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Sammanfattning 
För att uppnå god lönsamhet vid produktion av bostäder krävs ett väl fungerande 

produktionssystem. Ett sätt är att använda sig av industriella metoder där byggnadselement 

eller volymenheter prefabriceras i fabrik för att sedan sättas samman i fält. Tack vare ökad 

miljömedvetenhet och en strävan efter att minska energianvändningen har efterfrågan på 

passivhus ökat på senare tid. 

 

Swedehouse International AB (Swedehouse) har anammat detta genom att ha som affärsidé 

att starta en tillverkning av prefabricerade passivhus i betong, med hög färdigställandegrad 

som ledord. Denna rapport är en sammanställning av den information som idag finns 

tillgänglig inom området byggande med industriella metoder. Syftet är att besvara 

frågeställningen ”Hur uppnås en effektiv produktionsprocess, vid industriell produktion av 

bostäder i betong? Rapporten omfattar bara det arbetet som sker i fabrik. Målet är att ta fram 

ett principförslag på en verkstadslayout och redogöra kortfattat kring filosofierna som finns 

inom Toyota Production System (TPS) med målet att skapa en effektiv produktion. 

 

Med hjälp av tillgänglig information från Swedehouse i form av arkitekt- och 

konstruktionsritningar har en operationslista och en enkel layout tagits fram. Information har 

också inhämtats via litteraturstudie samt vid ett studiebesök på Lindbäcks Bygg AB i Piteå 

och PartAB i Kalix för att få en bild av hur en byggproduktion i industriell miljö ser ut. 

 

Inom Toyotas produktion finns en hel del verktyg, exempelvis ständig förbättring samt 

långsiktigt tänkande, som syftar till att skapa en effektiv produktionsprocess. En viktig del är 

också att alla medarbetare ska vara delaktiga i verksamheten genom att få möjlighet att bidra 

med sin specifika kunskap och erfarenhet. För att få en lönsam produktion krävs att 

kapitalbindningen hålls låg med få produkter i arbete (PIA) och där materialet levereras ”just 

in time”. Andra viktiga delar är att arbeta standardiserat med modulariserade produktvarianter 

och med små steg hela tiden sträva efter att bli lite bättre. Flera olika varianter på layout för 

produktion finns beroende på vilken produkt som ska tillverkas och i hur stora volymer som 

tillverkningen ska ske.  

 

Utifrån denna rapport är förslaget för Swedehouses del att tillverkningen delas upp i två delar. 

Stål och betongkonstruktion i en process med en fast positionerad tillverkning. 
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Stomkomplettering och installationer tillverkas sedan i en U-formad tillverkningslina med två 

flödesgrupper där olika arbetsmoment kan utföras parallellt.   
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Abstract 
In order to make house production profitable a well-functioning production system is of 

importance. One way of achieving this is through methods normally used for industrial 

production where factory built building-blocks or units are prefabricated to be assembled on 

site.  

 

Increased environmental awareness and a wish to decrease energy utilization has led to an 

increased demand of passive houses. Swedehouse International AB (Swedehouse) has 

incorporated this in their business philosophy and are offering houses made of concrete with a 

high level of prefabrication. This report aims to present an overview of what has been done so 

far in the area of house production using industrialized methods. This report will only cover 

the part of the process that takes part in the factory.  The aim is to present a principle idea of a 

layout, briefly describe the philosophy followed by Toyota Production System (TPS) and this 

results in the following question formulation; “How to achieve an effective production 

process when manufacturing industrialized produced concrete houses?”  

 

Available information from Swedehouse mainly consisting of drawings was used to create a 

list of operations and a simple layout of the production. Information was also obtained 

through literature research. In order to get a deeper understanding of how industrialized house 

production can be carried out, a visit for purpose of study was conducted at Lindbäcks Bygg 

AB in Piteå and at PartAB in Kalix. 

 

In Toyotas production you find a number of tools used to create an effective production 

process. Among these, continuously improvement and long term philosophy are of essence. 

Another important part of the production process is that every single person is a part of the 

team. This is achieved by giving people the opportunity to contribute through their own 

specific knowledge and experience.  In order to have a profitable production, with high cash 

flow; a small number of products in work as well as just in time delivery of material is 

needed. Other central aspects of Toyotas production are working in a standardized way and 

when possible use modularization. A continuous strive to improve is also of importance.  

There are a number of different production layouts depending on the product being produced 

and the intended production volume. Regarding Swedehouse the recommendation, derived 

from the results in this report, is to divide the production process in two parts.  Steel and 



v 

 

concrete work in one fixed position process. The supplementary work with the framework as 

well as installations should then be done in an U-shaped floating line. In this line there are 

also two work stations where different activities are going on parallel.  
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Termer och begrepp  
Det finns en rad olika begrepp som beskriver olika typer av tider i tillverkningsprocessen 

bland annat cykeltid. Cykeltid definieras som den tid som åtgår att utföra en process dividerat 

med det antal enheter som ska produceras. Det vill säga tiden som löper mellan två avklarade 

operationer (Slack, Stuart, & Johnston, 2007). Att jämföra med processtid är den tid som 

innefattar själva arbetet i en operation plus eventuell tid för transport mellan två operationer 

(Olhager, 2000). Genomloppstid är den totala tidsåtgången för en produkt att gå igenom en 

process (Slack, Stuart, & Johnston, 2007) och används ofta för att beskriva den tid det tar att 

utföra en rad operationer. Ledtid används frekvent och visar sig ha delvis olika innebörd. 

Dock finns en generell definition. ”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet 

av en aktivitet eller grupp aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller 

aktiviteterna har utförts” (Olhager, 2000). Takt är den tid med vilken kunden köper en produkt 

och mäts i antal per tidsenhet. Takttiden är således den tillgängliga tiden dividerat med 

kundefterfrågan och den mäts tidsenheter. Med tillgänglig tid avses den tid som en maskin är 

tillgänglig borträknat tid för maskinunderhåll och reparationer (Mittuniversitetet, 2006). 

 

Passivhus eller lågenergihus är hus som är byggda med mycket bra klimatskal. Klimatskalet 

är den del som omsluter byggnaden det vill säga väggar, golv, tak samt dörrar och fönster. 

Passivhus är extra isolerade vilket gör att värme från hushållsapparater och boende räcker för 

att hålla bostaden varm. Det bra klimatskalet gör att de boende kan dra nytta av såväl god 

inomhuskomfort som låg driftskostnad (Energimyndigheten, 2010). 

 

Ett annat begrepp som används i texten är sandwichelement vilket är ett prefabricerat lätt 

material som används bland annat till väggar, fasader och kan fås i olika kärnmaterial. 

Sandwichelement består av en kärna av ett isolerande material exempelvis stenull och en 

beklädnad av lackad stålplåt. Sandwichelement har många fördelar och ger bland annat 

upphov till ett snabbt och kostnadseffektivt byggande. När materialet används i fasader och 

innerväggskonstruktioner kan elementens struktur, brandsäkerhet och värmeisolering effektivt 

utnyttjas (Rukki, 2008). En annan fördel med sandwichelementet är dess kärna av mineralull 

som minimerar risken för köldbryggor. 
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Figur 1 Sandwichelement (Plannja AB) 

 

Köldbrygga är när en del av byggnadsskalet har ett betydligt högre värmeövergångstal än 

resterande del. Det kan till exempel vara en stålbalk som går igenom en isolerad vägg. 

Köldbryggor kan ge upphov till kondensering med fuktskador av byggnaden som följd 

och/eller värmeläckage som ger upphov till ökade energikostnader (McQuiston, Parker, & 

Spitler, 2005) 

 

Gen är ett begrepp som ofta används i texten. Gen är det samma som modul det vill säga en 

volymenhet. Vid prefabricering tillverkas varje gen var för sig för att sedan sammanfogas till 

en hel byggnad. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att få god lönsamhet vid produktion av bostäder krävs ett väl fungerande 

produktionssystem. Många försök har gjorts att tillverka hus genom att använda sig av de 

metoder som tillämpas inom verkstadsindustrin. Moduler prefabriceras för att sedan 

transporteras, monteras och färdigställas ute i fält. Det finns idag en rad olika aktörer på 

marknaden inom detta område, framförallt som bygger med trä som råvara. Strävan efter att 

skapa ett mer hållbart samhälle ur energisynpunkt samt önskan om sänkta kostnader för 

uppvärmning kommer troligen bidra till att passivhus och/eller andra typer av lågenergihus 

kommer bli allt vanligare i framtiden (Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, NCC 

Boende AB, 2009). 

 

Swedehouse International AB (Swedehouse) har som affärsidé att tillverka flerfamiljshus som 

ska utformas för att kunna uppnå svensk standard för passivhus. Tillverkningen ska ske 

genom prefabricering av så kallade gener som sedan sätts samman till ett flerfamiljshus. En 

gen eller modul är en del med golv väggar som inte är större än att den kan transporteras på 

ett lastbilsflak (9500x2400 mm.). Generna sammanfogas sedan på uppställningsplatsen för 

byggnaden och skapar då ett hus i den storlek som kunden önskar. Dessa gener har en speciell 

utformning för att skapa en mängd olika kombinationer beroende på hur de sammansätts, 

Figur 2. Konstruktionen bygger på en ram av stål där materialet i golv och tak är i betong 

samt ytterväggar av så kallad sandwichkonstruktion. Innerväggar består av trä och gips. Hög 

färdigställandegrad, effektiv produktion och en kort byggtid på byggarbetsplatsen ska 

tillsammans skapa förutsättningar för Swedehouse att tillverka attraktiva bostäder i form av 

flerfamiljshus på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom passivhus ställer höga krav på täthet 

krävs att de toleranskrav som satts följs vid den industriella tillverkningen för att undvika 

luftläckage i skarvar.  
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Figur 2 Olika kombinationer av Swedehousegener (Swedehouse International AB, 2010) 

 

(Boverket, 2008) skriver i sin rapport att ”De som kommer att lyckas med sitt industriella 

byggande är de som har förmågan att se möjligheterna och har styrkan och modet att satsa 

långsiktigt på denna utveckling!” Detta leder tankarna till verktyg som används för att uppnå 

kostnadseffektiv och väl fungerande produktion inom verkstadsindustrin och som finns hos 

bland annat av Scania CV AB och Toyota Motor Corporation.       
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet är att identifiera den information som idag finns tillgänglig inom produktion liknande 

den Swedehouse avser bedriva. Områden som undersöks är industriell produktion och 

industriellt/industrialiserat byggande, beträffande produktionsprocesser och effektivisering av 

befintliga processer. Informationen ska sedan tillämpas och anpassas efter uppdragsgivarens 

tilltänkta tillverkning. Detta syfte utmynnar i följande frågeställning; Hur uppnås en effektiv 

produktionsprocess, vid industriell produktion av bostäder i betong? 

