känt i närområdet som ett lågprisföretag, men man vill 

ändra den inställningen till att förknippa företaget med hög kvalitet.  

Sammanfattande reflektioner 

Företaget står inför en stor utmaning när det gäller balansen mellan kundanpassning och 

standardiserade sortimentsalternativ. De intervjuade personerna verkar ha en relativt enad linje 

om en framtida satsning på ett mer renodlat sortiment där fokus ligger på tre ben: projekt, export 

och styckehus. Dock är bilden något otydlig när det gäller fördelningen av styckehusen i 

framtiden. En enighet verkar dock råda när det gäller ökad grad av standardisering för att anpassa 

sortimentet till produktionens förutsättning.  

En annan utmaning är att lansera företagets varumärke. Här verkar man också stå på en enad 

linje. Företaget har levt på ett traditionellt rykte som kräver omarbetning. Samtliga lyfter fram den 

goda kvaliteten som utmärkande, men detta visar sig vara mindre konkurrenskraftigt i förhållande 

till graden av kundanpassningar i design enligt IMAs marknadsundersökning. Detta tyder på ett 

behov av att lyfta fram andra centrala egenskaper när det gäller företagets sortiment.  

Stora utmaningar ligger i utformningen av automatiserade delen av produktionen. Ett val ligger i 

att gå från att ”acceptera allting” till att tillverka sådant som man är bra på och gör effektivast i 

produktion. Företag har i dagsläget ett brett sortiment att välja mellan. För att kunna leva upp till 

den ökade efterfrågan krävs en genomgång av sortimentet för att välja ut de husalternativ som 

ger en hållbar balans med företagets resursbas. En uttalad marknadsstrategi gör det möjligt att i 

god tid anpassa resurserna till vad kunderna verkligen vill ha och slutligen erövra nya marknader 

så att företaget mäktar med att leverera det som efterfrågas även i framtiden.  
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Analys utifrån ett affärsmodellsperspektiv 
I följande avsnitt analyseras företagets befintliga erbjudande utifrån affärsmodellen presenterad i 

figur 1. För att sätta dagens sortiment i perspektiv ges förslag på sortimentsalternativ som baseras 

på dels ett ”inifrånperspektiv” d v s utgår ifrån förutsättningar i de operativa plattformarna och 

dels ett ”utifrånperspektiv” d v s utgår ifrån företagets efterfrågan i dagsläget (jmf Baden-Fuller, 

1995).   

Erbjudandet 

Företaget erbjuder kunden ett brett sortiment med fokus på styckehustillverkning. Det är dock 

oklart hur man ska fördela sortimentet i framtiden. Intervjuerna pekar mot att man vill hålla sig 

till tre ben: styckehus, projekt och export. Fördelningen häremellan och mellan styckehusen är 

dock oklar i dagsläget. 

Som ett inslag till den strategiska diskussionen kring framtida sortimentsfördelning har vi tagit 

fram ett antal sortimentsalternativ. Sortimentsalternativen kan delas in i två kategorier: 

kapacitetsbaserade och efterfrågebaserade sortimentsalternativ. Den förstnämnda antar ett 

”inifrånperspektiv” och utgår ifrån den totala tillgängliga kapaciteten i fabriken vid beräkningarna, 

d v s vi antar att efterfrågan på styckehus är oändlig. Vi antar alltså att kapaciteten i produktion 

kan ses som en ”trång sektor” i värdekedjan, vilket innebär att vi inte tar hänsyn till 

byggprocessen, utlastning, transport etc. Genom dessa exempel kan vi illustrera, på ett mycket 

förenklat sätt, hur resultatet varierar mellan olika hustypers kapacitetsutnyttjande i fabriken. 

Därigenom hoppas vi initiera en diskussion kring dagens kapacitetsutnyttjande och hur detta kan 

effektiviseras.  

För att ge balans till diskussionen ges också förslag på efterfrågebaserade sortimentsalternativ 

baserade på ett ”utifrånpespektiv” som utgår ifrån en konstant efterfrågan på 700 hus per år. 

Detta antagande är baserat på de antal hus som företaget klarar av att leverera i nuläget. 

Urvalet av styckehus som kräver en låg respektive hög grad av kundanpassning är baserat på 

resursförbrukningen i fabriken, vilket har kalkylerats utifrån den direkta lönen från 

kalkylunderlaget. En sortering av hus har således skett utifrån beräkningen lön/m2 per hus för att 

räkna bort hustyper som är resurskrävande p g a deras volym och inte p g a hög grad av 

kundanpassning i produktion.  

