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Sammanfattning  
Denna uppsats handlar om att få en ökad förståelse för vad de små byggföretagen gör för att 

utvecklas och expandera, samt få en inblick vilka inom vilka områden som utveckling sker och 

vad som intresserar företagen att utvecklas. Byggbranschen är ofta sedd som en bransch som tar 

lång tid på sig att ta till sig kunskap om hur en lyckad utveckling och expansion sker och ses inte 

som en innovativ bransch. 93% av Sveriges byggföretag har nio anställda eller mindre vilket gör 

att dessa företag är viktiga för ett mer utvecklande samhälle. Småföretagen föredrar de 

investeringar som ger en snabb och säker lönsamhet, samtidigt som de unviker de risker som en 

stor investering kan bidra till. 

Rapportens avgränsning är företag med upp till 10 anställda och fokus är på de fyra 

huvudområderna material, IT, verktyg och miljö samt expansion. De områden som är mest 

intressant för småföretagen att utvecklas inom är material och verktyg. Genom att utvecklas inom 

dessa två områden ser de snabbt en skillnad i arbetsmomenten och kan då relatera detta till en 

direkt vinst. Många väljer att inte implementera något förrän ett nytt verktyg behöver investeras. 

Samma gäller med material då de är bekväma med sitt arbetssätt och vet vad som fungerar. 

Utvecklingen av miljö och IT sker oftast bara för att möta krav från lagar eller för att hålla sig 

konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. Småföretagen är bekväma i sin situation och har 

en konservativ syn på byggbranschens kultur, det saknas även kunskap om utveckling och 

expansion som gör att få företag tar steget till någon större förändring.     Rapportens empiri är 

uppbyggd med en kvantitativ intervjustudie med småföretag och byggvaruhandlare. 
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Abstract  
This thesis is about what the small construction companies do to develop and expand, as well as 

to get an insight into what areas of development are happening and what interests companies to 

develop. The construction industry is often seen as an industry that takes a long time to gain 

knowledge of how successful development and expansion is done and it’s not seen as an 

innovative industry. 93% of Sweden's construction companies have nine employees or less, 

which means that these companies are important for a more developing society. Small businesses 

prefer the investments that provide fast and secure profitability, while avoiding the risks that a 

large investment can contribute. 

 

The areas the thesis focuses on are materials, IT, tools and environment. What is interesting for 

the companies to develop within is material and tools. Small construction companies are 

comfortable in their situation and have a conservative sight of the construction industry culture, 

and there is also lack of knowledge about what precautions, the companies can implement to 

develop and expand. Because of this the companies does not make any major changes. 

 

 

  



  



Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid Halmstad Högskola och är en avslutande del på vår 

utbildning till Byggnadsingenjörer. 

Ett stort tack till John Lindgren för ovärderlig handledning under examensarbetets gång. 

Vi vill även tacka byggföretagen samt byggvaruhandlarna för de tagit sig tid att ställa upp på våra 

intervjuer. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Sverige har i nuläget stor kapacitet- och bostadsbrist, byggbranschen är ofta sedd som en bransch 

som tar lång tid på sig att ta till sig utveckling, den ses därför inte som en innovativ bransch i 

jämförelse med t.ex. bilbranschen (Widén och Hansson 2007). Teknikutvecklingen har tagit fart 

de senaste åren och det blir viktigare att lägga vikt i att ta till sig ny teknologi samt utveckling för 

att förbli konkurrenskraftiga i branschen. Sveriges byggbransch består av 93% företag som har 

nio anställda eller mindre (SCB 2017). Detta medför att småföretagen står för en stor del av 

omsättningen inom byggindustrin. 

Trots att småföretagen är en så stor del av arbetsmarknaden så uppmärksammas de sällan när det 

gäller hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt. Enligt Antonsson 2002, är flesta experter i 

byggbranschen överens om att potentialen för en ekonomisk tillväxt till störst del ligger hos 

småföretagen, de stora företagens tillväxt är ofta marginell i jämförelse. De satsningar som i 

nuläget gjorts när det gäller utveckling inom små företag har fokuserat på ett fåtal mindre företag 

som sedan ska få vara föregångare och goda exempel. Resultaten har dessvärre knapphändig 

dokumentation och har utvärderats i en liten utsträckning. 

Nya byggmaterial introduceras kontinuerligt på marknaden som dels underlättar arbetet men även 

har en mindre miljöpåverkan. Avfallen inom byggbranschen har länge varit ett problem då 

byggsektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige (Waara 2012). 

Verktygstillverkarna spelar en betydande roll när det kommer till företagens utveckling. Genom 

innovationsforskning tas nya produkter fram som leder till ett enklare och mer effektivt arbete i 

utförandeskedet. Även uthyrningsfirmor är viktiga i detta sammanhang, genom att använda sig av 

testade och moderna verktyg skapas en mer utvecklande och miljövänlig bransch. Om 

byggbranschen implementerar mer ny teknik kan detta skapa ett mer konkurrenskraftigt och 

effektiviserat utvecklingsklimat som gynnar branschen och företagen som nyanserar sig (Tran 

2014).  

 

1.1.1 Småföretagarnas situation 
Sverige är ofta känt för sin företagsamhet och har flertalet företag som är ledande inom 

världsmarknaden, detta är väldigt unikt med tanke på hur litet Sverige faktiskt är. Men faktum är 

att vi trots dessa stora företag har en dominerande marknad av småföretagare i Sverige, 96.1% av 

alla Sveriges företag har färre än 10 anställda. De sysselsätter dessutom 14,1% av de som är 

anställda i Sverige och om man väljer att kolla på de företag som har mindre än 50 anställda så 

sysselsätter de 59% (FöretagFörbundet 2009). 

Att vara ensamföretagare eller att styra ett mindre företag är en tuff uppgift med mycket ansvar, 

som ägare eller VD måste du ha god kontroll på t.ex. ekonomin, marknadsföring, kundvård och 

inköp. Vinstmarginalen är ofta liten vilket gör att sjukskrivningar och oväntade ledigheter bidrar 

till förseningar och förluster (Regeringkansliet 2012).  

På grund av att småföretagen är en sådan stor del av Sveriges näringsliv så är det viktigt att de 

utvecklas för att få en hållbar konkurrenskraft, dels i Sverige och dels för vår exportindustri. För 
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en hållbar konkurrenskraft krävs det ett gott utvecklingsklimat, genom att skapa ett klimat där 

företag har rum att utvecklas och expandera skapas ett hälsosamt och konkurrenskraftigt 

samhälle (Regeringkansliet 2012).  

 

1.1.2 De små byggföretagens situation 
De små byggföretagen är viktiga för hela byggindustrin men är sårbara då det kan räcka med ett 

par problematiska projekt för en finansiell kris och i värsta fall en konkurs. Många småföretagare 

är duktiga på själva byggandet men ofta sämre på att hantera företaget, eftersom att 

byggbranschen oftast består av individuella projekt så krävs det en god kunskap inom t.ex. 

kostnadsberäkning och tidsåtgång (Persson, Karlsen och Gudfinnsson 2015). 

Byggbranschen utgjorde cirka 5% av Sveriges BNP år 2015, vilket gör det extra viktigt att 

branschen tar till sig ny teknologi och att den fortsätter att utvecklas för bemöta kraven som ställs 

(SCB 2016).  Byggbranschen är också extremt viktig för att hålla en hållbar utveckling inom 

samhället, en snabb och effektiv byggnadsprocess gör att företag och människor kan utvecklas 

snabbt vilket bidrar till ett utvecklande samhälle.   

För att hålla ett byggföretag konkurrenskraftigt måste de möta kraven som ställs av en snabbt 

förändrande marknad, det finns flertalet olika implementeringar som är kritiska för en fortsatt 

lyckad utveckling (Persson, Karlsen och Gudfinnsson 2015). 

 

1.2 Problembeskrivning 
De små byggföretagen har en stor betydelse inom byggbranschen, hela 93% av företagen inom 

branschen har färre än tio anställda. Många av dessa är sårbara och ett par misslyckade projekt 

kan leda till förödande konsekvenser. Småföretagen föredrar de investeringar som ger en snabb 

och säker lönsamhet, samtidigt som de undviker de risker som en stor investering kan bidra till 

(Sexton, Barrett och Aouad 2006).  