1.3 Avgränsning 
Eftersom företaget befinner sig i ett uppstartsskede och fortfarande håller på med utformning 

och framtagning av produkten kan ej varje enskild operation beskrivas i detalj då den 

information som idag finns tillgänglig anses vara alltför bristfällig. Rapportens omfattning 

begränsas till de operationer och det arbete som sker i fabriken.  

1.4 Mål 
Målet är att ta fram ett underlag som visar de olika operationerna i produktionsprocessen samt 

ett förslag på tillverkningsflöde. Även arbeta fram ett pincipförslag till en enkel 

verkstadslayout för tillverkning av de olika generna då främst med avseende på 

tillverkningsordningen. Samt att kortfattat redogöra för filosofierna kring Toyota Production 

Sytem- TPS och hur andra företag jobbar med att implementera dessa principer i sin 

organisation.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras hur arbetet kring rapporten är utfört. 

2.1 Angreppssätt 
För att inhämta information har kontinuerlig kontakt med en arkitekt hållits. Det underlag som 

använts har i huvudsak bestått av konstruktionsritningar. Informationen har sedan använts för 

att sätta samman en operationslista och arbeta fram en layout. För att skapa en idé om hur 

process- och verkstadslayouten skulle kunna utföras skrevs de olika operationerna ner på 

lappar som sedan grupperades och flyttades runt för att testa olika layouter och på så sätt 

skapa sig en helhetsbild över processen. Detta gav möjligheten att flytta och slå ihop olika 

operationer och arbetsmoment. Genom att deltaga i projektmöten som Swedehouse har haft 

har information beträffande produktframtagning och konstruktion inhämtats och på så sätt har 

idéer och frågor belysts ur ett produktionstekniskt perspektiv. 

2.2 Litteratur 
Information har även inhämtats via en litteraturstudie. Litteraturstudien har bestått av 

information från vetenskapliga artiklar, publicerade böcker, tidskrifter samt elektroniska 

källor. Litteratursökningen har indelats i olika områden. Till en början fokuserades på att få en 

uppfattning om nuläget inom området industriellt byggande samt att reda ut alla olika 

begrepp. Därefter har en del sökningar kring LEAN och Toyta Production System gjorts för 

att få en inblick i hur fordonsindustrin arbetat för att effektivisera sin tillverkning. Även 

sökningar inom området traditionellt byggande har gjorts för att inhämta information 

beträffande bland annat byggprocessen. Sista delen har handlat om att söka information om 

rent produktionstekniska delar med sökord som takttid, layout samt linjebalansering. 

2.3 Studiebesök/intervjuer 
För att få en mer verklig bild av hur en byggproduktion ser ut i industriell miljö gjordes ett 

besök hos Lindbäcks Bygg AB i Piteå samt PARTAB i Kalix. En intervju har också hållits 

med professor Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet. Scania CV AB och Ferruform AB 

har även besökts för att ta del av deras effektiva produktion och väl utvecklade ”LEAN-

arbete”. 

2.4 Egna erfarenheter 
Mina egna erfarenheter från arbete inom verkstadsindustrin har varit till nytta under arbetets 

gång. Jag har bland annat erfarenhet från ABB:s kraftproduktion där jag jobbat under flera år. 
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ABB:s kraftproduktion består av tillverkning av högspänningstransformatorer med dess 

ingående komponenter där en del av produktionen såsom svetsarbete, tunga lyft och logistik 

utförs liknande det som kommer att bli aktuellt för Swedehouse. 

2.5 Möte med handledare 
Möten med handledare Anders Hansson på KTH har hållits kontinuerligt för att få feedback 

och kunna ställa frågor angående arbetets utformning och upplägg. 
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras en del av det material som finns tillgängligt inom litteraturen samt 

en sammanställning av de intervjuer och studiebesök som gjorts. 

3.1 Toyota Production System - TPS 
Att arbeta enligt ”The Toyota Way” och tillämpa metoder som tillhör Toyota Production 

System, TPS, innebär att hela tiden arbeta efter de verktyg som finns inom TPS med bland 

annat ständig förbättring, långsiktigt tänkande samt fokus på värdeskapande arbete . En viktig 

del är att alla medarbetare ska känna att de är delaktiga i verksamheten genom att bidra med 

sin kunskap och erfarenhet. Arbetet ska ske kontinuerligt och verktygen ska användas 

tillsammans som ett helt system (Liker, 2004). 

3.2 4P modellen 
I boken The Toyota Way 14 Management Principles, 2004 av Jeffery K. Liker  beskrivs 4P-

modellen som syftar på fyra hörnstenar i de 14 principer som utgör The Toyota Way. Nedan i 

kapitel 4.2.1 till 4.2.4 beskrivs dessa principer kortfattat indelade efter de fyra ledorden, 

Philosophy, Process, People och Problem, Figur 3. All information är hämtad från (Liker, 

2004). 

 

 
Figur 3 4P-modellen (Liker, 2004) 
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3.2.1 Filosofin 

För att nå ett gemensamt mål måste alla medarbetare sträva efter att tänka långsiktigt och 

arbeta och utvecklas tillsammans. Fokus ska ligga på att skapa en effektiv och 

konkurrenskraftig produktionsprocess där det gäller att upptäcka företagets nivå historiskt sett 

och sedan sträva efter att ta företaget till en ny nivå. Utgångspunkten är att skapa värde för 

kunderna, samhället och ekonomin där varje del i företagets arbete utvärderas för att uppnå 

detta genom att ta ansvar och utvecklas till att bidra med värdeskapande arbete. 

3.2.2 Processerna  

Processerna ska vara värdeskapande och bidra till att skapa ett kontinuerligt flöde. Försök att 

eliminera all slöseri i form av arbete som ligger och väntar på att bli bearbetat, skapa ett flöde 

av information och material för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella problem. Flöde 

är en förutsättning för att skapa ständig förbättring och utveckla människor. 

 

”Pull”-flöde, vilket innebär att rätt mängd material produceras när någon nedströms 

efterfrågar det, används, där påfyllning av material bara sker när det föreligger ett behov 

vilket är huvudprincipen i just-in-time. 

 

Identifiera kunden i produktionsprocessen och förse den med det den behöver, när den 

behöver det, med få produkter i arbete och minimerad lagerhållning. Lita inte bara till en 

datorskapad produktionsplan utan en kontroll görs av varje medarbetare för att undvika 

onödiga lager. Jämna ut arbetsbelastningen, överbelasta ej personal och utrustning där 

ojämnheter i produktionen och i tjänsteprocesser elimineras. 

 

Kvalitet för kunden ska vara drivkraften för den värdehöjande processen där alla de moderna 

och kvalitetssäkrande metoder som finns att tillgå används. Teknik används för att upptäcka 

problem där utrustning stannar av sig själv och ger en visuell signal till team- eller 

projektledare när något behöver åtgärdas. Stödsystem, system som snabbt löser problem och 

vidtar åtgärder, byggs in i organisationen, där strävan är att skapa en produktion där processen 

saktas ner eller stoppas så att kvaliteten blir rätt från början för att på lång sikt förbättra 

produktiviteten. Produktionsprocessen ska vara ett mycket starkt konkurrensverktyg. 

 

Jobba standardiserad med stabila, repetitiva metoder överallt där förutsägbarhet, timing och 

ett regelbundet utflöde från processen används, detta ska ligga till grund för flödet och den 
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dragande processen, samla kunskap om processerna och standardisera de bästa nu kända 

arbetsmetoderna. 

 

För att hjälpa människor att direkt avgöra om de arbetar enligt standard eller ej används enkla, 

synliga indikatorer, använd ej datorskärm om det riskerar att avleda operatörens 

uppmärksamhet från arbetsstationen, minska mängden rapporter till endast ett papper när det 

är möjligt. 

 

Teknik används för att stödja människor inte ersätta dem, det är oftast bäst att utarbeta en 

process manuellt innan teknik tillförs för att upprätthålla den. Väl beprövad teknik är ofta 

bättre jämfört med ny teknik som ofta är opålitlig vilket är ett hot mot flödet, fokus bör ligga 

på värdeskapande processer under uppstartsskedet, där de tekniker som ej överensstämmer 

med företagskulturen elimineras eller omarbetas. Uppmuntra de anställda att ha nya tekniker i 

åtanke när de ska ta ställning till ett nytt arbetssätt där den väl utprovade tekniken snabbt 

införs, under förutsättning att den har testats och kan förbättra flödet i processerna. 