Vi identifierat hustyper i katalog-serien som kräver en låg respektive hög resursförbrukning i 

fabriken och kan således ses som mindre respektive mer krävande när det gäller graden av 

kundanpassningar i produktion. De hustyper som kräver en låg resursförbrukning när det gäller 

katalog-serien ligger inom spannet 200-400 kr/m2. De hus som kräver en hög resursförbrukning 

ligger inom spannet 600-800 kr/m2. 

Resursförbrukning för standard-serien ligger i spannet mellan 230-370 kr/m2 och vi väljer därför 

att se hela standard-serien som ett alternativ med låg resursförbrukning, d v s låg grad av 

kundanpassning.  
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Operativa plattformar – ett inifrånperspektiv 

Idag står produktionen inför flera stora utmaningar. Den automatiserade vägglinan utnyttjas inte 

fullt ut vilket gör att projekthus och grupphus tillverkas manuellt. Idag planeras tillverkning 

utifrån leveransdatum, något som försvårar automatiseringen genom förluster när det gäller 

inlärning. Varje nytt hus som ska levereras ses som unikt i produktionen och möjligheter till att 

lära från liknande processer går förlorad. Fel uppstår också i produktion bland annat p g a brister 

i ritningsunderlag från konstruktionsavdelningen till fabriken. Resursmässigt går det också att 

identifiera flera styrkor. Det finns en lång erfarenhet inom företaget av byggande och det finns 

också relativt ny personal som skapar möjligheter till nytänkande och innovativa lösningar. 

Utveckling av produktionsplaneringen görs genom utökad satsning på IT. Produktionen är 

kundorderstyrd och lagret är minimalt. Trots brister i ritningsunderlag verkar kontakten mellan 

konstruktion och fabrik fungera bra, vilket gör att fel snabbt rättas till.  

För att illustrera potentialen som finns i dagens resursutnyttjande har fyra sortimentsalternativ 

tagits fram och avbildas i räkneexempel nedan. Alternativ 1-3 speglar extremfallen där man 

tillverkar 100% av delar av katalog-serien (hög respektive lågresursförbrukning) respektive 

standard-serien. Alternativ 4 är baserat på 2006 års sortimentsfördelning av styckehusen för att ge 

ett fiktivt nuläge att jämföra resultaten med.  

Räkneexemplena är baserade på följande antaganden: 

• Fullt utnyttjande av produktionens kapacitet 

• Inlärningseffekt på 10% (minskning av genomloppstiden) 

• Inga ställtider, omställning inräknad i kalkylen med 5% 

• Allt annat lika (administrativa kost, materialomkostnader etc) 

Följande beräkningar har gjorts för respektive sortimentsalternativ: 

• (Direkt lön i produktion/Timlön) * Inlärningseffekt 0.9= Tillverkningstimmar per hustyp 

• Kapacitet i fabriken/tillverkningstimmar = antal hus per år 

• Antal hus per år * TB = Årligt resultat 

Räkneexemplena presenterade i figur 2 visar på vad som sker med resultatet vid 

”extremalternativen” utifrån kapaciteten i tillverkningen och tar alltså inte hänsyn till 

marknadsposition, existerande och framtida kundbehov, kvalitetsbristkostnader. Vidare har vi 

antagit att hela fabrikens kapacitet utnyttjas fullt ut och att samtliga hus kan tillverkas vid den 

automatiserade vägglinan. Vi har alltså inte tagit hänsyn till andra hus än de med standardiserade 

panelhus som idag kan gå via linan. I beräkningarna har vi utgått ifrån kalkyluppgifter kring 

byggsatsen. Hänsyn har inte tagits till kostnaderna i samband med entreprenaddelen, d v s 

kostnader som uppstår på byggplatsen.  
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Figur 2: Skillnad i årligt resultat mot nuläge för kapacitetsbaserade sortimentsalternativ 

Samtliga sortimentsalternativ visar en stor ökning i årligt resultat i jämförelse med nuläget. Det 

alternativ som ger störst avkastning när det gäller utnyttjandegraden i fabriken är satsning på 

100% standardserien. Standard-serien verkar alltså vara bättre anpassad till dagens 

produktionssystem än Katalog-serien. Intressant är att notera den stora skillnaden mellan 

resultatet för Standard-serien och Katalog-serien som kräver en låg resursförbrukning. Trots att 

båda alternativen ligger mellan spannet 200-400 kr/m2 i resursförbrukning visar det sig att 

Standard-serien genererar ca 60.000 tkr mer i årligt resultat än motsvarande sortiment i Katalog-

serien.  

