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Förord 
Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Masonite AB och är den avslutande delen i 

mina studier till civilingenjör inom Industriell Ekonomi samt Väg- och Vatten. Arbetet 

utfördes perioden september 2007 till september 2008. Sommarmånader och en längre 

utlandsvistelse fördröjde arbetet. Arbetet med rapporten har varit enormt lärorikt och det är 

min förhoppning att det kommer komma till nytta i framtiden. 

 

Det finns en mängd personer att tacka för att det här arbetet har blivit av, först och främst 

riktas ett stort tack till Helena Johnsson på avdelningen för byggkonstruktion, som var den 

som lade fram arbetet till mig som förslag till examensarbete. Min handledare på Masonite 

AB Tommy Persson och övrig personal på produktionsavdelningen samt min handledare på 

institutionen för Industriell Ekonomi, avdelningen Kvalitets- och miljöledning: Fredrik 

Backlund. Jag vill även passa på att tacka alla goda vänner samt föreningen LKC som förgyllt 

studietiden i Luleå på allra bästa sätt. 

 

Gävle, Januari 2009
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Sammanfattning 

Idag används många olika byggsystem, prefabricerade enheter som tillverkas i fabrik enligt 

färdigställda ritningar. Uppförandet av byggnaderna går snabbare på byggplatsen och därmed 

spara tid och pengar. Det kommer hela tiden nya byggsystem och i dagsläget finns ett intresse 

kring de byggsystem som utvecklas i trä, främst på grund av enkel bygglogistik beroende på 

låg vikt och även ur miljösynpunkt. 

 

När ett nytt byggsystem tas fram undersöks först och främst vilka tekniska byggegenskaper 

det har. Bland annat identifieras systemets bärförmåga, ljudklass, brandmotstånd och 

miljöpåverkan. Huvudpoängen med byggsystem är däremot att spara tid, och därför sker 

mycket utveckling kring hur det går att göra dem montagevänligare, enklare och snabbare att 

använda sig av. Skillnaden mellan ett byggsystem som är tänkt att användas när konstruktören 

av systemet finns tillgänglig kan skilja sig mycket gentemot ett system som är tänkt att kunna 

användas av vem som helst, med hjälp av en manual.  

 

Den här rapporten omfattar en studie av ett byggsystem i trä, vid dess första skarpa 

tillämpning. Ett demonstrationsbygge har följts och dokumenterats med avseende på 

kvalitetsavvikelser. I det aktuella fallet byggs inte fler än fyra våningar, men systemet är 

beräknat och anpassat att klara upp till åtta våningar. Det som återstår att ta reda på är hur 

systemet fungerar i praktiken och hur det går att göra det så attraktivt som möjligt för 

kunderna.  

 

Litteraturstudier med kopplingar mot Lean och kvalitetsteknik har genomförts med avsikt att 

analysera materialet och komma fram till förbättringsförslag. Tidigare genomförda studier 

inom liknande områden har granskats för att se om upplevda problem är återkommande och 

vilka åtgärder som i de fallen har föreslagits. 

 

Rapporten har skrivits på uppdrag av Masonite AB, som är leverantör av masoniteskivor och 

även de som har ritat det specifika byggsystem som har studerats. Rapportens övergripande 

resultat beskriver vikten av noggrannhet och bra kommunikation när de olika komponenterna 

av ett byggsystem skall tillverkas, och att det fortfarande finns problem i byggbranschen när 

det gäller att införa industriellt byggande. Det handlar mycket om att ändra en kultur och 

tradition inom branschen, och den formen av förändring måste starta i ett engagerat ledarskap 

som kan nå ut i hela organisationen. 
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Abstract 
Today a lot of construction is based on building systems, in other words prefabricated units 

that are made in factories according to approved blueprints. This course of action aims at 

streamlining site work, and thus save time and money. New building systems are constantly 

emerging, and today there is an interest in wooden building systems. Wood is interesting, first 

and foremost considering the construction logistics due to its low weight, but also from an 

environmental point of view. 