De fyra områdena material, IT, verktyg och miljö är de centrala delarna för ett litet byggföretag 

när det kommer till att utföra ett arbete. Verktyg och material är investeringar som påvisar en 

snabb förändring gällande prestation i utförandeskedet i jämförelse med en förändring i 

användande av IT där det oftast är en långsiktig förändring. Intresset för ett bättre miljötänk har 

uppmärksammats de senaste åren, beställare ställer högre krav på materialval samt att 

byggföretagen ska hantera spillmaterial själva i en större utsträckning. I nuläget finns det 

knapphändig information om vad de små byggföretagen gör för att expandera samt utvecklas 

inom områderna. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med rapporten är att få en ökad förståelse för vad de små byggföretagen gör för att 

utvecklas och expandera, samt att få en inblick inom vilka områden som utveckling sker och vad 

som intresserar företagen att utvecklas. 

Vår frågeställning: 

 Finns det ett utvecklings – och expansionsintresse för småföretagen inom 

byggbranschen? 



3 
 

 Vilka av områdena material, IT, verktyg och miljö är mest intressant att utvecklas inom 

för byggföretagen? 

 Vilka hinder finns hos företagen för att utvecklas och expandera? 

 Hur tar småföretagen till sig kunskap om utveckling och expansionsmöjligheter?  

 

1.4 Metod 
Rapporten grundas på 11 semi-strukturerade intervjuer med byggföretag som har 10 anställda 

eller mindre samt två intervjuer med byggvaruhandlare. Vi har också genomfört en 

litteraturstudie med grund i syftet.  

 

1.5 Avgränsningar 
I den här uppsatsen har vi valt att inrikta oss på små byggföretag med upp till tio anställda med 

ett geografiskt läge inom Halland.  
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2. Metod 

 

I det här kapitlet går vi igenom vilka metoder som används för att nå bästa resultat för vårt 

arbete. Vi började med att skapa våra intervjufrågor samtidigt som vi tog fram vetenskapliga 

artiklar för att bygga en grund för bakgrunden samt arbeta fram den teoretiska referensramen. 

Därefter fortlöpte vårt arbete med att hitta passande respondenter för att sedan utföra 

intervjuerna och ta fram ett resultat. I kapitlet tar vi även upp förändringar som vi gjorde för att 

uppnå ett optimalt resultat. 

2.1 Kvalitativ studie 
Då syftet med vårt examensarbete är att få en ökad förståelse för vad de små byggföretagen gör 

för att utvecklas och expandera, samt att få en inblick inom vilka områden som utveckling sker 

och vad som intresserar företagen att utvecklas. Vi anser att den mest passande metoden för att 

uppfylla vårt syfte kommer vara att använda sig av en kvalitativ studie. Med hjälp av den metoden 

har vi samlat in en bred kunskapsbank som krävdes för att få en helhetsbild om hur 

utvecklingsklimatet är för småföretagarna i just byggbranschen. 

När en kvalitativ studie görs ska studiens utgångspunkt vara att verkligheten kan uppfattas på 

olika sätt och att det rimligtvis inte finns en objektiv och relevant sanning. Det går därför inte 

använda sig av enkätundersökningar med egenformulerade frågor som sedan besvaras och ger 

kvantitativ information. Då en kvalitativ studie görs fångas en bredd men även en exakt 

beskrivning av det fenomen som belyses, därför väljs personer ut med en så stor bredd som 

möjligt för att fånga ett bredare perspektiv i studien. I en kvalitativ studie används ofta ett lågt 

antal respondenter som ger en större helhetsbild (Hedin 1996). 

2.2 Semi-strukturerade intervjuer 
En semi-strukturerad intervju innebär att ett visst antal frågor i intervjun är förbestämda men det 

ges mycket utrymme för respondenten att utveckla sina svar och det ges även plats för vidare 

frågor. Syftet med denna teknik är att få respondentens syn på sin egna verklighet utan att ledas 

av detaljerade frågor, detta innebär att intervjuerna kommer skiljas mycket åt beroende på 

respondenten och en stor helhetsbild kommer att fås genom de utvalda intervjuerna. 

Intervjutekniken passar väldigt bra till en kvalitativ studie då de egna reflektionerna kan lämnas 

utanför och plats lämnas för respondenten att visa sitt perspektiv på verkligheten (Avdic 2011). 

I vårt fall undersöker vi på företag med upp till tio anställda, då är det viktigt att hitta 

respondenter som kan företräda och skapa en klar bild om hur utvecklingsklimatet förhåller sig 

till alla dessa storlekar av företag. Då de små byggföretagen har stor tidspress och ett generellt 

lågt intresse inom ämnet så var det svårt att få utförliga svar när telefonintervjuerna utfördes(se 

II.bilaga). Vid besök hos byggvaruhandlarna var intresset större och de har en bredare bild inom 

ämnet(se I. bilaga). 

2.3 Litteraturstudie 
Genom att göra en litteraturstudie samlas information in från vetenskapliga artiklar, facklitteratur 

samt information från internet. För att hitta litteratur som är lämplig till arbetet är oftast det bästa 

att använda sig databaser med hjälp av sökord och nyckelord. Därför bör författaren noga tänka 

igenom sina val av nyckelord för att få fram så precis information som möjligt. När en relevant 

artikel hittas är det ofta bra att kolla på den artikelns referenser för att hitta vidare forskning inom 

området och där igenom kan en bred artikel bas hittas, inom ett område brukar det oftast finnas 

en grupp artiklar som är centrala för ämnet (Ejvegård 2010).  
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Genom att göra en litteraturstudie så byggs det en stark kunskapsbank inom det aktuella ämnet, 

detta görs genom att studera facklitteratur, vetenskapliga artiklar etc.  

 

Det finns mycket information gällande utvecklingen men inte ingående för de små byggföretagen, 

det är därför vårt examensarbete bygger på tidigare forskning. Vår referensram är uppbyggd 

genom vetenskapliga artiklar, branschtidningar samt hemsidor.  

2.4 Förändringar 
I början av arbetet var tanken att inrikta oss på teknikutvecklingen inom små byggföretag, efter 

påbörjade intervjuer och granskning av artiklar insåg vi att intresset för utveckling inom små 

byggföretag är generellt lågt. Vi valde då att undersöka i ett bredare perspektiv och med hjälp av 

vår litteraturstudie samt våra intervjuer kom vi fram till att de områden där mest utveckling sker 

är material, IT, verktyg och miljö. När vi bytte inriktning från teknikutveckling till utveckling- och 

expansionsmöjligheter fick vi även redigera våra intervjufrågor för att få dem mer anpassade till 

vår nya frågeställning.  
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Tekniken i byggbranschen idag 
 

3.1.1 Byggmaterial 
Under 2000-talet har byggmaterialets försäljningsutveckling ökat markant. En del av detta kan 

förklaras genom ett större intresse för byggmaterial hos privatpersoner, då det finns flertalet olika 

”gör det själv” program på tv. Yrkesarbetare står för 65% av omsättningen medan privatpersoner 

står för 35% av omsättningen, dock så måste det beaktas att många privatpersoner köper sitt eget 

material när de anlitar en snickare (Byggmaterialhandlarna u.d.). Byggmaterialens utveckling 

fokuserar huvudsakligen på miljöförbättringar och en reducerad vikt. När vikten reduceras på 

material så utsätts snickaren för en mindre belastning och därmed ett förenklat handhavande. 

Råvaru- och energiförbrukningen minskas samtidigt som transportkostnader reduceras vilket 

leder till en lägre miljöbelastning (Byggvärlden 2013).  

Nya byggmaterial har kommit som dels underlättar arbetet och även är bättre för miljön, exempel 

på nya material som har kommit att göra en stor skillnad är en väggipsskiva som i många fall kan 

ersätta behovet av att fästa en OSB skiva bakom om det finns behov att fästa upp något tyngre 

på väggen som t.ex. en hylla. Skivan har en glasfiberarmerad gipskärna vilket dels ökar 

hållfastheten men förbättrar även brandskydd och ljudisoleringen (BeijerByggmaterial 2017) 

En annan typ av gipsskiva som kommit att bli väldigt användbar specifikt för ensamarbetare 

vilket är fallet för många småföretagare är lättgipsskivan. Skivan är cirka 30% lättare än en 

standard gipsskiva vilket underlättar avsevärt vid montering, förutom den ergonomiska fördelen 

så kommer även monteringstiden att minska vilket bidrar till en lägre totalkostnad när arbetet 

utförs av en snickare. Det går även att montera skivor med en längd upp till 3200mm utan att 

skivans vikt överstiger 25kg vilket är arbetsmiljöverkets rekommendation på högsta lyftvikten 

(Arbetsmiljöverket 2015), i och med detta kan det slippas att sätta upp två skivor på höjden vilket 

förkortar arbetstiden avsevärt. Skivans gipskärna är glasfiberarmerad med porer i vilket gör att 

vikten reduceras, glasfiberarmeringen gör den stark och slittålig medan porerna reducerar vikten 

avsevärt (BeijerByggmaterial 2017). 