Marknadsposition – ett utifrånperspektiv 

Utifrån intervjuerna går det att se en kultur att man tillverkar det som efterfrågas oavsett hustyp 

och kundsegment. Kvalitet är något som lyfts fram som ett konkurrensmedel, men som i 

marknadsundersökningar visar sig vara mindre slagkraftigt gentemot konkurrenterna till förmån 

för flexibilitet och kundanpassade alternativ. Intervjuerna indikerar också svårigheter att styra in 

projektledare, säljare och därmed kunderna på standardiserade typer av styckehus, vilket gör att 

en stor del av produktionen fortfarande tvingas ske manuellt. Dock arbetar man med att stärka 

varumärkeskännedomen gentemot säljare och kund för att därigenom öka konkurrenskraften och 

samtidigt möjligheterna att styra in säljare och kund i den riktning man önskar.  

Nedan ges några förslag på sortimentsalternativ baserade på den befintliga efterfrågan. Vi antar i 

dessa räkneexempel att efterfrågan på styckehus ligger på ett tak på ca 700 hus/år baserat på antal 

leveranser från 2007. Resultatet är uträknat enligt följande: 

• Total efterfrågan * TB3 = årligt resultat 

Från beräkningar kan vi se att 100% katalogserien, hög resurs visar högst resultat. Hus med stor 

grad av kundanpassning ger också högst resultat om efterfrågan kan anses vara konstant, vilket 

inte är speciellt anmärkningsvärt eftersom dessa hur genererar ett högre täckningsbidrag. En hög 

grad av kundanpassning av styckehus är alltså önskvärt om företaget väljer att anta ett 

”utifrånperspektiv” i den strategiska sortimentsfördelningen. Det är dock intressant att notera att 

standardserien genererar ett högre årligt resultat än katalogserien, låg resurs. Standardserien, som 
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ger lite utrymme för kundanpassningar, visar 9 000 tkr mer i resultat än lågresurs-alternativen i 

katalog-serien, som ger större utrymme för kundanpassningar än standard-serien. Detta väcker 

bland annat frågor om prissättning av kundanpassade hustyper, något som diskuteras i 

nästkommande avsnitt. 
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Figur 3: Skillnad i årligt resultat från nuläge för  efterfrågebaserade sortimentsalternativ 

Strategisk sortimentsfördelning – en sammanfattande diskussion 

En intressant reflektion väcks i samband med ovanstående beräkningar: Varför visar 

Katalogserien (både hög och låg resurs), som har ett högre täckningsbidrag i företagets kalkyler 

än Standardserien (figur 3), ett betydligt lägre resultat när fabrikens fulla kapacitet utnyttjas (figur 

2)? 

Flera anledningar går att identifiera. Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att produktionen är 

bäst anpassad till tillverkning av hus enligt standardserien. Dessutom är rutiner vid andra 

funktioner såsom konstruktion och inköp till stor del standardiserade när det gäller 

standardserien. Komponenterna finns sparade i inköpsdatabasen och ritningarna är 

standardiserade och kräver lite beredning i förhållande till Katalog-serien. Utifrån detta 

resonemang är det således inte speciellt anmärkningsvärt att standardserien visar ett sådant 

positivt resultat i våra beräkningar. Kostnaderna för tillverkningen är låga och täckningsbidraget 

är högt i jämförelse med kostnaderna för denna produkttyp. 

En annan anledning till de anmärkningsvärda resultaten går att finna i företagets kalkylunderlag. 

Beräkning av täckningsbidraget sker idag utifrån ett generellt vinstpålägg på 13%. Detta innebär 

att de reella kostnaderna för varje enskild produkt inte tas hänsyn till vid uträkning av 

täckningsbidraget. Ett pålägg utifrån en schablonsats skapar ofta svårigheter vid prissättning 

eftersom varje produkt inte själv får bära sin del av den totala kostnaden. I det här fallet visar sig 

kostnaden vara större för tillverkning av dessa hustyper än vad företaget räknar med i sitt 

kalkylunderlag. Vinstpålägget räcker alltså inte till för att täcka de självkostnader som uppstår i 

tillverkning, vilket indikerar svårigheter i prissättning av kundanpassade sortimentsalternativ, 

varav kataloghus med hög resursförbrukning är en.  
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Hur bör då företaget gå vidare i sin strategiska sortimentsutveckling? Sammantaget det faktum att 

verksamheten idag är bäst anpassad till standard-serien samt kundernas positiva mottagande vid 

lanseringen finns ett stort stöd för att renodla sortimentet mot att likna standard-serien. Detta 

understöds också utifrån de satsningar som görs när det gäller varumärkeskännedomen bland 

säljare och kunder. Standardserien har ett etablerat utbud av standardlösningar som är lätta att 

sälja in hos säljare och kund. I framtiden ser flera av de intervjuade personerna att företaget står 

på tre ben: styckehus, projekthus och export. Genom ett renodlat och starkt sortiment liknande 

standard-serien när det gäller styckehusen skapar förutsättningar att påverka kunderna i de övriga 

två benen. På så sätt kan företaget i största möjligaste mån undvika att tillverkning av projekthus 

sker manuellt och istället följa de standardlösningar i produktion som standardserien erbjuder. 