 

When a new building system is developed, the first thing that is investigated is its technical 

properties. Load carrying capacity, acoustic performance, fire safety and environmental 

aspects are investigated. The main idea with building systems is however to save time, and 

because of that, a lot of development is focused on how to make them more user friendly, 

easier and quicker to work with. The difference between a building system that is used when a 

structural engineer is at hand can be quite great compared to when a system is supposed to be 

used by anyone by means of a manual. 

  

This thesis is focused on the study of a building system in wood, at its first application outside 

the testing grounds. A demonstration project was followed and documented focusing on 

quality aspects. In this first project, no more than four floors are built, but the system is 

designed to handle up to eight floors. What remains to be done is to find out how the system 

works in real life and how it can be made attractive to the clients. 

  

Theory has been studied within the areas of Lean Construction and Quality Management with 

the intention to analyze the material and come up with improvement suggestions. Earlier 

studies in similar areas have been reviewed to see if experienced problems recur and what 

kind of solutions have been offered in those situations. 

 

The industrial partner is Masonite AB, which is the supplier of masonite boards and they have 

also designed the specific building system that has been studied. The result shows the 

importance of accuracy and good communication when the different components of a certain 

building system are manufactured, and that there are still problems in the construction 

industry when it comes to integrating industrialized construction. It has much to do with 

changing culture and tradition within the industry. This kind of change must start in a 

committed leadership that can reach throughout the entire organization. 
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1 Inledning 
Nyutveckling inom industriell träbyggande har medfört att det är ett intressant område för ett 

flertal aktörer i byggbranschen, som lägger ned kraft och tid på att utveckla området. Att 

bygga med byggsystem ligger i tiden, vilket kan ses på de byggen som genomförs runt om i 

Sverige idag.  

 

När något byggs med hjälp av ett byggsystem, innebär det att prefabricerade enheter används i 

någon utsträckning. Prefabricerade enheter är något som på förhand tillverkas i fabrik. Graden 

av prefabricering kan variera från ett kort väggavsnitt utan installationer eller gipsskivor, till 

en hel lägenhet med installationer och ytskikt på plats (Johnsson m fl., 2006). Dessa enheter 

monteras sedan ihop enligt en förutbestämd mall och ordning för att skapa ett system. Har ett 

system väl tagits fram så har det samtidigt skapats förutsättningar för att industrialisera sitt 

byggande, eftersom ett system består av ett begränsat antal olika enheter som enkelt kan 

upprepas. Enligt en modell liknande löpande bandet princip är det då möjligt att få ner sina 

produktionskostnader med standardiserad produktion. Arbetssätet kallas industriellt 

byggande, att montera och bygga med prefabricerade enheter enligt en princip som har stora 

likheter med produktion i vanlig tillverkningsindustri (Johnsson m fl., 2006). 

 

Att bygga med prefabricerade byggelement är inte nytt. Helprefab fick industriell tillämpning 

i Sverige så tidigt som under 1800-talet (Trälyftet, 2005). Variationen mellan olika system är 

stor bland annat varierar de i konstruktionsmaterial och omfattning. Idén med att bygga med 

prefab handlar om att minska tidsåtgången på byggplatsen. Desto mer avancerat och invecklat 

ett system är, desto större krav ställer det på organisationen bakom projektet. Vilken grad av 

inflytande som är önskvärt att ha över hela byggprocessen är en frågeställning som 

involverade företag måste ställa till sig själva, något som främst gäller de som konstruerat 

byggsystemet i fråga.  