3.2.3 Människorna 

Utveckla ledare inom företaget, istället för att rekrytera chefer utifrån, ledaren ska vara en 

förebild för företagets filosofi och affärsmetoder, ledaren måste också vara väl insatt i det 

dagliga arbetet och företagets produktionsfilosofi så att han/hon kan lära ut företagets filosofi 

bäst av alla. Ledarna ska röra sig fysiskt inom produktionsprocessen för att klara ta del av och 

bidra till informationsflödet. 

 

Skapa en stark, stabil kultur där alla delar och arbetar enligt företagets värdegrund och arbetar 

hårt för att förstärka kulturen med team bestående av flera olika kompetenser för att förbättra 

kvalitet och produktivitet.  Eftersträva att ständigt lära alla att arbeta tillsammans i team mot 

gemensamma mål, teamwork är något som måste läras in och ingå i det standardiserade 

arbetssättet. Respektera partners och leverantörer och behandla dem som en utvidgning av 

den egna verksamheten genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 

3.2.4 Problemlösningen 

Granska kritiskt och kontrollera själv vid problemlösning, lita inte bara på vad datorskärmen 

visar eller vad andra människor säger, tänk och tala med utgångspunkt från personligen 

verifierade uppgifter. 
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Beslut ska fattas långsamt, där riktning bestäms först när alla alternativ har övervägts 

noggrant. När besluten har fattats ska genomförande ske snabbt men försiktigt, processen för 

att nå konsensus är visserligen tidsödande, men bidrar till att bredda sökandet efter lösningar, 

och när beslut har fattats ska ett snabbt verkställande ske. 

 

Bli en lärande organisation genom att reflektera och ständigt förbättra där arbetssätt som 

kräver minimala lager utformas, då blir slöseri med tid och resurser synligt för alla, 

kompetensen inom organisationen behålls genom att utveckla medarbetare som stannar kvar 

och får långsam befordran i särskilt utformade befordringssystem. Lär genom att 

standardisera de bästa arbetssätten hellre än att uppfinna hjulet igen i varje nytt projekt och 

med varje ny chef. 

3.3 Just in time (JIT) 
JIT är benämningen på en filosofi som används för att skapa en kostnadseffektiv produktion 

där rätt produkt levereras till rätt plats vid rätt tid endast när ett behov föreligger. Endast rätt 

antal resurser i form av maskiner personal och utrustning används för att upprätthålla detta 

flöde av produkter eller material genom att eliminera slöserier och öka produktiviteten. JIT är 

beroende av ett samspel mellan förbrukare och leverantör. Genom att involvera medarbetare 

och arbeta i team kan JIT tillämpas. Kort sagt snabbt möta efterfrågan, med rätt produkt utan 

slöseri (Slack, Stuart, & Johnston, 2007).  

3.4 Kanban 
Kanban är ett system för att hantera material med hjälp av ett dragande system vilket innebär 

att material eller produkter levereras när ett behov uppstår. Kanban betyder kort eller signal 

på japanska. Principen bygger på att när ett kanban signalerar på ett behov sker en 

förflyttning, produktion eller leverans av en produkt eller ett bestämt antal produkter. Om två 

kort signaleras två produkter och så vidare. Så länge inget kort signaleras sker ingen 

produktionsaktivitet (Slack, Stuart, & Johnston, 2007). 

3.5 Traditionellt byggande 
I en traditionell byggprocess finns en byggherre som låter uppföra en byggnad eller 

anläggning för sin räkning. Om byggherren låter någon annan bygga så kan ett 

entreprenadavtal träffas som gäller utförandet av entreprenaden. I det avtalet finns två parter 

beställaren och byggentreprenören. Byggherren startar ett byggprojekt som ska leda till en 
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färdig byggnad. Byggentreprenören är den som utför byggnads- och anläggningsarbeten på 

entreprenad (Nordstrand, 2007).  

 

För att kunna utföra alla olika delar i en byggprocess krävs kunskaper inom många olika 

områden vilket ofta resulterar i att byggentreprenören i sin tur handlar upp 

underentreprenörer som utför arbete inom en viss kategori till exempel el- eller VVS-

installationer (Nordstrand, 2007). 

 

Det finns ett antal olika allmänna bestämmelser (AB) dessa är till för att reglera 

kontraktsförhållande mellan olika parter. Till exempel ABT 06 (Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) som reglerar 

viket ansvar en byggentreprenör har gentemot en beställare (Nordstrand, 2007).  

 

Beställaren har möjlighet att ändra sig under arbetets gång detta resulterar i något som kallas 

för ÄTA-arbeten vilket står för ändringar, tilläggsarbeten och avbeställning. Vid sådana 

ändringar får byggentreprenören ersättning för tillkommande arbeten på samma sätt som 

beställaren har rätt till avdrag för avgående arbeten (Nordstrand, 2007). 

3.6 Industriellt byggande 
Industriellt byggande saknar entydig definition. I rapporten ”Industriellt bostadsbyggande – 

Koncept och processer” från  (Boverket, 2008)  ges följande förslag till definition: 

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt 

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

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

maximalt värde för kunderna”. 

 

Enligt Boverket är industriellt byggande en nyckelfråga för utvecklingen av hela 

byggbranschen, dock ses industriellt bostadsbyggande ej som positivt av alla, en del tycker att 

det leder till storskalighet, enformighet och att byggnader förs upp utan förankring. På samma 

sätt som Ford massproducerade bilar på löpande band, där det var svårt att specialbeställa 

utan alla skulle se lika dana ut och ha samma funktioner. För att lyckas krävs uthållighet, 

målmedvetenhet och en genuin vilja att utvecklas. Samtidigt handlar det om att hitta rätt 

kundsegment och utveckla konkurrenskraftiga koncept för att ta andelar på 

flerbostadshusmarknaden (Boverket, 2008).  
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3.7 Industrialiserat byggande 
Industrialisering innebär historiskt sett att teknik, organisation och sociala förhållanden för 

tillverkning moderniserats främst inom fabriksproduktion där arbetet är centralt organiserat, 

arbetsuppgifter mekaniserade och fokus på massproduktion. Grundläggande kännetecken är 

mekanisering, användning av maskiner för att effektivisera arbetet, återkommande 

arbetsuppgifter, arbetet utförs i fabriker samt att arbetet koordineras inom både företaget och 

mellan företag (Jacobsson, 1965). Det handlar alltså om att gå från hantverk till 

industrialisering utan kvalitetsbrist. 

 

 Traditionell produktion Industriell produktion 

Produkter Kundanpassade produkter. Standardprodukter. 
Produktionsserier Styckeproduktion, 

projektorienterat. 
Produktion i långa serier, 
processorienterat. 
Minimivolym krävs. 

Medarbetare Hantverksskickliga 
medarbetare. 

Smal och ofta grund 
kompetens tillräcklig för 
montage. 

Utrustning Enkel och flexibel. Kapitalintensiv med 
betydande 
omställningskostnader. 

Egenskap Höga kostnader per enhet och 
totalt. 

Kostnadseffektiv men rigid. 

Flexibilitet Maximal flexibilitet i 
utformning. 

Begränsningar finns i 
utformning och process. 

Projektering, design Färdigprojektering ej ett 
absolut krav. 

Krav på färdigprojektering 
före byggstart. Höga krav på 
IT-system. 

Utvecklingsansvarig Varje aktör ansvarar för sitt 
moment. 

Processägaren 
huvudansvarig. 

Kunskapsuppbyggnad Varje aktör ansvarar för sitt 
moment. 

Processägaren 
huvudansvarig. 

Figur 4 Jämförelse mellan traditionell och industriell tillverkning (Lunds Universitet) 

 

På Lunds Universitets hemsida förklaras begreppet industrialiserat byggande som ”En 

byggverksamhet med inslag av industrialiserade komponenter och delprocesser” (Lunds 

Universitet). Där menas att det industrialiserade byggandet kan ses som en motsats till det 

hantverksmässiga byggandet. Figur 4 visar en jämförelse mellan industriell produktion och 

traditionell hantverksmässig produktion där de industrialiserade komponenterna då skulle 

kunna vara de som beskrivs för industriell produktion.  
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3.8 Kapacitet och kapitalbildning 
Att ha många produkter i arbete (PIA) innebär att kapital i form av material och 

förädlingskostnad binds upp. För att motverka detta är korta genomloppstider, enkla 

materialflöden och högt kapacitetsutnyttjande något som eftersträvas. Kort genomloppstid 

innebär inte bara snabb leverans till kund med minskat behov av färdigvarulager utan leder 

också till en jämnare förbrukning av råmaterial och komponenter. Beroende på hur ett 

produktionssystem utformas ges olika förutsättningar att kunna upprätthålla korta och säkra 

leveranstider.  Ett sätt att kunna hålla en hög leveranssäkerhet är att ha en överkapacitet, detta 

är dock ej ett alternativ om produkterna ska hålla ett konkurrenskraftigt pris med tanke på att 

överkapacitet kostar pengar. Eventuell överkapacitet placeras sent i produktionskedjan för att 

skapa ett sug igenom verkstaden och på detta sätt skapas relativt sett en kortare ledtid och 

förädlingsvärdet på produkten ökar (Olhager, 2000). 

3.9 Produktionsprocesser och layout 
Layout är hur produktionsresurser är positionerade relativt varandra och hur produktionen är 

fördelad mellan de olika resurserna. Vid industriell tillverkning krävs att maskiner och övrig 

utrustning placeras och används på ett effektivt sätt som är anpassat efter den produktion som 

ska ske. För att uppnå en effektiv produktion finns olika typer av verkstadslayouter och 

produktionsprocesser som beskrivs nedan. Enligt Olhager (2000) finns fem grundtyper av 

produktionssystem som väljs beroende på produktionsvolym och variantflora. 