Dessutom blir skillnaden mellan att tillverka exporthus och ett styckehus till svenska marknaden 

mindre i produktionen. 

Att utveckla dagens kalkylsystem för att förbättra prissättningen av kundanpassade lösningar hör 

också till en av företagets mest centrala utmaningar. Genom att gå från schablonpålägg vid 

uträkning av täckningsbidraget till att identifiera mer lämpliga fördelningsnycklar förbättras 

prissättningen och företaget kan på så sätt få bättre betalt för sina kundanpassade husserier. 

 

Slutdiskussion 
Två frågeställningar ligger till grund för föreliggande projekt: (1) Vilka utmaningar uppstår i 

samband med hantering av kundanpassade respektive standardiserade hustyper? (2) På vilket sätt 

kan erbjudandet förändras för att stödja företagets operativa plattformar och marknadsposition?  

Flera utmaningar har identifierats som kan härledas till hanteringen av kundanpassade respektive 

standardiserade hustyper. Företag erbjuder idag kunderna ett brett sortiment av hustyper, både 

standardiserade och kundanpassade, och företaget står inför en renodling av sortimentet för att 

kunna hantera efterfrågan i framtiden. Fördelningen av styckehusen är i dagsläget oklart och 

behöver ses över. En stor utmaning ligger i att i högre grad utnyttja den automatiserade linan i 

produktionen. Att öka varumärkeskännedomen för ökad säljstyrning är också något som 

identifieras som en stor utmaning.  

Flera sortimentsalternativ har presenterats som underlag för diskussion kring framtida 

sortimentsfördelning. Beräkningarna indikerar att en satsning på hustyperna i standard-serien 

skulle generera bäst årligt resultat utifrån dagens prissättning. Detta under förutsättning att 

produktionens kapacitet kan utnyttjas i högre grad än den görs idag.  

Flera fördelar går att identifiera med ett mer renodlat erbjudande med större fokus på 

standardlösningar än dagens relativt breda sortimentsfördelning. Minskade administrativa 

kostnader är en direkt följd av ett minskat sortiment. En hög grad av variation i utbudet kräver 

mer administrativa resurser i form av tex kompetens och tid, vilket skulle kunna sparas om 

sortimentet minskades ner. Tiden och kostnaden för att projektera olika hustyper kan minskas 

p g a inlärningseffekten det ger att hantera fler liknande husprojekt. Inköpsprocessen kan 

effektiviseras som en direkt följd av standardisering och minskat utbud. Företag kan också vinna 

skalfördelar i produktion med ett mer renodlat sortiment samt ges större möjligheter än idag att 
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utveckla en tydlighet i varumärket. Det senare skapar även förutsättningar för en ökad 

säljstyrning, vilket det finns ett uttalat behov av idag.  

Dock bör man även överväga de risker som uppstår i samband med ett mer renodlat sortiment. 

Företaget tenderar att bli beroende av en produkt, vilket ökar risken att förlora viktiga 

marknadsandelar på sikt. En satsning på standardiserade hustyper skulle även innebära att 

företaget konkurrerar på lågkostnadsmarknaden, något som inte är önskvärt i framtiden. 

Konjunkturkänsligheten ökar samtidigt som valmöjligheterna för kunderna minskar.  

Utifrån ovanstående diskussion finns idag flera frågeställningar som företaget bör ta ställning till 

för att utveckla sitt erbjudande i framtiden: 

• Vilka marknadssegment vill vi rikta in oss på? Vad värderar dessa kunder hos företaget? 

• Finns möjlighet att erbjuda ett snävare sortiment med bibehållen marknadsposition? 

• Vilka konsekvenser får detta på bl a produktion, projektering, entreprenaddelen, inköp? 

• Vilka kunder riskerar vi att tappa? Vilka konsekvenser får detta på vårt resultat? 

• Är dagens prissättning realistisk utifrån de kundanpassningar som görs? 

Slutord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla personer på företaget som tagit tid till samtal, möten och 

återkoppling på arbetet. Vi vill också tacka Lean Wood Engineering som finansierat projektet. 
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