Ett isoleringsmaterial som blivit omtalat är vakuumisolering, denna typ av isolering minskar 

tjockleken på väggen avsevärt. En vakuumisolering med en bredd på 2-3cm motsvarar ungefär 

10-15cm mineralullsisolering vilket in sin tur leder till en större boarea, detta är ett sätt att öka 

boarean i områden där kvadratmeterpriset är högt, vilket är många områden i Sverige. Det är 

även ett bra sätt att ersätta äldre isolering vid renovering då det av olika anledningar inte finns 

plats att lägga i mineralull. Nackdelen med materialet är dess sprödhet, punkteras den är den helt 

funktionslös och det måste därför vara enkelt att byta ut isoleringen. Vakuumet i isoleringen 

minskar även med tiden vilket ger den en livslängd på 30-50år beroende på dess egenskaper 

(Skarin och Carlsson 2015). 

 

3.1.2 Verktyg 
Verktyg är en central del för en snickare, genom att använda moderna verktyg så ökar 

produktiviteten samtidigt som risken för belastningsskador minskar. Ergonomi är ett ständigt 

problem för en snickare då många arbetsuppgifter består av oergonomiska vinklar och tunga lyft. 



8 
 

Ergonomi handlar om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Det innebär att 

risker för ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Det handlar också mycket om hur planering och 

organisering av hur arbetet utförs. Ordet ergonomi används ofta för att beskriva 

belastningsskador som har utvecklats under en längre tid, t.ex. rygg och axelskador som kan ha 

uppstått genom tunga, felaktiga lyft, genom statiska rörelser eller med omoderna maskiner som är 

oergonomiska och överför mycket vibrationer in i kroppen (Ergonomin 2017).  

Verktygstillverkarna spelar en betydande roll när det kommer till småföretagens utveckling. 

Genom innovationsforskning tas nya produkter fram som leder till ett hälsosammare och mer 

effektivt arbete i utförandeskedet. Verktygstillverkarnas fokus inom forskningen är i nuläget att 

utveckla sladdlösa elverktyg som är starkare och mer ergonomiska genom reducerad vikt och en 

bättre användarvänlighet. Målet är att utveckla sladdlösa verktyg som är så pass starka att många 

projekt kan bli sladdlösa och därför slippa användning av strömkällor i direkt anslutning till 

arbetsplatsen. Med hjälp av nya typer av batterier är detta en lösning som har blivit en verklighet 

(Division 2017).  

 

3.1.3 IT 
Datorer, internet och mobiltelefoner appliceras i nuläget av de allra flesta byggföretagen, men de 

mer avancerade IT-lösningarna är sällsynta. Det finns flera orsaker till detta, en av dom är att 

småföretagen ofta inte är några lärande organisationer med högutbildad personal. De arbetar 

praktiskt och intresserade av hantverk och inte IT, vilket gör det svårt att ta till sig nya avancerade 

tekniker. En annan anledning är den karaktäristiska projektorienterade byggbranschen. Aktörer 

som fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, materialleverantörer och entreprenörer måste vara 

överens för att få ett fungerande effektivt dokumenthanteringssystem. Detta är svårt då många 

inte ser fördelarna i att implementera detta (Samuelson 2010).  

Building Information Modeling(BIM) är i nuläget ett betydande begrepp inom byggbranschen, 

med hjälp av 3D modellering kan t.ex. en byggnad ritas upp samt konstrueras. Till skillnad från 

en 2D ritning går det direkt att se hur t.ex. el, VVS och ventilation kommer att vara beläget i 

trånga utrymmen vilket underlättar monteringen avsevärt. När projektet är färdigritat i BIM 

programmet går det direkt att visualisera hur dess utformning kommer att vara, vilket kan hjälpa 

till mycket när projektet skall godkännas i de olika instanserna samt att visa allmänheten hur det 

kommer passa in med närområdet.  

Men BIM är större än att kunna rita upp i 3D, systemet är objekt-orienterat och varje objekt är 

kopplat mot en databas. Med hjälp av databasen kan användaren sätta ett ID på varje objekt och 

med hjälp av detta definiera ett objektet som kan vara t.ex. en vägg , ventilation eller VA-ledning. 

En definiering kan vara t.ex. vilket material objektet är i, tid, kostnad eller färg. Med hjälp av 

informationen i databasen går det sedan göra kostnads och mängdberäkningar. Denna modell 

kan sedan användas under såväl konstruktion av projektet men också sedan för att underlätta 

framtida underhåll (Flodin 2013). 

 

3.1.4 Miljö 
Beställaren besitter en viktig roll när det gäller utvecklingen inom byggbranschen, genom att ställa 

högre krav på entreprenören så kommer de att vara tvungna att utvecklas för att kunna hålla en 

konkurrenskraft gentemot deras konkurrenter. Byggbranschen har under en tid pressats att 

förbättra sitt miljötänkt vilket har gett bra resultat. För att ett litet företag ska ha ett bra miljötänk 
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krävs ett allmänt egenintresse hos företaget, inom företaget är det också en kortare väg mellan 

ledning och verksamhet vilket gör att engagemanget lättare kan spridas igenom hela företaget 

snabbare. Samtidigt som de måste uppfylla kundernas krav samt även de tvingande kraven som 

ställs av lagarna. Det finns också problem med att ha ett för bra miljötänk, oftast så ökar 

kostnaden med att använda mer miljövänliga alternativ vilket bidrar till att kostnaden ökar för 

kunderna. En flersvarsundersökning gjord av Svenskt näringsliv visar på att 66% anser att 

kundens krav är det viktigaste motivet till ett utvecklande miljöarbetet inom företaget (se Figur 1), 

kundens krav kan innebära t.ex. efterfrågan efter ett specifikt material eller att tjänsterna utförs 

med en god miljöprestanda (Näringsliv 2015).  

 

Figur 1. Resultat av svaret på frågan ” Vilka av följande skulle du säga är de viktigaste motiven för ditt 
företags miljöarbete? Flera svar går bra” (Näringsliv 2015) 

 

Byggbranschen står för en stor del energianvändningen och avfallshanteringen i Sverige. 

Regeringen har satt upp fyra mål för att minska beroendet av fossil energi och negativ 

klimatpåverkan till år 2020. Det första målet är att minska klimatutsläppen med 40% jämfört med 

år 1990, det andra målet är att minst hälften av energin som används skall vara förnybar, det 

tredje målet är att energianvändningen ska bli 20% effektivare jämfört med år 2008, det sista 

målet är att minst 10% procent av den använda energin i transportsektorn ska vara förnybar. 

Offentliga upphandlingar har länge varit ett kraftfullt verktyg för att skapa ett hållbart samhälle 

och är också viktigt för att uppnå klimatmålen. Miljöstyrningsrådet har tagit fram exempel på 

krav som kan ställas och även hur de kan ställas, med hjälp av detta kan fler med okunskap inom 

ämnet ställa kraven. Krav som vanligtvis ställs kan t.ex. vara ljuskällor som installeras ska hålla 

energiklass A, källsortering på byggarbetsplatsen, leverantören ska ha ett miljöledningssystem och 

miljövänliga materialval (Tarnawski 2013). 

Återvinning av befintligt byggmaterial är en viktig del för att få en mer miljövänlig byggbransch. 

Många bygg och rivningsavfall som deponeras eller förbränns i blandade fraktioner, genom att 

styra delar av detta till materialåtervinning skulle en mer resurseffektiv avfallshantering skapas 

(David Palm 2015). Mycket forskning har tillämpats till möjligheten att blanda i restavfall i betong 

från andra industrier som t.ex. gummi från deponerade däck, flygaska och kopparslagg. Många 
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tester har gjorts på detta och inte nog med att restavfallet återvinns, det visar även på att med 

användning av rätt mängd av materialen kan de mekaniska egenskaperna hos betongen öka 

(Degirmenci och Tilmaz 2008). 

 

3.2 Generell utvecklingstrend 
Teknikens exponentiella utveckling får ofta konsekvenser för små företag som snabbt måste 

anpassa sig till arbetsklimatet. Utvecklingen får flera branscher att fullständigt omdefinieras, vilket 

kräver mycket av cheferna som står inför svåra beslut när det gäller att göra snabba investeringar 

för att hålla sig konkurrenskraftiga. Samtidigt som teknikutvecklingen ökar i en snabb takt så 

pressas också priserna från internationella aktörer. Digitalisering innebär även att många jobb 

som i nuläget görs av människan kommer göras av t.ex. robotar, fram till år 2034 beräknas 

vartannat jobb vara ersatt av en automatiserad lösning. Vilket innebär att 2.5 miljoner jobb 

påverkas. För att sätta i perspektiv på hur världens idag digitaliseras så fanns det år 1994 500 

miljoner uppkopplade internetenheter, den har växt till åtta miljarder år 2014 och beräknas 

överstiga 50 miljarder till år 2025 (Åkerblom 2015). 