3.9.1 Fast position 

Fast position används vanligtvis vid tillverkning av stora objekt som är svåra att flytta och 

som tillverkas i mindre antal. Exempel på produkter är hus, broar, kraftstationer som 

tillverkas i projektform. Här anpassas varje produktionsprocess efter det objekt som tillverkas, 

produktionsobjektet står ofta still medan personal och tillverkningsutrustning är rörligt. 

Förtillverkning sker i ökad grad i form av prefabricering av halvfabrikat såsom väggar 

takstolar badrum med mera, prefabriceringen kan då ske med en annan layout medan 

slutmonteringen sker med fast position (Olhager, 2000). 

3.9.2 Funktionell verkstad 

Funktionell verkstad är den typ av produktion som motsvarar den urtida produktionsformen 

med olika specialister som utför specifika arbetsuppgifter och tillsammans tillverkar en 

komplett produkt. Produktionssystemet är funktionsorienterat med liknande maskiner 

placerade intill varandra som skapar olika avdelningar till exempel en avdelning för 
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svarvning, en för kapning och en för borrning. Produkten transporteras sedan mellan de olika 

avdelningarna så att de olika operationerna kan utföras. Flexibiliteten är hög vid denna typ av 

produktion tack vare att operationsföljden lätt kan ändras och operatörernas mångsidighet och 

yrkesskicklighet. Funktionell verkstad lämpar sig väl då produktvariationen är stor eller då 

operationstiderna varierar mycket. Nackdelen med denna layout är att komplexa 

materialflöden skapas med långa genomloppstider och många produkter i arbete som följd. 

Leverantörer som tillverkar produkter där typ och storlek på beställning varierar mycket 

använder sig ofta av denna typ av layout (Olhager, 2000). 

3.9.3 Flödesgrupp 

Flödesgrupp är ett exempel på en produktorienterad produktionstyp jämfört med de tidigare 

som varit resurs- maskinorienterade. Detta innebär att layouten på fabriken anpassas efter den 

produkt som ska tillverkas. På så sätt skapas kortare och enklare transportvägar. För att detta 

ska vara möjligt krävs att produktvariationen är liten och att tillverkningsvolymerna är relativt 

stora. Flödesgruppernas syfte är att förkorta genomloppstiden jämfört med den funktionella 

verkstaden. Det som kännetecknar en flödesgrupp är en maskingrupp eller ett 

produktionsavsnitt där ” en långtgående färdigbearbetning sker inom flödesgruppen” eller 

”flödesgruppen betraktas som en planeringspunkt vid planering”. Vi denna typ av produktion 

sker detaljplanering och löpande arbetsfördelning inom gruppen vilket leder till vidgade 

arbetsuppgifter och större självständighet för operatörerna. Operatörerna kan arbeta vid olika 

stationer och på så sätt få en större variation i sitt arbete och ett bredare kunnande. Här krävs 

en tillverkningsorder per grupp jämfört med en per operation i den funktionella verkstaden 

(Olhager, 2000). 

3.9.4 Linjemontering 

Lina kan användas när efterfrågan är hög och jämn över en längre tid och då 

produktvariationen är begränsad det innebär att verkstadens layout helt anpassas efter 

tillverkning av en produkt eller produktgrupp. Linjetillverkning används därför vid 

massproduktion av standardiserade produkter. De olika operationerna placeras i linje efter 

varandra så att bearbetning och montering kan ske i nära anslutning till varandra eventuellt 

med en automatiserad materialtransportör som sammanbinder dessa. Layouten blir 

produktorienterad där typiska produkter som tillverkas är bilar, vitvaror och 

konfektionsprodukter (Olhager, 2000).  
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Enligt Olhager 2000 finns två typer av linor: 

• Styrande band. En mekaniskt styrd transportanordning och omedelbar koppling 
mellan olika arbetsstationer, utan möjlighet till buffertering. Denna form 
introducerades 1913 vid Ford-fabrikens tillverkning av T-ford (löpande band) och 
har under lång tid stått modell för storserieproduktion inom monteringsindustrin. 
 

• Flytande band. Ett manuellt reglerat materialhanteringssystem, med möjlighet till 
buffertering mellan arbetsstationerna. Bundenheten i arbetet minskar därigenom, 
liksom störningskänsligheten. 

 

Fördelen med specialiserade produktionslinor är att genomloppstiden blir väldigt kort, 

nackdelen är att det krävs en relativt stor investering för att anpassa maskiner och annan 

utrustning efter en viss produkt eller produktgrupp viket resulterar i låg flexibilitet. Enkla 

transportvägar och enkel materialhantering resulterar i korta genomloppstider vilket i sin tur 

håller kapitalbindningen i form av PIA låg (Olhager, 2000).  

3.9.5 Linjebalansering 

Svårigheten med att ha en linjeproduktion är att få en balanserad fördelning mellan 

operationerna vilket i praktiken innebär att arbetsinnehållet måste vara ungefär lika stort vid 

varje arbetsstation. Faktorer som måste beaktas är hur lokalen ser ut, placering av maskiner, 

användning av lyfthjälpmedel och framförallt operationsföljden den så kallade 

precedensrelationen. Kanske måste en balk kapas till rätt längd innan den kan svetsas. Tiden 

som åtgår vid varje arbetsstation kallas cykeltid. Cykeltiden är tiden mellan två 

färdigbearbetade produktenheter. För att uppnå perfekt balans krävs att arbetsinnehållet vid 

varje station är lika med cykeltiden. För att balansera en lina finns enligt Olhager (2000) två 

angreppssätt:  

• Minimera antalet arbetsstationer vid given cykeltid. 

• Minimera cykeltiden vid givet antal arbetsstationer. 

 

Det vanligaste sättet är det förstnämnda där marknadens krav på efterfrågetakt översätts till 

produktionstakt i form av cykeltid. 

 

Sedan grupperas arbetsmomenten i arbetsstationer så att stationernas arbetsinnehåll ej 

överskrider cykeltiden. Nedan beskrivs två metoder för att balansera linan. 
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En enkel metod är längsta operationstid först vilket innebär att den operationen med längst 

operationstid väljs först, tills det att stationstiden är uppnådd, dock måste hänsyn tas till 

precedensrelationer. 

 

En annan metod att balansera linan är att använda sig av positionsviktmetoden vilket innebär 

att arbetsmoment används efter precedensrelationer och så kallade positionsvikter. För att 

räkna ut positionsvikten summeras alla operationstiderna i för alla efterföljande 

arbetsmoment. De arbetsmoment med lång bearbetningstid efter sig prioriteras (Olhager, 

2000). 

3.9.6 Övriga typer av linjemontering 

Om en linas början och slut placeras på samma ställe skapas en U-formad lina. Fördelen med 

en sådan lina är att operatörerna kan arbeta på första och andra halvan av linan viket är 

positivt för arbetsfördelningen (Olhager, 2000). 

 

Andra typer av linjemontering är flytande band och parallellgruppering. Flytande band 

innebär att buffertmöjligheter tillåts då den mekaniskt styrda linan frångås. 

Parallellgruppering innebär att en hel produktionslina, produktionsgrupper eller enskilda 

operatörer utför samma arbetsmoment parallellt på flera ställen samtidigt exempelvis vid 

resurskrävande arbetsmoment. Nackdelen är att materialtransporten blir mer komplex och 

större investeringar i form av maskiner och utrustning måste göras fördelen är att 

produktionen blir mer flexibel (Olhager, 2000).  

 

Vid tillverkning av produkter som ej mäts i antal utan i massa, längd, volym är processartad 

tillverkning det som lämpar sig bäst, detta kallas kontinuerlig tillverkning. Exempel på sådana 

industrier är pappersindustri, bryggeri, färgtillverkning textilindustri. Material matas in i ena 

änden och en färdig produkt kommer ut i andra, produktionsmomenten är fysiskt 

sammanbundna. Maskinerna sköter det mesta av produktionen och operatörerna har mest en 

övervakande funktion (Olhager, 2000).  

3.9.7 Modularisering  

Genom att skapa ”byggblock” eller ”moduler” innehållande olika produktvarianter som sedan 

sätts samman till en produktfamilj, anpassad efter kundens önskemål, fås en kostnadseffektiv 

och flexibel tillverkning, Figur 5. Produktstrukturen av moduler ska hållas gemensam mellan 
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många olika produktfamiljer för att skapa ett brett utbud av slutprodukter vilket är själva idén 

med modularisering (Meyer & Lehnerd, 1997).    

 
Figur 5 Modularisering exempel (Olhager, 2000) 

 
Genom att separera produktgemensamma och variantskapande delar fås en modularisering. 

Enligt Olhager (2000) finns tre typer av moduler som sätts samman för att slutligen skapa en 

slutprodukt. 

 
• Basmodul. De artiklar som är gemensamma för samtliga slutprodukter och som kan 

sägas bilda en plattform för produkten.  
 

• Variantmoduler. Ett antal varianter eller valmöjligheter erbjuds för varje modul. Vid 
kvalitativ modularisering måste ett val ske inom varje modul för att ge full 
funktionalitet åt produkten. Det är de möjliga kombinationerna av dessa val som 
skapar variantfloran på slutproduktnivå. Även tillval, där kunden kan välja eller avstå, 
kan betraktas som variantmodul. 
 

• Kundmoduler. Modulens utformning kan helt skräddarsys efter kundens krav. Om 
dessa val är alltför specifika kan framställningen av dessa vara avgörande för 
leveranstiden och om de är alltför omfattande förloras till stor del idén med 
modularisering.   

 

3.10 Lyft- och transporthjälpmedel samt mellanlagring av material 
I detta kapitel görs en genomgång av möjlig utrustning som används för att förflytta material i 

en produktionsanläggning. 
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3.10.1 Travers 

Travers används för att förflytta föremål vertikalt och horisontellt. Finns i olika utföranden 

beroende på produktens vikt. En elmotor som sitter monterad på en stålbalkkonstruktion 

driver en stålvajer med en lyftkrok för att kunna lyfta olika produkter.  