 

Även om prefabricering har funnits länge, så har byggsystem i trä för större bostadshus inte 

funnit så länge. Det beror på att fram till 1994, då en regeländring i BKR (Boverkets 

konstruktionsregler) skedde, så var det inte tillåtet med flerbostadshus i trä med flera våningar 

på grund av brandrisken. Nu har nya lösningar för brandsäkerhet löst problemet och man 

jobbar med att lyfta fram träets fördelar, exempelvis ur miljö- och energisynpunkt, (Trälyftet, 

2005). Läget anses idag vara gynnsamt för byggsystem i trä, eftersom svensk trämekanisk 

industri är inne i en strukturomvandling. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Att arbeta med industriellt byggande ställer höga krav på att allt är rätt från början. Ett vanligt 

bygge går att korrigera efter hand, men när monteringsfärdiga enheter kommer i en specifik 

turordning måste alla mått stämma från början. Särskilt viktigt är att den första enheten 

hamnar precis rätt, i annat fall förskjuts felen och montörerna får antingen börja om från 

början eller korrigera varje efterföljande element. Eftersom den stora fördelen med industriellt 

byggande är tidsvinsterna, så ställs kraven på byggtiderna efter de förutsättningarna. Det gör 

att korrigeringar och förseningar blir kostsamma. 

  

Varje byggsystem ställer olika krav på de involverade beställarna, konstruktörerna och 

montörerna. Vissa krav kan specifikt gälla monteringsanvisningar för att undvika 

felkonstruering och svagheter i konstruktionen, andra kan behandla olika direktiv för vilken 

information som olika aktörer behöver tillgång till för att undvika onödiga förseningar.  
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Det finns ett stort antal byggsystem på marknaden idag, de flesta större byggföretagen har ett 

eller flera egna byggsystem och även ett antal komponentleverantörer. De olika systemen 

skiljer sig åt i utförande och material, främst beroende på konstruktören av systemet. 

Byggföretag försöker ta fram byggsystem som är så resurssnåla och enkla som möjligt, för att 

på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra entreprenörer/konkurrenter. En del 

byggsystem är framtagna av komponentleverantörer som vill framhäva fördelarna med just 

deras komponenter och ser byggsystemen som ett medel för att sälja mer komponenter.  

 

Oavsett avsikt med framtagningen av ett nytt system, är det viktigt att varje system utvärderas 

för att det skall kunna uppnå den attraktionskraft det är tänkt att ha på marknaden. För att 

undvika förseningar måste varje moment för varje specifikt byggsystem identifieras och 

planeras. Annars finns det en risk att den fördel som industriellt byggande är tänkt att ge går 

förlorad. Däri ligger utmaningen för det här arbetet, att ta fram den information som bör 

finnas tillgänglig för dem som använder byggsystem och hur arbetet med byggsystem kan 

utvecklas, främst mellan involverade aktörer. 

 

Sättet att göra affärer i byggbranschen bygger på projektavtal. De inbördes förhållandena 

mellan aktörerna beskrivas av entreprenadformen. 

1.1.1 Entreprenadformer 

Generellt när det talas om entreprenadformer så hänvisas det till tre olika former. Inom dessa 

finns sedan ett flertal olika som är mer specificerade. Gränserna mellan dessa tre former är i 

praktiken ofta ganska diffus (SABO, 2005) 

 

Generalentreprenad innebär att beställaren av ett projekt ansvarar själv för projektering och 

knyter kontrakt med en entreprenör som tar på sig hela ansvaret för utförandet. Det är vanligt 

att den ytterst ansvariga entreprenören sedan kontrakterar fler underentreprenörer (ibid.). 

Generalentreprenad används sällan i industriellt byggande. Prefabricerade komponenter är 

däremot mycket vanligt. 

 

Totalentreprenad innebär att entreprenören tar på sig ansvaret för projekteringen, även om 

beställaren fortfarande sköter förundersökningen. Entreprenören fungerar även som 

generalentreprenör till projektet men kan knyta till sig underentreprenörer (ibid.). För 

industriellt byggande är detta den vanligaste entreprenadformen eftersom projektering och 

produktion utförs av samma part. 