De offentliga upphandlingarna är en viktig del för ett utvecklande samhälle, värdet av dessa 

motsvarar knappt en femtedel av Sveriges BNP. När fler småföretag deltar i dessa skapas det en 

större konkurrens vilket bidrar till en reduktion av kostnaden för staten, landstingen och 

kommunerna. Genom detta kommer mer skattemedel frigöras och kan då prioriteras till behövda 

områden och ger då ett gynnsamt konkurrensklimat. Endast 27% av företagen anger att dom 

deltar i offentliga upphandlingar, de andra avstår av olika anledningar. De främsta anledningarna 

är att det är för komplicerat och tar för lång tid, lägsta pris sätts i för mycket fokus över bästa 

kvalitet och att kontrakten är för stora för företaget (Företagarna 2016).  

För att småföretagen skall kunna vara med och lägga bud på de offentliga upphandlingarna krävs 

det att upphandlingarna bryts ner i mindre delar, vilket leder till att det är möjligt för fler 

småföretag att lägga bud. Då kan dessa mindre upphandlingar matcha deras kompetensområde 

bättre samt även vara av den kapacitet som företagen klarar av att arbeta med. Det behövs även 

ett mer förtydligat underlag som gör att tidsåtgången för att lägga ett anbud minskar vilket leder 

till att intresset från fler småföretag växer, de flesta små företagare jobbar under stor tidspress 

och kan därför många gånger inte riskera att avvara lång tid på anbud som senare konkurreras ut 

av andra aktörer (Christensson och Sultan 2013).  

 

3.3 Utveckling och innovation inom byggbranschen 
Byggbranschens konjunktur är i ett uppgående skede, under fjärde kvartalet 2016 fanns det för 

första gången över 300 000 anställda. Dessutom var det branschen med störst tillökning av lediga 

jobb. Prognosen visar dock på en något avsvalnad bransch under 2018 men fortfarande ett 

stadigt byggande, uppsvinget gäller samtliga län i Sverige och det är framför allt bostadsbyggandet 

som fått en kraftig konjunkturökning. Då byggbranschens konjunktur har varit i ett uppsving de 

senaste åren så lämnas det utrymme för företagen att kunna utvecklas och bredda sin verksamhet 

(Sjöström 2017).  

Genom implementering av innovationer så kan ett byggprojekt få sänkta kostnader, ökad 

effektivitet samt mindre arbetstimmar. När dessa parametrar förbättras kommer fler ha råd att 

köpa tjänster från byggföretag som i sin tur ger en ökad konkurrens inom byggsektorn såväl som 
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en högre livskvalité för medborgarna. Byggföretagen kommer även att ha olika lösningar på 

projektet som skall utföras, då de tagit till sig olika innovationer vilket skapar ett 

konkurrenskraftigt klimat med valmöjligheter mellan flertalet olika aktörer (Slaughter 2000).  

Byggbranschen kännetecknas av sitt sätt att vara projektbaserat, arbetsplatserna är oftast 

temporära och gäller under en kortare tid. Till skillnad från tillverkningsindustrin så är design och 

produktion skiljt från varandra, i tillverkningsindustrin är de ofta integrerade med varandra. En 

annan stor skillnad från tillverkningsindustrin är att det ofta är många aktörer inblandat i samma 

projekt, lokala som internationella (Widén 2006). Detta är några av parametrarna som försvårar 

innovationsarbetet i byggbranschen. Då det är svårt att automatisera arbetet med robotar eller 

liknande och att inget projekt är det andra likt.  

3.4 Hinder för utveckling inom byggbranschen 
För de små byggföretagen ska hålla sig konkurrenskraftiga och vinstdrivande i en snabbt 

ändrande marknad krävs det en kontinuerlig utveckling, detta är företagen väl medvetna om men 

få småföretag fokuserar på att utvecklas i en större utsträckning (Persson, Karlsen och 

Gudfinnsson 2015). En effektiv implementering av teknikutvecklingar har potentialen att öka 

effektiviteten men byggbranschen har för tillfället flertalet hinder för att tillämpa detta. De 

vanligaste hindren är den konservativa kulturen, bristande ledarskap, brist på uppmuntran till ett 

nytänk inom organisationen samt även brist på att vilja investera i sin personal och ge dom tiden 

att ta till sig ny teknik (Finegan 2007). 

Teknologier som är för långt utanför bekvämlighetszonen eller som kostar för mycket pengar 

tenderar ofta att fasas ur direkt av småföretagen då det innebär en för stor risk att implementera 

dessa. De företag som vill utvecklas väljer oftast den säkra vägen med mindre investeringar som 

ger en snabb vinst och som har en låg risk när den implementeras (Sexton och Barett 2004). 

Många byggföretag går i konkurs och detta gäller speciellt de små, detta är oroväckande då de 

spelar en stor roll på Sveriges bruttonationalprodukt. Företagen kämpar med en liten 

vinstmarginal och det kan räcka med så lite som ett eller två projekt för ett företag för att gå i 

konkurs. Då varje projekt inom byggbranschen är individuellt och alla har sina svårigheter som 

måste utvärderas i kostnadskalkylen, krävs det mycket erfarenhet för att kunna se dessa problem 

och veta hur de ska kalkyleras på rätt sätt (Persson, Karlsen och Gudfinnsson 2015). Samma 

gäller vid stora investeringar, väljer företagen att göra större investeringar som inte lyckas eller 

som har en lång inkörstid innan det ger lönsamhet så kan även detta leda till en stor förlust och i 

värsta fall en konkurs.   

För en lyckad utveckling krävs det att de statliga organen och de professionella institutionerna 

hjälper till, detta görs genom att underlätta regelverken för t.ex. en kortare och smidigare 

planeringsprocess. Det krävs även att det tas fram speciella utvecklingspaket som kan påvisa en 

lyckad utveckling för att småföretagen ska kunna implementera dessa, först då får företagen en 

motivation till implementering och ser ett värde i att ta ett steg framåt i utvecklingen (Sexton och 

Barett 2004).  

3.5 Hinder för byggande från regelverken 
Enligt siffror från 2016 råder det underskott av bostäder i 240 av Sveriges 290 kommuner 

(Boverket 2016). Storstäderna växer i rekordfart och bostadskrisen växer sig allt större. Trots 

denna bostadsbrist så är byggandet lågt, en viktig anledning till det låga byggandet är för 

detaljreglerade byggregler, detaljplaner och genomförandeavtal. Andra faktorer som förhindrar 

byggandet av bostäder är hyressättningssystemet utformning, långsamma planprocesser och 

tidskrävande överklagandeprocesser. Dessa faktorer bidrar till att de större internationella 
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aktörerna drar sig ur marknaden då det är för dryg och dyr process, detta innebär en lägre 

konkurrenssituation och där med drivs produktionskostnaderna upp vilket fördyrar 

bostadsbyggandet ytterligare (Fastighetsägarna 2013). 

Varje år köper stat, kommun och landsting varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 500 

miljarder kronor, det innebär att detta är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi. För få 

företag deltar i de offentliga upphandlingarna, vilket bidrar till att ett konkurrenskraftigt klimat 

uteblir. Många småföretag uppfattar processen som för komplicerad och tidskrävande för att det 

ska vara ekonomiskt försvarbart att delta i dem (Företagarna 2012). 

Boverkets byggregler(BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd som fastställts av Boverket 

och gäller de svenska byggstandarderna. Viktigt att veta är att BBR innehåller föreskrifter och råd 

till Plan- och bygglagen och måste inte följas, men följs den så kommer de krav som ställs att 

uppfyllas. I dagens läge krävs det byggande av små yteffektiva lägenheter för att kunna producera 

lägenheter till en lägre kostnad och därmed nå ut till en bredare målgrupp. Men BBR grundas på 

forskning som är 30-40 år gammal där levnadssättet var annorlunda och därmed krävs en 

uppdatering av den för att kunna bygga mer yteffektivt. 