 
Figur 6 Travers för tunga lyft (ABUS, 2010) 

 

Balkkonstruktionen består av två balkar som sitter fastmonterad i väggen eller taket där 

traversen kan röra sig samt en eller två traversbalkar som själva lyftmekanismen sitter 

monterad på, Figur 6. Traverser körs vanligtvis med fjärrkontroll. 

3.10.2 Rullbanor 

En rullbana bidrar till en rationell och effektiv transport och hantering av gods med plan 

botten, Figur 7. Rullbanan består av kullagrade rullar infästa mellan två balkar. Finns både 

med och utan drivning (ÖLM AB, 2010).  

 
Figur 7 Rullbana (ÖLM AB, 2010) 

 

Enligt Jinghede (2010) på ÖLM AB kan rullbanan användas för att transportera Swedehouse 

gener och utformas då lämpligtvis med kedjedrift. Eventuellt krävs två parallella rullbanor på 

grund av den relativt stora bredden. Vid produkter med ojämnt underlag krävs att dessa ställs 

på en palett. Bygghöjden över golv är cirka 200 mm. Vid behov kan arbetsplattformar byggas 

runtom för att förenkla tillträdet. 
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Ett annat alternativ är enligt Jinghede (2010) att använda sig av en kulbädd som består av ett 

golv med kulor generna placeras på paletter och kan sedan flyttas runt. Fördelen med 

kulbädden är att den ger möjlighet till väldigt stor flexibilitet där generna kan flyttas runt efter 

önskemål. 

3.10.3 Skivställ 

Ett skivställ, Figur 8, kan användas för att mellanlagra produkter som är smala och stora till 

ytan exempelvis fönster, dörrar och innerväggar. 

 

 
Figur 8 Skivställ (ÖLM AB, 2010) 

 

Fördelen med ett skivställ är både att ytan kan utnyttjas bättre samt att risken för deformation 

på grund av egentyngd minskar.  

 

3.11 Intervju med prof. Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet 
Här presenteras en sammanfattning baserad på minneanteckningar gjorda under en intervju 

med Lars Stehn professor inom träbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet, LTU, intervjun 

hölls den 14 oktober 2010 på LTU.  

3.11.1 Kulturen hindrar utvecklingen 

En fråga som tidigt dök var varför inte industriellt byggande slagit igenom mer än det hittills 

gjort. Stehn anser att en stor anledning är den kulturkrock som uppstår då den konservativa 

byggbranschen måste förändra sig och jobb efter nya premisser. Att köpa bostäder som är 

byggda industriellt i volymer innebär att det tillverkande företaget tidigt måste veta hur 
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lägenheterna ska se ut vad beträffar ytskikt, köksinteriör, VVS-utrustning mm detta leder då 

till osäkerhet hos beställaren. Sedan när det valet är gjort är det mycket svårt att ändra i 

efterhand eftersom det innebär att tillverkaren måste göra ändringarna på traditionellt sätt i ute 

fält vilket medför en hög extra kostnad ända uppemot 25 % av den totala byggkostnaden. Vid 

traditionellt byggande tjänar istället byggföretaget pengar på ändringarna i den så kallade 

ÄTA:n. En annan aspekt är att vid industriellt byggande används ej de bestämmelserna om 

entreprenadformer som är helt styrande vid traditionellt byggande. Detta betyder ej att husen 

byggs med sämre kvalitet eftersom det fortfarande ställs myndighetskrav på konstruktionens 

bärighet, energi, elinstallation mm. 

3.11.2 Underentreprenörer i den egna verksamheten 

För att det industriella byggandet ska fungera och bli lönsamt krävs att underentreprenörer 

flyttas in i den egna verksamheten. De ska sporras till att arbeta industrialiserat med de 

fördelar som det innebär exempelvis jobba i en bättre arbetsmiljö tack vare lyftverktyg, bra 

belysning, bättre arbetsställning. Stehn anser att lokala leverantörer ska användas för att 

bygga till exempel kök så det på ett enkelt och kostnadseffektiv sätt sedan kan fraktas till 

fabriken. 

3.11.3 Små steg för att lyckas 

NCC Komplett gjorde ett försök att starta en industriell tillverkning av flerfamiljshus som 

ganska snart avveklades. En fråga som ställdes till Stehn var därför; Varför tror du att NCC 

Komplett ej fortsatte? Det finns flera faktorer som kan spelat in. En anledning kan vara att 

NCC som byggföretag är för stora, det är svårt att göra så stora förändringar i ett publikt 

aktiebolag med kvartalsekonomi. Fokus får inte ligga i att presentera ett bra resultat varje 

kvartal utan måste ligga i att bygga upp någonting långsiktigt. För att lyckas måste arbetet ske 

med små steg och se utvärdera vad som verkar vara lyckat och vad som fungerar mindre bra. 

Samtidigt är det viktigt att inte fokusera allt för mycket på djupgående teknik som kan bli 

alltför komplext. NCC Komplett kom heller aldrig riktigt ut på marknaden, en anledning 

skulle kunna vara att bolaget internt var rädd för att den industriella delen skulle bli för stor 

och på så sätt ta andelar från den traditionella byggdelen.    

3.11.4 Olika krav på organisation 

Beroende på hur stort ett verkstadsföretag är ställs olika krav på system för att hantera 

personal och material. Stehn menar att den finns en enkel tumregel som säger att vid en 

omsättning på upp till 10 miljoner kronor per år krävs inga verktyg. Vid en omsättning mellan 
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10 och 100 miljoner kronor behövs en viss organisation med till exempel en inköpschef. 

Överstiger omsättningen en miljard kronor krävs ett väl fungerande system. 

3.12 Lindbäcks AB 
1924 tog Frans Lindbäck och Hjalmar Vikström över Lundströms vattendrivna såg i Kallfors 

utanför Piteå i Norrbotten. Där kombinerade de såg- och byggverksamhet. När vattenflödet 

var tillräckligt stort sågade de timmer och på sommaren byggde de (Westerlund, 2009). 

3.12.1 Bakgrund Lindbäcks 

Lindbäcks har utvecklats genom åren och innefattar idag tre fastighetsbolag, ett av dem är 

Lindbäcks Fastigheter AB som förvaltar bland annat studentbostäder. Förutom 

fastighetsbolagen finns också byggföretaget Lindbäcks Bygg AB (LBAB). Fastighetsrörelsen 

omsatte ca 70 miljoner kronor år 2008 och går med vinst. Det finns flera fördelar med att 

driva både ett fastighetsbolag och ägna sig åt byggverksamhet. En fördel är att 

konjunktursvängningarna påverkar branscherna på helt olika sätt. En annan fördel är att 

LBAB kan använda sina trähus i de egna fastighetsbolagen som referensobjekt. Sedan början 

av 1990-talet satsar Lindbäcks hårt på industriellt byggande av flervåningshus i trä och 

omsätter idag cirka 450 miljoner kronor och är ledande i Norden inom industriproducerade 

flerbostadshus. LBABs nuvarande fabrik ligger i Öjebyn utanför Piteå, 2006 investerades 

cirka 35 miljoner kronor i en datorstyrd lina. Totala fabriksytan är 17 400 m2. I och med den 

nya investeringen kan LBAB tillverka 40 000 m2 eller 1 500 prefabricerade lägenheter per år. 

80 procent av kunderna finns i Mälardalsområdet (Westerlund, 2009).  

3.12.2 Volymtillverkning på lina 

Tillverkningen sker volymvis där varje volym är cirka 30 m2 och produktionsprocessen är 

tillverkning på lina, Figur 9.  
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Figur 9 Linjeproduktion LBAB (Foto: Per Pettersson) 

 

Volymerna sätts sedan samman och skapar bostadsrätter, hyresrätter, kontor, studentbostäder, 

äldre- och trygghetsboende. All tillverkning är kundorderstyrd och anpassas efter kundens 

önskemål vilket innebär att det ej finns något standardsortiment. Takten i fabriken är 40 

volymer per vecka och den påverkas ej av efterfrågan. Färdigställandegraden hos LBAB är 

ungefär 90%, det arbete som återstår i fält är bland annat sammankoppling av rör och 

elinstallationer samt färdigstrykning av innerväggar. I fabriken finns en golvlina en vägglina, 

våtrum och installationer görs på separata arbetsstationer. Automatiseringsgraden är hög där 

elementen rör sig framåt på rullband och flyttas med hjälp av lyftrobotar.  (Lindbäck, 2010).  

 

3.12.3 Lindbäcks LEAN-arbete 

LBAB har tagit fram ett produktionssystem som benämns Lindbäck Production System, LPS. 

Företaget strävar efter att använda ett arbetssätt som bygger på LEAN-filosofin liknande 

”Toyota Production System” och ”Scania Production System”. Detta innebär att de anställda 

jobbar efter ett standardiserat arbetsätt, använder verktyg som ständig förbättring, byter 

arbetsuppgifter med varandra för att fördela kunskapen mellan medarbetarna samt har infört 

”5S”. Till sin hjälp att implementera den japanska filosofin har företaget haft hjälp av en 

konsult från det svensk-japanska företaget JMAC (Dahlquist, 2010). Ett exempel på åtgärder 

som gjorts är att lönen är lika för alla verkstadsanställda istället för som tidigare när lönen var 
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prestationsbaserad. Ett annat exempel är de informationstavlor som finns på olika ställen i 

företaget där olika arbetsgrupper samlas och stämmer av hur de ligger till och om det finns 

några problem som behöver lösas (Lindbäck, 2010).  

