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Industriellt byggande på LTH och Stanford University 
Jerker Lessing bedriver forskning om industriellt byggande på LTH sedan 2003 och hans forskning har 
uppmärksammats i olika sammanhang. Våren 2013 var Jerker Lessing inbjuden till Stanford University i USA 
som gästforskare och lärare. Han undervisade masterstudenter och doktorander i en kurs om industriella 
byggprocesser. Kursen rönte stort intresse och engagemang hos deltagarna vilket ledde till att han blev 
inbjuden igen 2014. Han arrangerade och gav kursen under två veckor och då medverkade också 5 amerikanska 
företag med gästföreläsningar som kompletterade teori och praktikfall från Sverige. 28 studenter från 11 olika 
nationaliteter gick kursen. Ett frivilligt projektarbete följde efter detta, då 14 studenter gjorde arbeten 
tillsammans med företagen, som innebar analyserande av deras verksamhet ur ett industriellt byggande-
perspektiv samt en fördjupande uppgift som företaget ville ha undersökt. 

 

Figur 1 Deltagare i kursen Industrialized Construction på Stanford University. 28 studenter från 11 olika länder. 

Under kursen på Stanford presenterades idén om en fördjupning, förlagd till Sverige. Studenterna fick ansöka 
om att vara med genom att skriva ett brev och motivera varför de ville delta. Förutsättningen var att själv 
finansiera resans kostnader. Tolv studenter (av kursens 28) anmälde sig och visade stort intresse för att komma 
till Sverige för att fördjupa sina kunskaper inom området. 

Projektkursens upplägg 
Projektkursen planerades för att genomföras under Stanfords så kallade ”Spring break” dvs en ledig vecka 
mellan läsperioderna under vårterminen. Kursen startade den 22 mars och avslutades den 30 mars. 
Tolv studenter, varav 3 forskarstuderande, från Stanford deltog i kursen. Två studenter från LTH deltog i hela 
kursen. Doktorander, professorer och forskare från LTH och LTU deltog i delar av kursen. 
Upplägget var följande: 

• 22-25 mars: Föreläsningar, seminarier och företagsbesök på LTH och i Malmö-Lund. 
• 25-26 mars: Företagsbesök i Ängelholm, Växjö samt norra Småland 
• 27-30 mars: Företagsbesök, föreläsningar, seminarier i Stockholm 

De inblandade företagen sponsrade med måltider och lokaler vilket gjorde att kostnaderna för deltagarna 
kunde hållas låga. 

För detaljerat program, se bifogat reseprogram! 

På LTH hölls ett seminarium med ett flertal föreläsningar om industriellt byggande, dess bakgrund, pågående 
forskning, framtida satsningar mm. Givande utbyte och värdefulla kontakter knöts. Forskare, doktorander, 
företagsrepresentanter och studenter deltog, bl a professor Sven Thelandersson, prof Annika Mårtensson, adj 
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prof Ronny Andersson, Niklas Andersson, Linus Malmgren, Emile Hamon (Veidekke) Sverker Andreasson (Ikano) 
mfl. 

 
Figur 2 Studenterna från Stanford, framför V-huset på LTH i Lund 

De företag som besöktes i Malmö-Lund var: Skanska och Ikeas konceptbolag BoKlok, EON med sitt 
experimenthus i Västra hamnen samt Veidekke entreprenad. BoKloks höga kundfokus och genomarbetade 
koncept rönte stort intresse och många diskussioner. Produkt, produktion, marknad och utveckling 
diskuterades och gav värdefull insikt i hur ett bostadskoncept kan byggas upp. Stanfordstudenterna 
presenterade också sin utbildning och arbete kring industriellt byggande och BIM vilket uppskattades av 
företagets representanter. EONs experimenthus gav fin inblick i avancerade lösningar för energieffektivt 
byggande och boende, särskilt kopplingen till moderna IT-hjälpmedel fångade Stanfordstudenternas intresse. 
Sin hemvist i hjärtat av Silicon Valley gjorde att många tankar och diskussioner sattes igång. Veidekke 
presenterade sina koncept för industriellt byggande, BIM och VDC samt processutveckling vilket breddade 
perspektiven och visade på hur ett byggföretag kan arbeta med dessa frågor på bredden. Här bjöds också på 
svenska klassiker som semla och köttbullar vilket gav en fin inramning. 