Exempel på några regler som försvårar yteffektivt byggande: 

 Krav på möjlighet att avskilja kök och vardagsrum för lägenheter över 55 kvadratmeter 

 Krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvadratmeter 

 Krav på betjäningsyta i sovrum 

 Detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning (Lundgren 2016) 

 

Regeringen har tillsatt en kommitté som ska genomföra en systematisk och grundlig genomgång 

av kap 8 och 10 i plan- och bygglagen, kap 3-5 och 7 i plan- och byggförordningen, Boverkets 

byggregler, Boverkets föreskrifter och Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder och de andra standarderna som dessa hänvisar till. Genom att 

modernisera dessa så skall det gynna en ökad konkurrens samt förenkla byggandet av yteffektiva 

bostäder. Kommittén ska även analysera behovet av regleringen för att minska klimat och 

miljöpåverkan samt minska spridningen av miljöfarliga ämnen (Näringdepartimentet 2017).  

 

3.6 Generellt om förändringsarbete 
Ett område som är relevant för arbetet i denna studie, är förändringsarbete. I en snabbt 

utvecklande värld ställs organisationer inför svåra val, det handlar om hur och om de skall föra 

sitt utvecklingsarbete framåt. För att småföretagarna skall utföra ett effektivt förändringsarbete 

krävs det ofta att utomstående motiverar företagen och beskriver fördelarna med det (Antonsson 

2002). 

Beroende på hur företaget är uppbyggt så krävs olika typer av motivation, är det t.ex. ett 

innovationsföretag som strävar efter utveckling borde motivationen för att jobba mot en hållbar 

tillväxt redan finnas där. Då blir de utomstående mer som ett bollplank som kan förtydliga för- 

och nackdelar. Många företag behöver dock hjälp av utomstående för att se vilka skillnader ett 

förändringsarbete kan innebära. Förändringsarbete blir försvårat i mindre företag då antalet 

personer är mindre och därmed blir antalet möjliga experter och expertområden färre. Urval och 

rekrytering av personal för att få en kompetensutveckling inom småföretagen är därför inte en 
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vanlig strategi. Många småföretag är även familjeägda och drivs av andra anledningar än aspekt 

som ekonomiska, rationella och reflekterar sitt ägarskap i en annan synpunkt än vinstdrivande  

(Antonsson 2002).  

Det finns flertalet faktorer som påverkar om förbättringsarbetet blir lyckat eller inte. Ledarskapet 

och ledningens engagemang är grundpelarna till att lyckas, finns det inget grundengagemang som 

visar entusiasm är det svårt att få med resterande anställda i arbetet. Innan arbetet införs måste en 

tydlig struktur i förbättringsarbetet finnas, strukturen får då inte gå in och ändras tillfälligt av 

ledningen utan den skall följas. Ett tydligt exempel på detta är tid avsatt för löpande 

förbättringsarbete, det kan vara en halvtimme en gång i veckan eller månaden. Det viktiga är att 

aldrig ställa in dessa möten på grund av att det är för mycket att göra eller liknande, alla ska vara 

med och mötet skall äga rum trots att tidsbrist finns och även om övertid blir ett faktum 

(Gullander 2009).  

Det är även lättare att använda någon form av bas upplägg som sedan förbättringsgruppen själv 

får utveckla och komplettera för att inte krångla till det för mycket i början. Att införa ett 

arbetssätt med ständiga förbättringar kommer ta tid, det är inte förrän 40% av de anställda är med 

och påverkar som det börjar bli självgående. Innan dess kommer ledningen få kämpa med att få 

med alla och försöka få dem att se deras vinning i den (Gullander 2009). 

Det finns flertalet olika förbättringsmetoder som appliceras av stora som små företag runt om i 

världen, de tre vanligaste är Six Sigma, Kaizen och Lean. Six Sigma skapades av det Amerikanska 

teknikföretaget Motorola, Sigma används inom matematiken för att beteckna standardavvikelse. 

Själva metoden innebär att minska antalet orsaker till att defekter och variationer uppstår och då 

skapa en större lönsamhet. Den här metoden är mest användbar och används främst inom 

fordon- och tillverkningsindustrin (Jacobs, Swink och Linderman 2014). Kaizen är en 

förbättringsmetod som har sitt ursprung i Toyotas förbättringsmetod Toyota production system, 

metoden innebär att ständigt göra små förändringar för att skapa en så optimal produktion som 

är möjligt. Detta innebär att igenom eliminering av moment som innebär utgifter men inte några 

inkomster, det krävs en stor expertis inom det specifika arbetsmomentet för att kunna utföra 

dessa korrigeringar (Berger 1997). Förbättringsmetoden Lean bygger även den på Toytas metod 

och den innebär att slöseriet skall minimeras i bästa möjliga mån.  

Lean metoden är från början framtagen för tillverkningsindustrin men implementeras också 

frekvent i byggbranschen. Även om byggbranschen inte har den typiska automatiseringen i 

jämförelse med tillverkningsindustrin så finns det likheter som tas till vara på (Bertelsen 2004). 

Studier visar på att små byggföretag som implementerar Lean får många fördelar, när det 

implementerats har kundvärde, produktivitet och konkurrenskraften ökat samtidigt som 

avfallshanteringen har blivit bättre (Persson, Karlsen och Gudfinnsson 2015).  
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4. Resultat 
 

4.1 Intervjuer med små byggföretag 

 

4.1.1 Utveckling och expansion 
Av våra respondenter har vi fått fram att de flesta är bekväma med sin situation och inte har 

något behov av att expandera eller göra någon större utveckling inom företaget. De vet vad de är 

kapabla till och vad som fungerar för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Några företag ansåg 

att de inte sker någon större utveckling bland de mindre företagen, det är ofta de större företagen 

som känner ett behov av att växa. Respondenterna vi intervjuade hade utvecklats på olika sätt, 

både i företag och på personlig nivå. Inom företagen har det skett när behovet har funnits eller 

när det blev en självklarhet, så som användningen av mobiltelefoner och mail. Annars är material 

och verktyg något som är intressant att utveckla, sopsortering och liknande miljötänk är också 

något företagen tar hänsyn till. 

Det var inte många av våra respondenter som hade planer på att expandera sina företag. Då de 

flesta befinner sig på en säker och bekväm nivå samt trivs med deras storlek och kapacitet, ett 

fåtal av företagen som har planer att anställa fler snickare.  

 

4.1.2 Småföretagens framtid 
Framtidenssyn hos företagen var blandad. De som var ensamföretagare och från den äldre 

generationen planerade att avveckla sitt företag inom en snar framtid då de var nöjda med sitt 

arbete och börjar känna sig redo för att gå i pension. Vissa av företagen använder sig utav inhyrda 

snickare när extra arbeten krävs eller tiden inte räcker till, dessa företag har i tanke att göra en 

säker expansion och tillsätta dessa platser på heltid. Holms entreprenad är den enda företaget vi 

har pratat med som ska göra en större expansion genom att anställa en snickare varje år ett tag 

framöver. Sen finns den delen av företagen som ansåg sin framtid oklar, det är svårt att få jobben 

de vill ha på grund av tidsbrist och att de anser att det har kommit fler företag ut på marknaden 

som skapar en större konkurrens och osäkerhet.  

 

4.1.3 Utvecklingsområden 
Det som utvecklades mest bland våra respondenter var material och verktyg. Vid användningen 

av material eller en ny byggteknik sker ett säkerhetstänk. De vill säga att företagen är försiktiga 

med att beställa hem och använda sig utav nyheter tills de är säkra på att det fungerar och 

bibehåller eller ökar lönsamheten. Inköp av nya verktyg tillämpas oftast när behovet i företaget 

finns, så som när det är dags att införskaffa sig en nyare modell på grund av slitage eller när 

företagen får arbeten där en viss utrustning behövs. Inom IT och miljö finns ett generellt lägre 

intresse för utveckling, den sker men inte i samma utsträckning som ovanstående områden. Alla 

respondenter vi intervjuade har tagit till sig användningen av mobiltelefoner och mail för en 

bättre kund- och leverantörskontakt, samt enklare att hantera fakturor och offerter vid IT-

användning. När det kommer till miljön sker utvecklingen genom ett bättre miljötänk vid material 

och sopsortering av spillmaterial.   
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4.1.4 Information om ny kunskap 
Vad vi fick fram under intervjuerna var att företagen har en stark och bra kontakt med sina 

byggvaruhandlare. De ger tips vid behov av kunskap inom vilket sorts material som är bra att 

använda och vid införskaffning av ny utrusning till sitt arbete. Byggvaruhandlarna håller 

informationsträffar och frukosttillfällen så företagen kan komma dit för att bli informerade om 

vilka nyheter som finns på marknaden samt även att träffa andra företag i samma bransch. Vissa 

företag åker på byggmässor eller samarbetar med andra företag i branschen för att få fram bra 

information och kunskap om vad som fungerar och används ute på arbetsplatser. Internet är en 

tjänst som också används för att få fram vad som ligger i framkant i byggbranschen.  