 

Delad entreprenad innebär att beställaren ansvarar för projektering och samordning, de 

knyter sedan till sig ett flertal olika sidoentreprenörer för olika delar av arbetet (ibid.). Delad 

entreprenad används mera sällandå den ställer höga krav på beställarens kunskaper. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med det här arbetet är att utvärdera stommontaget av ett byggsystem för flervåningshus 

i trä. 

 

Frågeställningar som skall besvaras för att uppnå syftet: 

 Vilka styrkor och svagheter har det specifika byggsystemet med avseende på 

montering och tillämpning? Vilka krav måste ställas på montering för det aktuella 

byggsystemet?  
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 Hur sker samarbetet mellan de involverade parterna i ett byggprojekt och hur påverkar 

det byggprocessen? 

 

Andra områden som berörs är projektering och det faktiska montagearbetet, dessa områden 

kommer däremot diskuteras endast ytligt i det här arbetet. 

 

Det här arbetet behandlar endast det studerade byggsystemet i trä. Inga andra byggsystem har 

studerats. All tekniska data som avgör vilka ljudklasser som systemet uppnår och vilka 

belastningar det klarar har undersökts noga och bekräftats i tidigare studier. Av den 

anledningen tas teknisk data av det slaget inte upp här. Arbetet fokuserar på montaget och tar 

därför inte upp ekonomiska aspekter av byggsystemet som helhet. 
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2 Metodbeskrivning 
Kapitlet beskriver hur arbetet genomfördes, vilka moment som ingick samt motiveringar till 

dessa. 

 

2.1 Ansats 

Ett av de första valen som görs när en studie skall inledas är om den skall bedrivas med en 

kvantitativ eller kvalitativ inriktning. En kvantitativ studie lämpar sig bäst när det finns stor 

tillgång av information som behandlar samma område, exempelvis statistik över en produkts 

funktionsduglighet efter genomgången tillverkningsprocess. Främst då en produkt som 

produceras i stora volymer så att tillgången på statistik inte blir för liten. Ett kvalitativt 

förhållningssätt passar i många fall bättre när det inte finns samma möjligheter att samla in 

statistiskt jämförbar information (Creswell, 1994). Det skiljer även på syftet med studien, en 

kvalitativ studie har som syfte att identifiera och bestämma, medan en kvantitativ studie är 

riktad mot att ta reda på hur olika företeelser och dess egenskaper fördelar sig i olika 

situationer och ifall de har någon samverkan (Starrin & Svensson, 1994). Eftersom syftet med 

arbetet är att utvärdera montageskedet för byggsystemet, något som saknar statistiskt 

underlag, passar ett kvalitativt angreppssätt väl in på problemformuleringen.  

 

När studien påbörjades så var den inledande tanken att utvärdera hur pass väl byggsystemet 

uppfyllde sin funktion som ett lättmonterat byggsystem, identifiera montagetider och 

utvärdera hur svårt systemet var att lära sig. Det fanns intresse för att försöka skapa 

inlärningskurvor för att se i vilken takt montörer som aldrig kommit i kontakt med systemet 

lärde sig montera det. Eftersom det var första gången som det studerades så fanns ingen 

tidigare statistik att utgå ifrån och det var inte heller helt klart vilken information som 

förväntades. De givna förutsättningarna pekar mot en utforskande studie där ett kvalitativt 

angreppssätt anses lämpligt (Creswell, 1994).  