3.12.4 Produktionsorganisationen 

Produktionsorganisationen är indelad i olika nivåer där medarbetarna tillhör olika lag med en 

respektive lagledare (LL). Om det dyker upp problem som inte lagledarna vill besluta om 

eller kan lösa förs det vidare till produktionsledare (PL). Produktionsledarna har sedan 

möjlighet att i sin tur vända sig till produktionschefen (PC). Ansvarig för hela produktionen är 

fabrikschefen (FC) (Lindbäck, 2010). 

 
Figur 10 Hierarki LBAB (Lindbäck, 2010) 

 

3.12.5 Materiel packas orderspecifikt 

Material såsom badrumsinredning, armaturer som är kundspecifikt packas i lådor på en 

godsmottagning inne i fabriken. Dessa lådor märks sedan med ett ordernummer så att exakt 

rätt materiel finns färdigt för montage i respektive modul ute på linan (Lindbäck, 2010). 

3.13 PARTAB 
PARTAB tillverkar prefabricerade badrumsmoduler till hotell, vårdhem och 

bostadsfastigheter med mera. Tillverkningen sker i en fabrik med hög automatiseringsgrad där 

linjetillverkning används. Genomloppstiden för en modul är cirka två veckor. Konstruktionen 

består av en stålkonstruktion som bekläds med kakel och klinkers på insidan samt gips på 
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andra sidan för att ge stabilitet. Plåten är i sig tätskikt och skarvar mellan väggsektioner och 

golv förses sedan med tätskikt. Golvet består av en stålram i C-profil med en gjuten 

betongplatta. Detta gör konstruktionen mycket stabil och tålig med avseende på 

sprickbildning i kakel och klinkers. Kakling av väggar sker med kakelrobot vilket resulterar i 

en hög finish och mycket snabbt genomförande. Alla ordrar är individuellt anpassade efter 

kundens önskemål vilket innebär att PARTAB ritar upp varje badrum med CAD-teknik 

utifrån kundens önskemål. När sedan ritningarna är kontrollerade och godkända av kunden 

tillverkas ett provrum i fullskala vilket ger kunden möjlighet att se, uppleva och besiktiga det 

färdiga badrummet. Detta är mycket viktigt ur kvalitetssäkringssynpunkt (PARTAB, 2010). 

 

Både VVS- och elinstallationer är färdigdragna i modulen där endast anslutning av två 

stycken röranslutningar för varm- och kallvatten samt inkoppling av elektrisk matning 

återstår. Rören som används är i plast av typen ”PEX rörirör” för enkel och flexibel 

vattensäker installation. 
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4 Resultat 
4.1 Val av layout och flöde 
Det enklaste och mest förutsägbara hade varit att satsa på en layout av typen fast position. 

Eftersom Swedehouse vill ha en tillverkning med inslag av bland annat LEAN-filosofi ligger 

linjemontering närmare till hands med låg PIA, kort genomloppstid och korta transportvägar. 

Detta skapar också möjlighet för varje operatör att få en nyckelroll i produktionsprocessen. 

Nackdelen är att det innebär en relativt hög investering i produktionsutrustning men eftersom 

Swedehouses strävan är att arbeta med så få kundspecifika produkter som möjligt anses detta 

ändå vara ett bra alternativ.  

 

I det förslag som arbetats fram delas tillverkningen in i två delar. Arbetet med att tillverka 

stålkonstruktionen och gjuta plattan är en del och tillverkas i en byggnad eller del av byggnad 

som en egen process streckad inramning i Figur 11. Den andra delen av tillverkningen 

innefattar stomkomplettering och installationer där huvuddelen av tillverkningen sker. Det 

finns flera fördelar med att göra den indelningen, det ena är att stål- och betongarbetet inte 

ställer särskilt höga krav på renlighet och att stålarbetet är högljutt och slipper då orsaka dålig 

arbetsmiljö för övrig tillverkning. En annan fördel är att den långa tiden som plattan kräver 

för att brinna inte ingår i samma del som huvuddelen av tillverkningen gör. 
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Figur 11 Tillverkningsordning för de ingående operationerna 

  

Det förslag på layout som föreslås består av en fast positionerad tillverkning för stål- och 

betongkonstruktionen. Alternativt en liten flytande lina Figur 12. För installationer och 

stomkomplettring föreslås en U-formad flytande linjetillverkning, Figur 13,.  

 
Figur 12 Fabrikslayout stål- och betongtillverkning 

Den U-formade linan väljs för att disponera ytan på ett bra sätt och få korta vägar för 

materialtransport.  
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Figur 13 Fabrikslayout stomkomplettering 

 

I den U-formade linan finns också två flödesgrupper. I den första flödesgruppen utförs arbetet 

med schakt och innervägg parallellt med arbetet kring installationer och installationsgolv. I 

den andra flödesgruppen är det arbetet kring snickerier, golvläggning och kompletteringar 

som utförs parallellt. Anledningen till att flödesgrupper valts för en del av tillverkningen är att 

de olika arbetsmomenten som utförs där är beroende av varandra och pågår samtidigt. Detta 

skapar problem vid linje montering då material och operatörer måste transporteras fram och 

tillbaka utefter linan. I flödesgruppen kan då gruppen själva styra sin detaljplanering vilken 

typa av gener som tillverkas vilket leder till ökade delaktighet och engagemang för 

operatörerna.  

 

4.2 Layout stål och betong 
Här beskrivs ett förslag till indelning och arbetsgång för linorna och flödesgrupperna. 

4.2.1 Ankommande gods 

Bägge linornas första del består av en station för det ankommande gods som måste förvaras 

inomhus. Råvaror och material levereras till fabriken enligt JIT. Pallställ används för att 

utnyttja ytan på ett effektivt sätt. Godset transporteras sedan vidare till respektive lagerplats i 

fabriken när ett behov uppstår. Kanbanstyrning används för att minimera lagerhållningen. 
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4.2.2 Bearbetning stålkonstruktion 

Här utförs stålarbetet. Måttanpassade balkar och pelare levereras enligt JIT med 

sekvensstyrning till fabriken för att i förarbetesstationen hålborras och förses med topp och 

bottenplåtar som svetsas fast. Några olika varianter för hålborrning finns beroende på vilken 

gen som ska tillverkas och var pelaren eller balken ska sitta. Så få varianter som möjligt ska 

finnas för att modularisera tillverkningen. Balkar och pelare placeras sedan i en svetsfixtur för 

att hållas på plats till dess att svetsarbetet är färdigställt.  

 
Figur 14 Ingående arbetsmoment stålkonstruktion 

 

Hur de olika momenten är beroende av varandra framgår av Figur 14. 
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4.2.3 Betong och gjutning 

Den svetsade balkkonstruktionen lyfts sedan ur svetsfixturen och placeras i en färdigbyggd 

gjutform på en palett på rullbanan. Gjutformen tillverkas i en förarbetsstation där också 

ingjutningsgods och armering anpassas för den specifika genen. De delar som är 

prefabricerade exempelvis golvbrunnar och rör hålls i så få varianter som möjligt och 

levereras till en särskilt avsedd lagerplats invid gjutarbetsstationen. De olika arbetsmomenten 

visas i Figur 15. 

 
Figur 15 Ingående arbetsmoment betong 

 

Balkkonstruktionen med den förarbetade gjutformen lyfts till arbetsstationen för gjutning där 

betong hälls i formen och jämnas av i processen ingår också skakning för att säkerställa att 

betonget fördelar sig väl.  

 

Gjutningen kräver sedan en brinntid på 24 timmar vilket gör att en buffert måste hållas där två 

buffertstationer finns med plats för åtta gener i varje station. Dag 1 placeras de gjutna generna 

i station 1 samtidigt plockas då färdiga gener ur station 2. Dag 2 växlas förloppet så gjutna 

gener placeras i station 2 och färdigbrunna plockas ur station 1 och fraktas till 

stomkomplettering- och installationstillverkningen.  
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4.3 Layout stomkomplettering och installationer 

4.3.1 Montering takplattor 

Färdiga stommar med gjutet golv levereras från stål- och betongtillverkningen till stationen 

för montering av takplattor. Takplattorna av prefabricerad betong köps av underleverantör och 

levereras till fabriken via kanban och placeras i ett särskilt anpassat skivställ.  

 
Figur 16 Ingående arbetsmoment takmontering 

 

Därifrån lyfts sedan plattorna och monteras i stommen av stål sist monteras lyftöglor i 

stålramen, Figur 16. 

4.3.2 Montering yttertak 

De gener som ska bli yttertak transporteras från gjutning till en särskild yttertaksstation där 

färdigställande arbete kring yttertaket utförs. Material som ska monteras förarbetas parallellt 

med att montering av de olika komponenterna sker, Figur 17.  

 
Figur 17 Ingående arbetsmoment yttertak 

 

När yttertaksgenerna är färdigmonterade packas de i en egen packning för transport till 

uppställningsplats. 
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4.3.3 Yttervägg, schakt, innervägg, installationer och installationsgolv 

De gener som ska bli rumsgener går till en flödesgrupp där arbetet kring yttervägg, schakt- 

innerväggar, installationer, och installationsgolv sker parallellt. En gemensam 

arbetsbeskrivning finns för hela flödesgruppen. Också här finns en förarbetesstation där 

material som träreglar, väggsektioner rör och kablage måttanpassas och delas in i olika 

variantmoduler beroende på genens slutliga utformning. Innerväggar och schaktväggar, Figur 

18, färdigställs om möjligt utanför genen för att sedan lyftas in.  

 
Figur 18 Ingående arbetsmoment schakt och innervägg 

 

Arbetet med yttervägg, Figur 20, samt inner- och schaktväggar, Figur 18, sker parallellt med 

installationsarbetet, Figur 19. Däremot kan färdigställandet av installationsgolv, ske först efter 

att arbetet med installationerna har utförts.  
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Figur 19 Ingående arbetsmoment installationer 

 

Installationsgolvet består av reglar av stål som villar på ben som sedan golvet läggs uppe på. 