 

4.1.5 Hinder  
Vad som anses vara hinder hos våra respondenter var en blandning, det beror på vad de själva 

anser är hinder för just deras kapacitet för att utvecklas eller expandera. Vissa företag ansåg att 

deras största problem var att de inte hade ekonomin till att göra stor förändring inom företaget, 

medan andra kände att konkurrensen, genom att inte få tillräckligt med jobb, är ett hinder för 

dem och för att utveckling blir för riskabelt. Genom att det har kommit fler tv-program som 

Bygglov och Äntligen hemma så har många projekt och renoveringsarbeten minskat då 

privatpersoner lär sig att utföra dessa lättare projekt själva istället för att anlita en byggfirma. Det 

var även företag som ansåg att tiden det tar att ta in ny information om utveckling och nyheter 

och faktiskt se att de fungerar är en process som tar tid och är ett hinder för deras utveckling.  

 

4.2 Intervjuer med byggvaruhandlare  
I våra intervjuer med Beijer och K-rauta, så har vi fått större förståelse i vad de små företagen har 

för utvecklingsintresse.  Dessa inriktar sig mest på lokala företag och privatpersoner, K-rauta’s 

bussnies to bussnies inriktar sig främst mot små byggföretag.  Utvecklingsintresset för företagen 

enligt byggvaruhandlarna är inom material, verktyg och maskiner.  

 

4.2.1 Byggvaruhandlarnas roll 
Beijer och K-rauta arbetar för att ta in det senaste och mest populära till sina butiker för att sedan 

visa upp sortimentet till deras kunder. De vill visa vad som finns och ge tips till företagen om vad 

som är att bra att använda beroende på vad för arbete som ska utföras. De hjälper företagen att 

hitta nya och bättre utrustning samt metoder till deras projekt som de inte har tänkt på till själva. 

För att kunna ge en bra services gör k-rauta besök ute på deras kunders arbetsplatser för att ge 

tips för just det specifika arbetet som utförs där. 

 

4.2.2 Småföretagens utvecklingsintresse 
Alla företag har inte samma ambitioner till att utvecklas, de handlar oftast om vilket intresse och 

kunskap företagen har. Byggvaruhandlarna tog fram tre typer av företag som de anser finns bland 

små företagen. Först är de företagen som använder sig utav samma utrustning och metoder som 

de alltid har använt, de är motstridiga till verktyg och material som de inte är bekväma med. Sen 

är de dem som är öppna för förslag och gärna tar emot tips från säljarna men som inte tar så stort 
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initiativ själva. Den tredje typen är de företagen som har intresset för utveckling eller maskiner 

och verktyg, de tar gärna del av de nyaste och vill vara i framkant när de gäller ny teknik. 

Företagen inom bygghandel anser att allt mer blir digitalt samtidigt som maskiner och verktyg blir 

bättre och har högre kapacitet. Detta gör att konkurrensen kommer att öka och tvinga fler 

företag att utvecklas och inte stanna kvar på samma nivå inom tekniken, till exempel har många 

företag med äldre personer i spetsen behövt bli mer moderna när det kommer till kundkontakt 

genom mobiler och mail. Till skillnad från de yngre som har vuxit upp med denna sorts teknik, 

dem har det enklare att förstå sig på och har koll på vad som är nytt, så som användningen av 

smartphones.  

  



17 
 

  



18 
 

5. Analys 
 

Av vårt resultat har vi fått fram att när det är dags för små företagen att införskaffa sig ny 

utrustning eller material inför ett arbete är det till sina byggvaruhandlare de vänder sig till. Med 

tanke på att byggvaruhandlarna ger ut information om nyheter och kommer med tips för att 

underlätta deras arbeten har de skapat en nära relation och stor tillit till varandra. Det är bland de 

största skälen till att företagen utvecklas så mycket inom just verktyg och material, 

byggvaruhandlarna säljer och driver fram behov inom små företagen. Intresset för utveckling har 

visat sig också bero på personligheten, snickare som har intresset är ofta engagerade och har koll 

på vad som finns på marknaden eller skall komma. 

Generellt sett är inte ägarna för de små byggföretagen särskilt teknikintresserade och de minsta 

företagen har ofta en hög ålder, detta medför att de inte är uppväxta i teknikgenerationen och 

därför inte ser det självklara i användning av IT på samma sätt som de yngre snickarna. Dock 

blev det mer ett krav att modernisera sig med smartphones och mail för att hålla sig 

konkurrenskraftiga och förenkla sitt arbete. Den största miljöutvecklingen sker genom att de har 

börjat tänka på sitt val av material och även sopsortering av spillmaterial.  

Expansion bland företagen var inget som intresserade dem, då de ansåg att deras situation var bra 

och att behovet att förändra i företaget inte fanns. Några hade tankar om att istället för att hyra in 

arbetskraft vid behov så kan de anställa snickare på heltid och ha kvar en säkerhet i företaget 

samtidigt som kapaciteten förbättras. 

Det är en stor variation av hur synen är angående företagens hinder vid utveckling och 

expansion, det beror mycket på deras uppbyggnad, storlek och intresse. Vissa väljer att jobba mot 

en liten och säker kundkrets medan vissa väljer att jobba mot en bredare kundkrets med ett större 

geografiskt område. De företag vi intervjuat som har ett svagt intresse för att utvecklas och ser 

därför inte att de har några hinder för förändring inom företaget, ofta är det företag med en 1-2 

anställda som anser detta. De som anser sig ha hinder är företagen med ett utvecklingsintresse, de 

vanligaste anledningarna är hemmafixare, konkurrens och den ekonomiska aspekten. Enklare 

verktyg och program på tv bidrar till att privatpersoner vågar utföra projekt på egen hand.   
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6. Diskussion 
 

6.1 Finns det ett utvecklings- och expansionsintresse för småföretag inom 

byggbranschen? 
Det finns dålig information och fakta angående att de större implementeringarna skulle garantera 

någon vinst och för att vara den säkra sidan ser de ingen mening i att göra förändringen. Som 

nämnt tidigare i bakgrunden så är småföretagarna duktiga på själva byggandet men ofta sämre på 

att hantera företaget (Persson, Karlsen och Gudfinnsson 2015). Vi anser att det leder till ett lägre 

intresse för en större utveckling och expansion. Enligt (SCB 2017) består byggbranschen av 93% 

som har färre än tio anställda,  därför borde de statliga organen och professionella institutionerna 

ta fram långsiktiga utvecklingspaket som visar på en positiv förändring inom företagen. Vi tror att 

företagen hade vågat välja en mer utvecklande väg ifall de får riktlinjer att gå efter. Med tanke på 

att konjunkturen är i ett uppgående skede, så lämnas mycket utrymme för företagen att utvecklas 

samt expandera. 

Många småföretagare kommer dock inte ha intresset att bli mer utvecklande även om 

utvecklingspaketen hade funnits. Detta beror på att många företag är familjeägda eller har en 

konservativ syn på sitt arbetssätt. Företagen drivs då inte i ett rent vinstdrivande syfte och de är 

bekväma med sin situation där de inte ser något behov till förändring inom varken utveckling 

eller expansion.  

 

6.2 Vilken av områdena material, IT, verktyg och miljö är mest intressant att 

utvecklas inom för byggföretagen? 
Som (Sexton och Barett 2004) nämner så vill de små byggföretagen se en snabb förändring när en 

utveckling sker, genom att investera i nya byggmaterial eller nya verktyg kommer en skillnad att 

märkas. Byggvaruhandlarna har ofta en bra relation och tillit till sina kunder, de ger då tips och 

råd om vad de kan ändra på för att deras arbete ska bli så bra som möjligt. Det kommer många 

nyheter till byggvaruhandlarnas sortiment, många av dessa är för att förbättra ergonomin vid 

verktygsanvändning och hantering av material. Kunderna har också börjat ställa mer krav allt 

eftersom det kommer fler byggprogram på tv som visar upp smarta lösningar och material. 

Görs en förändring istället inom miljö eller IT så kommer ofta en långsiktig förändring att ske 

istället och intresset för detta blir då lägre. Många företag ser inte en fördel med att implementera 

ny IT-teknik och det har tagit tid för mobiler samt användning av internet att etablera sig. Det 

finns mycket ny teknik på marknaden som t.ex. BIM men det kräver en annan kompetens än vad 

en snickare har. Enligt (Samuelson 2010) så finns det flertalet orsaker till det låga intresset för IT-

lösningar, en av dom är att småföretagen ofta inte är några lärande organisationer med 

högutbildad personal. Vid en nyanställning prioriteras snickarerfarenhet framför någon som är 

högutbildad med goda IT-kunskaper. En förändring inom miljö görs ofta när kraven ställs på 

dem, dels för att uppfylla kraven från beställaren och dels för att möta de hårdare miljökraven 

som ställs på företagen. Miljön är en bred aspekt som är svårdefinierad, den rör allt ifrån 

transporter till materialval. Det kan vara svårt för företagen att peka ut vart utvecklingen sker för 
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att bli miljövänligare. I småföretag grundas ofta miljötänket i ett egenintresse där sopsortering av 

spillmaterial och materialval påverkar mest. 