 

2.2 Observation och dokumentation 

Arbetsgången med projektet inleddes med dokumentation kring ett byggsystem utan att syftet 

med dokumentationen var helt fastställd. Dokumentationen skedde på så sätt att vid byggstart 

och de första två och en halv veckorna bedrevs observationer på plats av författaren till 

rapporten, för att dokumentera hur arbetet fortskred. Alla iakttagelser som hade relevans till 

funktionen av själva byggsystemet dokumenterades i skrift och med fotografering där så 

ansågs lämpligt. För att skapa större säkerhet i tillgången till information genomfördes 

observationen delvis deltagande (Creswell, 1994). Det angreppssättet grundar sig i att en 

deltagande observatör har lättare att tillskansa sig förtroende hos dem som skall observeras 

och därmed få mer uttömmande svar på eventuella frågor (ibid.). Deltagandet bestod främst i 

arbetsuppgifter utan direkt anknytning till montaget av systemet. Det var ett avsiktligt beslut 

för att undvika att observatörens deltagande påverkade montagetider och för att lättare 

uppehålla en objektiv syn på arbetet med monteringen av systemet. Att 

informationsinsamlingen skedde under dessa former var ett gemensamt taget beslut av 

författaren och konstruktören av byggsystemet, efter samtal med involverade parter. Att 

dokumentationen skedde på plats för projektet säkerställde att tillförlitligheten i informationen 

blev mycket god eftersom andrahandsuppgifter gick att undvika. Ett nära och kontinuerligt 

samarbete med beställaren av rapporten såg samtidigt till att det som observerades och 

dokumenterades hade stor relevans.  
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För att få en mer övergripande bild av de olika ingående momenten vid montage av 

byggsystemet så skapades ett flödesdiagram (se figur 4:1). Detta eftersom ett sådant diagram 

ger en bra bild av den ordning som olika aktiviteter för en specifik tjänst skall utövas och 

därmed kan man lättare spåra bakgrunden till olika kvalitetsbrister som kan uppstå (Bergman 

& Klefsjö, 2007). Ett flödesdiagram skapas genom att identifiera varje aktivitet och beslut i en 

process eller en del av en process. Det är då viktigt att ett enigt beslut har tagits angående 

processens början och slut (ibid.). 

 

2.3 Omvärdering av syfte 

När byggprojektet efterhand försenades mer och mer av diverse anledningar, insågs det 

ganska snart att de montagetider som kunde utläsas av observationerna knappast gav en 

rättvisande bild av systemet. Snarare gav det en bild av hur lång tid det tar att montera om det 

mesta går fel. Projektet fick därmed ta en annan inriktning och efter diskussioner så togs 

beslutet att skapa underlag för kvalitetssäkringsdokument som kommer att ingå i den handbok 

som skall komma att beskriva systemet och hur det skall användas. Uppgiften blev då att 

spåra upp varför alla fel som skett hade uppkommit och komma med förslag på hur de skall 

undvikas på enklast sätt. Ett provisoriskt kvalitetssäkringsdokument upprättades (se bilaga 1), 

till del baserat på anteckningar från hur bygget avlöpte under de första veckorna. Dokumentet 

skickades till producenterna av byggelementen för att försöka minimera leveranserna av 

felaktigt konstruerade element, vilket var en bidragande anledning till att projektet kunde 

slutföras. Vid iakttagelserna på byggplatsen hade ett stort antal punkter identifierats så 

kontrolldokumentet kunde göras så det omfattade fler än bara tillverkningsmomenten. Det 

påbörjades även ett arbete med en monteringsanvisning med både bilder och text.  

 

Möten genomfördes med involverade parter på Masonite AB vid olika tillfällen för att 

diskutera vad företaget vill ha ut av arbetet och vad själva syftet med byggsystemet var. 

Kontinuerligt skedde även arbete med vilken information kring byggsystemet som skall 

läggas upp på hemsidan vid dessa möten. 