 

Figur 3 Besök på BoKlok i Malmö 

Med hyrda minibussar lämnade vi Lund den 25 mars och besökte PEABs dotterbolag PGS i Ängelholm. Den 
automatiserade fabriken och flexibla byggsystemet presenterades och imponerade på kursdeltagarna. Även 
här presenterade studenterna sin utbildning och arbete kring industriellt byggande och BIM vilket uppskattades 
av företagets representanter. På eftermiddagen anlände vi till Växjö och besökte Kärnhem som både 
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presenterade företagets produktkoncept och strategier och besökte såväl byggarbetsplats som färdiga 
bostadsområden. Konkret och tydligt visades exempel på effektivt och kundorienterat byggande. 

Den 26 mars besöktes Moelven Byggmodul i Sandsjöfors. Presentation av företaget och deras koncept samt en 
ordentlig fabriksvisning gav ytterligare dimension till industriellt byggande. Studenterna presenterade också 
här sin utbildning. Moelvens kvalitetschef hade förberett en workshop som innebar att studenterna fick 
analysera och arbeta med företagets affärsmodell, något som var mycket uppskattat och givande. På 
eftermiddagen besöktes Myresjöhus med både företagspresentation, produkt- och marknadsaspekter 
diskuterades och fabriken besöktes. Den väldiga anläggningen med sin höga grad av automatisering och Lean-
production imponerade. 

 

Figur 4 Besök i Moelvens modulfabrik samt föredrag av Stanfordstudenterna 

Den 27 mars besöktes Moelven Byggmoduls byggarbetsplats i Nykvarn. Här fick vi se volymelement monterade 
till ett femvåningshus och exakt likadana moduler som vi sett dagen innan var nu monterade till lägenheter. Vi 
hade sett andra etappen i fabriken och såg nu första etappen som redan monterats. Mycket pedagogiskt och 
givande. Här hade vi också besök av tidningen Byggindustrin som gjorde intervjuer med deltagarna. På 
eftermiddagen hölls seminarium på Tyréns i Stockholm. Tyréns presenterade sitt arbete inom industriellt 
byggande och ett flertal forskare presenterade forskning inom området.  

 

Figur 5 Besök på Moelven Byggmoduls byggplats 

Den 28 mars fick vi en föreläsning av NCCs fd forskningsdirektör Jan Byfors som presenterade företagets långa 
resa inom industriellt byggande. Med den gavs insiktsfulla erfarenheter från såväl pågående som nedlagda 
satsningar vilket var mycket uppskattat. På eftermiddagen summerade studenterna sina intryck under ett 
seminarium, där företagsrepresentanter och forskare också deltog. Ett flertal presentationer gavs där 
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kunskaperna om industriellt byggande från USA, Sverige och studenterna respektive hemländer (7 olika) 
presenterades och diskuterades. 

 

Figur 6 Föreläsning från NCC samt slutseminarium 

 

Effekter av kursen 

Kursen blev mycket uppskattad av såväl deltagare som involverade företag. Flera företag har hört av sig efteråt 
och önskat att få vara med vid ett kommande tillfälle och då få ta hand om gruppen under längre tid. 
Studenterna har uttryck att detta var en av de mest givande inslagen under hela deras utbildning på Stanford. 
Intryck och kontakter har skapats, vars värde inte går att överskatta. Diskussioner förs om att etablera kursen 
Industrialized Construction som ett stående inslag på Stanford, där en fördjupning i Sverige vore ett ovärderligt 
inslag. 

Stort mediaintresse 
Kursen och Stanfordstudenternas besök har rönt stort intresse i media och i de företag vi besökte. Följande 
reportage har gjorts om detta: 

• Dagens Industri (1 helsida) 
• Tidningen Byggindustrin (Framsida, 3 helsidor, hemsidan) 
• Smålands Dagblad (1 halvsida) 
• Lunds Universitets Magasin LUM (2 helsidor) 
• Peabs intranät 
• Veidekkes intranät 
• BoKloks intranät 
• Moelvens intranät 
• Tyréns intranät 
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Figur 7 Artikel i tidningen Byggindustrin 

Kommande samarbete 

En effekt av de kontakter som skapades under resan är att två Stanfordstudenter samt de svenska studenterna 
diskuterar möjligheten till att göra praktik på något av de företag som besöktes. I dagsläget är inget klart dock, 
men det är en indikation på att goda effekter uppstått av kursen. 

 

Ett stort tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till Byggrådet för finansiering av förberedelser och genomförande av denna 
projektkurs. Utan detta stöd hade kursen inte blivit av. Kursen har gett alla inblandade stor 
behållning och det kan vara början på ett långvarigt samarbete, vilket skulle gagna studenter, 
forskare, företag och universitet. 

 

 

 

Jerker Lessing, den 19 juni 2014 