 

 

6.3 Vilka hinder finns hos företagen för att utvecklas och expandera? 
Vid hinder inom byggbranschen så nämner (Finegan 2007) att de vanligaste är den konservativa 

kulturen, bristande ledarskap, brist på uppmuntran till ett nytänk samt brist på att vilja investera i 

sin personal. Intresset för utveckling och expansion är generellt lågt hos de små byggföretagen 

och de ser ofta inga hinder i det. Grunden till ett lyckat utvecklingsarbete är att driva ett 

fungerande förändringsarbete, men ett förändringsarbete är komplicerat. Kunskapen inom ämnet 

är låg och tiden är inte tillräcklig medan småföretagen har svårt att se någon vinning i 

tillämpningen.  

Vi anser att staten borde underlätta för företagen genom att ändra regelverken för nyproduktion 

då många regler försvårar byggandet. Genom att följa dessa lagar så blir bostadsbyggandet lägre 

och projekten blir färre vilket bidrar till en konkurrens. Staten måste även förenkla 

anbudsprocessen i offentlig upphandling, processen är ofta komplicerad och många 

småföretagare väljer att inte medverka. Projekten är ofta stora och borde delas upp i mindre delar 

för att ge möjligheter för fler företag att ha möjligheten att konkurrera. Även här är tidsbristen ett 

faktum som gör att många avstår från att delta då ett förlorat anbud är en ren förlust i den tid 

som är nedlagt. 

Ett hinder som påverkar småföretagen är också hemmasnickare, de får inspiration från de många 

”gör det själv” programmen som finns på tv. Istället för anlita en snickare vågar de nu utföra de 

mindre projekten själva då de får arbetsinstruktioner visade och beskrivna.  

 

6.4 Hur tar småföretagen till sig kunskap om utveckling och expansionsmöjligheter?  
Byggvaruhandlare bidrar till mycket kunskap genom sin kontinuerliga kontakt med byggföretagen 

då det är där och handlar flertalet gånger i veckan, de arrangerar även frukostmöten och 

informationsträffar där produktnyheter presenteras både från byggvaruhandlarna och 

produkttillverkare. Det här är information vi har fått igenom våra respondenter, dels från 

byggföretagen och dels från byggvaruhandlarna. Dock så är tidigare forskning svåråtkomlig 

angående detta, men respondenterna antyder att det är sättet för företaget att ta till sig kunskap 

om utveckling. 

De statliga organen och professionella institutionerna borde förutom de långsiktiga 

utvecklingspaketen som nämnts tidigare även ge information som underlättar företagen att 

modernisera sig för att skapa ett bättre utvecklingsklimat. Utvecklingen gäller då främst vid IT 

och miljö investeringar, byggvaruhandlarna bidrar mestadels till förändring vid områdena verktyg 

och material. I dessa paket borde det även finnas information om hur en god expansion kan ske, 

vi tror att det här hade hjälpt osäkra företag att ta steget till ett mer utvecklande och 

expanderande företag. 
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7. Slutsats 
 

Genom vårt arbete har vi kommit fram till att småföretag inte ser någon vinning i att göra några 

större utvecklingar, utan att igenom små implementeringar utvecklas säkert med en låg risk. De 

allra flesta anser sig vara i en stabil situation och ser ingen direkt behov av förändring. Det beror 

många gånger på byggbranschens konservativa kultur och kunskapen inom utveckling och 

expansion är låg hos de mindre företagen. Företagen är många gånger bekväma i sin situation och 

har andra mål än att vara rent vinstdrivande, detta är oftast de familjeägda företagen. Däremot 

företag med fler anställda tenderar att sträva efter utveckling och expansion, det beror dock också 

på strukturen av företagen och vad deras mål är. 

Företagen vill se en snabb förändring och väljer därför att fokusera på investeringar i nya verktyg 

och bredda sin kunskap inom materialval. Förändringar inom miljö och IT tar ofta lång tid att 

implementera och tenderar att göras när kraven ställs på företagen, dels för att hålla sig 

konkurrenskraftiga och dels för att följa regelverken.  

Småföretagen har olika uppfattningar angående vad dom anser vara deras största hinder. 

Ekonomi och konkurrens är det som uppfattas vara det som har mest betydelse för deras 

utvecklings- och expansionsmöjligheter. Staten och de professionella institutionerna borde ta mer 

ansvar med tanke på hur stor del byggbranschen omsätter, göra de offentliga upphandlingarna 

enklare så fler företag kan vara med i budgivningen och då skapa en större konkurrenskraft. De 

borde även ta fram utvecklingspaket som påvisar att med hjälp av specifika implanteringar kan en 

lyckad utveckling och expansion ske. 

Byggvaruhandlarna har en stor påverkan när det gäller information om vad som ligger i framkant 

gällande verktyg och material. Småföretagen har en bra relation till byggvaruhandlarna där dom 

får värdefulla tips och hjälp om vad de kan förändra i deras arbete. 
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8. Fortsatt forskning 
 

Ett exempel på vidare forskning är att kolla på branschen i ett bredare perspektiv dels igenom att 

inte bara kolla på snickare utan också relaterande yrken, även att se skillnader på 

utvecklingsklimat mellan storstäder och glesbygd. Vi hade velat fördjupa oss i forskning på 

företag med fler än tio anställda, då det känns som utveckling och expansion är mer relevant hos 

större företag. Att ha större företag ger även en större chans att få en personlig intervju på 

arbetsplats då de små företagen jobbar med mindre marginaler. 

Det hade även varit intressant att hitta flertalet företag som faktiskt har satsat på ett utvecklande 

och expanderande företag, dels få information vad de som lyckats gjort för att nå framgång. 

Samtidigt få kontakt med företag som har misslyckats med sin satsning och höra vilken strategi 

de valde. 
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I. Bilaga 
Intervjufrågor med byggföretagen 

 

Vad heter du/ni?  

Hur många anställda är du/ni på ert företag? 

Hur har du/ni utvecklats inom de senaste åren? 

Om utveckling skett 

  -På vilket sätt? 

  -Hur har det påverkat företaget? 

Om utveckling ej skett 

  -Varför har du/ni inte utvecklats? 

Har ni expanderat under de senaste åren? 

 Om expandering skett 

  -På vilket sätt? 

  -Hur har det påverkat företaget? 

 Om expendering ej skett  

  -Varför har du/ni inte expanderat? 

Vilken ny teknik har du/ni börjat använda det senaste och hur har den påverkat er? 

Ser du/ni någon fördel med att implementera i ny teknik?  

Hur tar du/ni till dig/ni ny kunskap om utvecklings- och expansionsmöjligheter? 

Vilka hinder ser du/ni i er utveckling? 

Hur ser framtiden ut? 

Får vi använda företagsnamn i examensarbetet? 
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II. Bilaga  
Redigerade intervjufrågor med byggföretagen 

 

Vad heter du/ni?  

Hur många anställda är du/ni på ert företag? 

Hur har du/ni utvecklats inom de senaste åren? 

Om utveckling skett 

  -På vilket sätt? 

  -Hur har det påverkat företaget? 

Om utveckling ej skett 

  -Varför har du/ni inte utvecklats? 

Har ni expanderat under de senaste åren? 

 Om expandering skett 

  -På vilket sätt? 

  -Hur har det påverkat företaget? 

 Om expendering ej skett  

  -Varför har du/ni inte expanderat? 

Hur tar du/ni till dig/ni ny kunskap om utvecklings- och expansionsmöjligheter? 

Vilka hinder ser du/ni i er utveckling? 

Hur ser framtiden ut? 

Får vi använda företagsnamn i examensarbetet? 
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III. Bilaga  
Intervjuer med byggvaruhandlare 

 

Vad heter byggvaruhandlaren? 

Har ni många små byggföretag med mindre än tio anställda som kunder? 

Vad finns det för ny teknik på marknaden som ni premotar? 

Hjälper ni de små byggföretagarna att hitta ny teknik? 

Vilken ny teknik är de små byggföretagens mest nyfikna på? 

Finns det intresse för dom att ta till sig ny teknik? 