De ingående arbetsmomenten för installationsgolvet visas i Figur 21.  

 
Figur 20 Ingående arbetsmoment yttervägg 

 

Alla installationer görs sedan i det utrymme som skapas mellan betonggolvet och det 

upphöjda trägolvet. 

 
Figur 21 Ingående arbetsmoment installationsgolv 

Arbetet med att färdigställa de olika arbetsmomenten pågår parallellt för att hålla ledtiden så 

kort som möjligt. 
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4.3.4 Fönster och dörrar 

När arbetet med innerväggar och installationer är slutfört förflyttas genen på rullbanan till 

stationen för montering av dörrar och fönster där fönster, fönsterdörrar, innerdörrar och 

ytterdörrar monteras parallellt som visas i Figur 22.  

 
Figur 22 Ingående arbetsmoment fönster och dörr 

Antal varianter på fönster, fönsterdörrar och dörrar hålls låg för att kunna hålla små lager där 

samma produkter passar till de olika generna genom ett standardiserat sortiment. 

4.3.5 Målning och plattsättning 

Efter fönster- och dörrmontering är det dags för målning av innerväggar och tak. Först läggs 

tätskikt på golv och väggar i badrum. De olika arbetsmomenten visas i Figur 23 Eventuellt 

måste generna stå i en buffertzon för att torka efter det att tätskikt har lagts.  

 
Figur 23 Ingående arbetsmoment målning och plattsättning 
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När tätskiktet har torkat ska kakel och klinker sättas. Slutligen ska plattsättningen fogas. 

Målning av väggar och tak i övriga rum kan ske parallellt med arbetet i badrummet. De gener 

som ej innehåller någon våtrumszon går direkt vidare till nästa station.  

 

4.3.6 Golv, snickerier samt kompletterande installationer 

De olika arbetsmomenten för denna flödesgrupp syns i Figur 24 och Figur 25. Parkett läggs i 

alla rum förutom badrum där klinkers används. En parkettdel närmast skarven mellan generna 

sparas för att läggas på plats vid kompletterande arbete vid byggnadens uppställningsplats. 

Garderober och skåpstommar monteras ihop i förarbetesstationer för att sedan fastmonteras 

och förses med dörrar i tillverkningslinan.  

 
Figur 24 Ingående arbetsmoment kompletteringar 

Det ska bara finnas ett fåtal varianter på skåp och garderober och alla dörrar ska vara av 

samma utförande för att jobba modulariserat.  
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Figur 25 Ingående arbetsmoment snickerier 

Det sista som görs innan städning är att arbetet med installationerna slutförs exempelvis så 

monteras stömställare och armaturer på de färdiga väggarna. 

4.3.7 Städning 

Det sista arbetet innan packningen är städningen vilket innebär att generna dammsugs och 

våttorkas samt att fönster torkas. 

4.3.8 Packning 

Packningen innebär att generna förses med en särskilt anpassad presenning. Arbetet med 

packningen ställer mycket höga krav på noggrannhet då det ej får läcka in vatten vilket kan 

orsaka stora skador och kostnader som följd.  

4.4 Balansering av linan 
Att uppskatta tiden för varje ingående operation är i detta skede skulle bli mycket osäker då 

allt för mycket arbete återstår innan produktutvecklingen är färdigställd.  Därför blir det svårt 

att balansera produktionen. Till att börja med är det lättare att fokusera på precedensrelationer 

och utifrån det arbeta fram en layout.  

4.5 Val av utrustning för transport av gener 
Eftersom generna, efter att stål- och betongoperationerna utförts, väger nästan 20 ton krävs en 

väl igenomtänkt lösning för transport igenom tillverkningen. Det finns ett flertal alternativ, 

det alternativ som verkar mest lämpligt är rullbanan där generna då placeras på någon form av 

palett. Rullbanan drivs framåt av en slags kedjemekanism vilket ger en smidig framflyttning 

av generna.  
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Att lyfta generna med travers är också ett alternativ. Problemet med travers är att den bara kan 

arbeta på ett ställe i taget vilket skapar problem med flöde och takttid med risk för att gener då 

får stå och vänta på transport vilket leder till slöseri av tid i form av ”lastning” och ”lossning”. 

En annan fördel med rullbanan jämfört med travers är att hängande last undviks med 

eventuell risk för skada på personal, egendom och hängande last. Travers kan dock användas 

som komplement till rullbanan för att lyfta ur eller byta plats på gener i linan. 

 

Ytterligare ett alternativ är att ha en järnvägsräls ingjuten i fabriksgolvet och sedan 

transportera generna på särskilt anpassade järnvägsvagnar. Järnvägsvagnarna kan då 

lämpligtvis förses med någon form av motoriserad drivning.  

 

Transporten från stål- och betongtillverkningen till resterande tillverkning är beroende på hur 

långt ifrån varandra de olika produktionerna kommer ske. Denna transport väljs efter de 

förutsättningar som visar sig föreligga. 

4.6 Modularisering 
Modularisering lämpar sig väl för Swedehouses produkter, genom att bygga på basgenen med 

olika variant och kundmoduler kan ett flertal slutprodukter fås. Beroende på vilken gen som 

tillverkas kök-, våtrums- eller takgen kommer olika modulalternativ att finnas. 

 

 
Figur 26 Exempel på modularisering av kökskomponenter 
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Figur 26 visar hur ett kök skulle kunna indelas med modularisering. Basmodulen innehåller 

basgenen färdig för köksmontering andra delar som ingår i basgenen är sådant som inte 

påverkar standarden i köket till exempel köksarmatur, vattenlås, diskbänk m.m. I modul A 

väljs golvtyp. I modul B väljs skåpstommarna som kan kombineras beroende vilket kök som 

önskas och utifrån storlek på köket. För att ge kunden möjlighet att sätta sin egen prägel på 

köket kan en modul vara kundspecifik där val som exempelvis skåpluckor, kakel och 

bänkskiva kan göras. I modul C väljs vilken typ av vitvaror som önskas. 

 

4.7 Kontinuerligt förbättringsarbete 
Eftersom denna tillverkning startas upp från noll kommer en stor utmaning ligga i att hitta 

arbetssätt och verktyg för att effektivisera tillverkningen. Alla ska delta i detta arbete genom 

att arbeta i grupper och rapportera till sina respektive gruppchefer vilka förslag till 

förbättringar som finns. Vid varje arbetsstation bör en tavla finnas för att kunna visualisera 

och göra informationen tillgänglig för alla medarbetare beträffande förbättringsförslag, 

kvalitet och riskhantering. Det går alltid att göra något bättre eller anpassa arbetet efter nya 

förutsättningar.  
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5 Slutsats 
Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag till layout och identifiera de olika 

arbetsmomenten/operationerna som kommer vara aktuella vid tillverkning av dessa 

prefabricerade passivhus. Från början var tanken att kunna räkna på operationstider och 

balansera den framtagna linan.  

 

Eftersom det funnits för mycket som varit oklart beträffande vad som ska produceras och 

framförallt hur det ska produceras har ett genomförande av en balansering ej varit möjlig. Det 

hade gått att uppskatta en tid för varje operation för att sedan balansera den anläggningen men 

det hade varit tidskrävande och hade med all sannolikhet fått göras om när alla beslut om hur 

tillverkningen ska ske har fattats. Arbetet har istället fokuserats på att titta på vilken layout 

som är mest lämpad för Swedehouse tillverkning och framförallt att identifiera vilka 

operationer som krävs för att till slut få en färdig produkt. Innan arbete påbörjades fanns 

önskemål att produktion skulle eftersträva att tillämpa filosofier som finns inom bland annat 

Scania CV AB och Toyota Motor Corporation vilket gjorde att möjligheterna att använda 

linjetillverkning har studerats. Litteraturen visar att det finns anläggningar som idag använder 

linjetillverkning och tillämpar LEAN- filosofi för att bygga hus. 

 

Det förslag som arbetats fram bygger till stor del på linjetillverkning med två flödesgrupper 

där arbete med bland annat installationer pågår parallellt med arbetet att färdigställa väggar 

och golv. Arbetet berör många stora områden vilket tillsammans med det faktum att en färdig 

produkt ej tagits fram leder till att arbetet skett mer på konceptuell nivå istället för på 

detaljnivå vilket också beror på det begränsade underlaget som finns tillgänglig för ett 

genomförande av ett examensarbete.  

 

Svaret på den inledande frågeställningen ”Hur uppnås en effektiv produktionsprocess, vid 

industriell produktion av bostäder i betong?” kan sammanfattas med några punkter. 

• Hålla kapitalbildning i form av produkter i arbete låg. 
• Arbeta standardiserat. 
• Hålla ner antalet produktvarianter med hjälp av modularisering. 
• Layout som är anpassad efter tillverkning för att få korta materieltransporter. 
• Alla medarbetare ska känna att de tillhör samma team. 
• Involvera och uppmuntra alla anställda i att ständigt förbättra produkter och metoder. 
• Ta små steg vid förändring och expandering. 
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5.1 Förslag till fortsatt arbete 
I ett första skede kommer tillverkningen ske i en befintlig produktionsanläggning med fast 

position och enligt mer traditionella byggmetoder som utförs av en byggentreprenör. När den 

tillverkningen kommit igång kan en tidstudie av ingående arbetsmoment göras och utifrån det 

en balansering av en framtida egen tillverkningsanläggning. Om anläggningen ska hålla en 

kort genomloppstid krävs en välbalanserad produktionsanläggning. När en 

produktionsanläggning finns och tillverkningen i fabrik kommit igång skulle en 

värdeflödesanalys behöva göras för att utvärdera hur stor del av arbetet som är 

värdeskapande. Ett annat förslag är att göra ett arbete där möjligheten att modularisera 

Swedehouses tillverkning undersöks i detalj. 
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7 Bilagor 
7.1 Operationslista stål- och betongarbete 
En kortfattad beskrivning ges här för ingående operationer/arbetsmoment i stål- och 

betongkonstruktionen. Då den tillgängliga informationen är bristfällig kan operationer saknas 

eller vara överflödiga. Tanken var att även ledtid för de olika momenten skulle arbetas fram 

men fokus inriktades i stället på framtagning av layout. 