Tycker du/ni att de små byggföretagen strävar efter att utvecklas? 

Ser du/ni några hinder till de små byggföretagens utveckling? 

Får vi ha med ert företagsnamn i vår rapport? 
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IV. Bilaga 
Intervjusammanställning av byggföretagen 

 

Altbergs bygg AB  

- Pensionerad ensamföretagare som arbetar på halvtid, tanken är att snart avveckla företaget. 

Han arbetar ensam och i sina trakter han känner folk, så finner han inga problem med att få 

jobb. Med tanke på hans nuvarande situation har han inget behov att utveckla eller 

expandera företaget.  

 

Isacc Bygg 

- Ett företag med sju anställda, genom att expanderat det senaste och anställt fler har deras 

omsättning ökat. De gör även vad de kan för att utveckla företaget utan att lägga alldeles för 

mycket pengar. Utveckling sker inom miljötänk, materialval och sopsortering. Kommer 

mycket nytt inom material men de är försiktiga med att ta in nytt, väntar och ser att 

materialen funkar ordentligt. De anser att det inte händer så mycket i utvecklingen bland 

småföretag, utan att det ofta är de större företagen som behöver det för att växa. Vid 

utveckling får de sin kunskap av deras byggvaruhandlare som håller frukostmöten. Företagen 

anser att de inte har några hinder mer än det ekonomiska och att de har en ljus framtid där 

planen är att anställa en eller två nya snickare.  

 

Byggteamet i Halland AB 

- Ett företag med åtta anställda som ligger på samma nivå, då det inte har skett någon 

utveckling eller expansion inom företaget.  Anser att de inte har något behov att utveckla 

företaget och att det inte finns samma tryck här som i storstäder inom byggjobben. Företaget 

ser roten som ett hinder och istället koncentrerar de sig på att bygga villor.  

 

MBP Bygg AB 

- Ett företag med sex anställda där de hyr in fler snickare vid behov. Utvecklas inom verktyg 

när behovet finns i företaget, införskaffar sig nytt när deras äldre utrustning blir för slitet. 

Expansion är inte intressant då företaget anser att konkurrensen är stor inom branschen, 

många företag har tillkommit bara sen oktober förra året. Information av vad som finns på 

marknaden får de genom att åka på mässor och tips från deras vanligaste byggvaruhandlare.  

Deras hinder är som sagt konkurrensen och gör deras framtid oklar då det är svårt att få 

jobben de vill ha.  

 

Tom Olsens Byggtjänst 

- Ensamföretagare i 20år men ska avveckla inom fyra år. Ingen utveckling eller expansion 

inom företaget har skett förutom att det har blivit mer elektroniskt med mobiler, mail och 
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offerter. Hinder för företaget är konkurrensen samt att det har kommit in utländsk 

arbetskraft som arbetar inom samma bransch för mindre pengar, vart så hela 2000-talet. 

Information om nya material och verktyg får han genom byggmässor som han åker på.  

 

Bygg och villaregi 

- Efter åtta år på företaget tog ägaren över och nu efter två är är de två anställda med tre 

inhyrda snickare. De har inte utvecklats något på den senaste tiden men köper in nyare och 

modernare utrustning när det blir behov vid något specifikt arbete för företaget. Genom 

frukostmöte på optimera får företaget information ifrån experter om ny utrustning, tekniker 

och material. Företaget anser att det inte finns några hinder för dem att utvecklas utan 

förtiden ser ljus ut och planen är att anställa tv eller tre snickare för att fortsätta med samma 

säkerhet dem har då flesta andra expanderar för tillfället.  

 

Byggtjänst, AC 

- Ett företag på två anställda som har arbetat på samma sätt hela tiden utan att utvecklas eller 

expandera. Information inom utveckling får företaget genom byggvaruhandlare och 

internettjänster. De ser inga hinder och deras plan är att avveckla företaget inom några år.  

 

Holms Entreprenad 

- I företaget finns tio anställda och planen är att expandera med en ny snickare varje år. De har 

utvecklats en del genom att arbeta med laddningsbara batterier, lasrar, sågar, datorer och 

Ipads. Genom deras leverantörer, byggvaruhandlare och internet får de information inom 

utrustning och material som är lämpliga för deras arbeten. De anser att deras största hinder 

är att inte hinna med de arbeten de får, samtidigt som deras framtid ser ljus ut och planen är 

att fortsätta expandera.  

 

Snickar teamet 

- Ett företag med fyra anställda där ingen utveckling eller expansion har skett de senaste åren. 

De får information om nyheter i branschen genom deras byggvaruhandel. Deras hinder är 

viljan att utvecklas men då behovet inte finns och de finns jobb ser deras framtid ljus ut.  

 

D Sandbergs bygg 

- Ensamföretagare ingen expansion men som har utvecklats på personlig nivå och även inom 

företaget med nytt fabrikat. För att få nytänk och ny kunskap om utveckling ligger 95% hos 

byggvaruhandlarna men ifall han vill ta reda på något på egen hand tar han internet till hjälp. 

Det tar tid att ta in ny information och se att allt fungerar som det ska och det är den tiden 

som han behöver lägga som han anser är ett hinder för företagets utveckling. Framtiden ser 

ljus ut, han ska fortsätta arbeta som innan utan planer på att utveckla eller expandera då han 

hyr in snickare vid behov. 
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Gerhardssons bygg 

- Tre år gammalt företag med två snickare, där ingen större utveckling har skett under dessa år. 

Information om utveckling för företaget sker vid kurser och visningar som byggvaruhandlare 

har, samarbetar även med andra företag i samma bransch för att få tips. Deras största hinder 

i att det tar tid att utvecklas, de väntar på att allt det dåliga sållas bort och får bekräftat att 

nyheter fungerar som det ska. När de väl hittar verktyg och liknande som fungerar och ger 

den kvalité som företaget erbjuder så letar det väldigt sällan efter nytt bara för att. Deras 

framtid ser ljus i då företaget har fullt upp, speciellt då många äldre hus behöver renoveras.  
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V. Bilaga 
Intervjusammanställning av byggvaruhandlarna 

 

Beijer 

- Företaget inriktar sig främst till lokala byggföretag och de har drygt ett 20-tal företag som 

kommer in dagligen för köpa material eller utrustning för kommande arbeten, de har sedan 

ett 100-tal registrerade kunder i sin databas. Engagemanget inom företaget varierar då vissa 

använder sig utav samma saker som alltid, vissa tar emot tips och hjälp från säljare. Sen finns 

det de företagen som är engagerade och har ett personligt intresse, de letar nytt och vill gärna 

ha koll på vad som finns ute på marknaden. Det tar dock tid att få in nyheter i sortimentet då 

Beijer testar och utvärderar kommande utbud innan de kan sälja. De småföretagens intresse 

är ligger mest vid verktyg och maskiner och är det vid eget begär. Beijer hjälper till med att ge 

tips och idéer till företag som har lite mer tunnelseende, då den största delen består av äldre 

herrar som är trygga och säkra i sitt arbete genom att använda samma utrustning och 

material som de vet fungerar. Detta anser Beijer är de ett av de största hindren som 

småföretag har när de gäller utveckling, de andra är deras ekonomi. De nyare och modernare 

verktygen samt maskiner koster en större summa och blir en inventering för företagen.   

 

K-rauta 

- K-rauta inriktar sig på de mindre företagen och de flesta kunder har 0-10 anställda, det som 

intresserar företagen mest är verktyg, maskiner och material. De hjälper till och ger tips till 

kunder som inte direkt letar efter nytt, hjälper till med behov som småföretagen inte själv att 

de har. K-rauta åker även ut till deras kunders byggarbetsplatser för att se vad som används 

och ge tips på andra material eller utrustning som hade passat bättre in i just det arbetet. Det 

är ofta bekvämligheten hos företagen som gör att de håller sig på samma utvecklingsnivå, då 

utvecklingen ofta sker när det blir påtvingat, tillexempel när utrustning går sönder eller som 

när mobiler och mail blev ett måste i arbetet. Allt kommer bli mer och mer digitalt och det 

kommer bli svårt för de äldre att hänga med i svängarna. Engagemanget för utveckling och 

att ta till sig ny kunskap har blivit bättre hos de lite äldre företagen medan de yngre har vuxit 

upp med tekniken och har det enklare att ta till sig den sorts av utveckling. K-rauta anser att 

hinder för företagen ligger vid kunskapsnivån och rädslan vid att testa något nytt som kanske 

inte funkar lite bra som tidiga metoder, att vilja riskera att testa nytt istället för att köra på 

någon som fungerar fint är svår att hitta.   
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