 

Ordningsställande av produktionshjälpmedel 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Ordningsställande av gjutbord för 

betongbjälklag 

Förtillverkad gjutform av trä plockas fram 

till gjutplats  

Montagefixtur för balkkonstruktion ställs i 

ordning beroende på vilken typ av gen som 

ska tillverkas. 

 

 

Förarbete stål 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Färdigkapade balkar och pelare hålborras Hål borras efter ritning. 

Påsvetsning av topp- och bottenplåtar på 

pelare 

Svetsas på änddelen av pelare totalt 12 st. 

 

Montering stål 



42 

 

 

Gjutning bjälklagsplatta 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Förarbete armering och ingjutningsgods Armeringsnät, golvbrunnar, 

rörgenomföringar storleksanpassas, bockas 

och fixeras. 

Gjutning och avjämning bjälklagsplatta Betong hälls i gjutform. Rengöring av 

verktyg.  

Vibrering Den gjutna konstruktionen vibreras för att 

fördela betongen i gjutformen. 

Brinntid platta Plattan ska brinna i 24 timmar. 

 

Montering takbetongplatta 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Montering takbetongplatta samt lyftöglor i 

pelare 

Prefabricerad takbetongplatta lyfts på plats 

med travers och lyftok. 

 

 

7.2 Operationslista stomkomplettering och installationer 
En kortfattad beskrivning ges här för ingående operationer beträffande stomkomplettering och 

installationer. Då den tillgängliga informationen är bristfällig kan operationer saknas eller 

vara överflödiga. 

Förarbete takbjälklag ovan betong 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Placering av balkar, pelare och dubbar i 

montagefixtur.  

Balkar och pelare lyfts på plats med 

lyftverktyg låses/fixeras i fixtur. 

Svetsning av balkkonstruktion Svetsas enligt operationsbeskrivning. 
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Arbetsmoment 

 

Tillvägagångssätt 

Förarbete plywood Plywood måttanpassas enl. spec.  

Förarbete gips Gips måttanpassas enl. spec. 

 

Takbjälklag ovan betong 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Isolering Lösull blåses in 

Montering diffusionsplast Diffusionsplast fästs med häftpistol 

Montering plywood Plywood fäst med skruvdragare 

Lägga klistrad papp Måttanpassas och läggs ut. 

Montera läkt Måttanpassas och fästs med spik- eller 

skruvmaskin. 

Montera takplåt Måttanpassad plåt läggs ut och fäst med 

särkilt anpassad skruv eller spik. 

 

Yttervägg 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Montering av måttanpassade sandwichpaneler Skruvas fast i balkkonstruktionen.  

Montering fasad  

Montering dropp- och fönsterbleck  

 

Förarbete schakt- och innerväggar 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Måttanpassning av träreglar Kapas enl kaplista i kapsåg. Hålborrning 

för VP-rör 

Förarbete gips  Plocka i ordning rätt antal och måttanpassa 

vid behov, gör håltagning för apparatdosa 
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Förarbete OSB Plocka i ordning rätt antal och måttanpassa 

vid behov, gör håltagning för apparatdosa 

 

Schaktväggar 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Uppregling av schaktväggar Träreglar måttanpassas och fästs i golv och 

tak 

Montering montagestål för installationer Fäst med skruv i reglar 

Montering gips samt OSB Våtgips mot våtrum annars gips och OSB 

skruvas fast i reglar 

Isolera mot schakt Isolering måttanpassas och fästs. 

Montering dubbelgips mot insida Måttanpassas och fästs. 

 

Innerväggar 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Uppregling innervägg   

Montering en sida OSB och gips Skivorna skruvas först OSB och sedan 

gips. 

Installationer i innervägg (gäller även 

ytterväggs insida) 

VP-rör med installationskabel och 

anslutningsdosor monteras.  

Isolering innervägg (gäller även y-väggs 

insida) 

Isolering med mineralull på rulle  

Ytterväggs insida kläs med diffusionsplast. Insidan av de väggar som är ytterväggar 

kläs med diffusionsplast. 

Dubbling med OSB och gips (gäller även 

ytterväggs insida) 

Återstående sida av innervägg samt insida 

av yttervägg kläs med OSB och gips. 

 

Installationer 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 
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Montering ventilationskanaler Dras i installationsgolv skarvar mellan 

gener förses med isolerad flexibel kanal 

”drasut”. Fästs i golv. 

Montering FTX-aggregat  Fästs på vägg samt kanaler ansluts och 

elektrisk inkoppling görs. 

Montering och inkoppling rör. VV, KV samt avloppsrör förläggs och 

ansluts. PVC-rör används. 

Kanalisation el, tele data. Montagejärn/kabelstege på golv 

Kabeldragning Installationskabel samt data läggs på stege 

och framdras till schakt. 

Montering samt inkoppling av elcentral  

 

Installationsgolv 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Utsättning stolpar Stolpar som det upphöjda 

installationsgolvet ska vila på placeras ut. 

Montering golv Golvet måttanpassas och läggs ut. 

Inskärning inspektions- montageluckor och 

ventgaller 

Där skarvar av ventilation och vattenrör 

finns görs håltagning för att lättare kunna 

inspektera och göra service. 

 

Fönster och dörrar 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Montering ytterdörr  

Montering fönster och fönsterdörrar  

Montering innerdörrar  

 

Målning och plattsättning 
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Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Spackling väggar och tak Spackel läggs på där behov föreligger. 

Grundmålning väggar och tak Målning med roller. 

Golvläggning med fall och tätskikt våtrum Enl. spec. och gällande normer. 

Torktid Våtrumsgolvet måste torka innan 

klinkerplattor läggs. 

Kakling och plattsättning  

Fogning  

 

Golvbeläggning  

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Lägga parkett Parkett läggs i alla rum förutom våtrum. 

 

Förmontering snickerier 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Hopsättning stommar och lådor med insatser 

mm. till kök 

Levereras i platta paket och monteras enl. 

specifikation för varje köksgen. 

Hopsättning stommar och lådor med insatser 

mm. Till badrum 

Levereras i platta paket och monteras enl. 

specifikation beroende på badrumstyp. 

Hopsättning stommar garderober Levereras i platta paket och monteras. 

 

Snickerier och skåpinredning 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Montering kökssnickerier De hopmonterade snickerierna monteras. 

Montering våtrumssnickerier  De hopmonterade snickerierna monteras. 
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Montering garderober De hopmonterade snickerierna monteras. 

 

Kompletterande arbete 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Komplettering ventilation Placera galler och don 

Komplettering el och belysning Montering inkoppling armaturer samt 

inkoppling strömställare, vägguttag samt 

termostat för elvärmare. Inkoppling samt 

montering av vitvaror och eventuell 

tvättpelare. 

Komplettering VVS och porslin Inkoppling till armaturer kök och bad 

montering inkoppling WC 

Komplettering tele, data, och styr Inkoppling nätverksuttag  

Listning och montering beslag   

 

Städning 

Arbetsmoment Tillvägagångssätt 

Sopning samt dammsugning  

Fönsterputs  
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7.3    Intervjuunderlag 
Följande intervjuunderlag sammanställdes innan besöket av de olika företagen gjordes. En del 

av frågorna besvarades av handledare på plats andra gick att besvara själv efter besöket.  

7.3.1 Lindbäcks bygg AB 

Datum för intervju: 

Intervjuare: 

Namn? 

Befattning? 

Antal år i företaget? 

 

1. Viken produktionsprocess används? Fast position, Funktionell verkstad, Flödesgrupp, Lina, 
Kontinuerlig tillverkning? 

2. Har LBAB standardmoduler eller sker det någon beredning? 
3. Hur sker skarvning av KV/VV-rör mellan modulerna? 
4. Hur sker skarvning av ventilationskanaler? 
5. Placering av rörstråk, toleranser för att klara sammankoppling i fält? 
6. Finns schakt i varje modul. 
7. Rör sig modulerna i fabriken? 
8. Takttid/produktionsvolym? 
9. Hur hög färdigställandegrad har LBAB? 
10. I hur stor utsträckning används halvfabrikat? 
11. Används 3D-underlag? 
12. Var ligger kundorderpunkten? 
13. Hur säkerställs transporten av våtrumsmodul m.a.p. sprickbildning i kakel och tätskikt? 
14. Arbetstider, skiftgång? 
15. Gränsdragning/fördelning mellan arbete i fabrik och i fält, är det folk som är med både i 

fabrik och i fält alltså hela kedjan? 
16. Vad tror Du om framtiden för Industriellt byggande? 
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7.3.2 PARTAB 

Datum för intervju: 

Intervjuare: 

Namn? 

Befattning? 

Antal år i företaget? 

 

1. Viken produktionsprocess används? Fast position, Funktionell verkstad, Flödesgrupp, Lina, 
Kontinuerlig tillverkning? 

2. Hur mycket VVS ingår i modulen? 
3. Hur undviks sprickbildning i kakel och tätskikt under transport? 
4. Takttid/produktionsvolym? 
5. Rör sig modulerna i fabriken? 
6. När ligger kundorderpunkten (projekt eller processtyrt)?  
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