 

2.4 Intervju 

De två ytterligheterna när det kommer till intervjumetodik beskrivs som formell respektive 

informell (Bell, 2000). Vid en formell intervju är det tänkt att intervjuaren skall påverka 

resultaten så absolut lite som möjligt. Uppgiften ligger istället i att ställa noggrant utformade 

frågor enligt ett färdigt dokument och endast registrera respondentens svar utan uppföljande 

frågor (ibid.). En informell intervju är istället mycket mer utformad efter respondentens svar 

och åsikter och förbereds inte i samma utsträckning. Istället används eventuellt olika stolpar 

och teman för att ha några ämnesområden att utgå ifrån (ibid.). De flesta intervjuer som 

genomförs sker däremot enligt en utformning som ligger någonstans mitt emellan dessa två 

ytterligheter (ibid.).  

 

Något som är viktigt att komma ihåg när intervjuer genomförs är att den information som 

framkommer, i det flesta fall är färgad av åsikter av något slag. Det är svårt att undvika och 

därför oftast enklare att acceptera att så är fallet och vara medveten om det istället för att 

försöka undkomma bias helt och hållet (Bell, 2000). Anledningen till att bias är så svårt att 

undvika är för att intervjuer handlar om människor och inte maskiner, en totalt objektiv 

information blir därmed oftast svår att få (ibid.). 
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I det aktuella projektet genomfördes en telefonintervju med Åtvidabergshus, ett företag 

verksamt inom tillverkning av byggelement, för att avgöra vilka moment och 

beröringspunkter de ser som kritiska för att ett samarbete skall fungera så bra som möjligt. Att 

den genomfördes med personal på Åtvidabergshus grundades i att många byggelement med 

felaktig konstruktion levererades från Åtvidabergshus och det ansågs viktigt att försöka förstå 

bakgrunden till detta. Samtliga beslut togs i samförstånd med Masonite AB. De hade även de 

kontakter som behövdes. Intervjun genomfördes utan färdigskrivna frågor. Istället så 

användes några punkter som grund för diskussion och intervjun skedde i dialogformat. 

Anledningen till det var delvis på grund av tidsbrist hos den intervjuade, samt att författaren 

till rapporten inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om Åtvidabergshus’ arbetssätt och 

procedurer för att förskriva specifika frågor. Det bedömdes ge bättre resultat att föra en dialog 

kring de aktuella ämnena. Vad gäller möjligheterna till bias i utfrågningen så var det snarare 

av godo om svaren var färgade av personliga åsikter. Det handlar trots allt i slutändan om 

leverantörens bild av samarbetet som måste förändras till något positivt, och inte någon 

objektiv bild som inte har relation till något av de involverade företagen.  

 

2.5 Litteratur 

Litteraturstudier bör i en kvalitativ studie ske induktivt (Creswell, 1994), vilket också skedde. 

Studien skedde helt och hållet efter att den arbetsgrundande dokumentationen hade 

genomförts, för att i efterhand försöka se vilken tillgänglig teori som skulle kunna tillföra 

analysen av dokumentationen något. Litteraturstudier har fokuserats inom områden för 

kvalitetsteknik med inriktning mot Lean Construction och dess bakgrund. Detta val skedde 

främst för att kunna se vilka tillämpningar inom de befintliga teorierna som kan vara till hjälp 

i framtida arbete med byggsystemet, men även för att påpeka likheterna med industriellt 

byggande och industriell produktion och den nytta man kan dra av produktionens 

erfarenheter. Övrig litteratur som har studerats innefattar tidigare studier inom industriellt 

byggande med trä, med hjälp av dessa studier är det möjligt att identifiera återkommande 

problem och förslag på åtgärder i ämnet. Andra författare, exempelvis Judith Bell (Bell, 2000) 

förordar att litteraturstudien med fördel kan påbörjas i projektets start eller åtminstone i ett 

tidigt skede. Den främsta anledningen till att studien i det här fallet skedde helt och hållet 

induktivt var att möjligheten till att påbörja projektet dök upp i en snäv tidsram och gav inte 

utrymme för någon relevant studie innan det påbörjades.   
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3 Teori 
Detta kapitel tar upp utvalda teoretiska referensramar som undersökts för att underlätta 

framtida analyser. 

3.1 Engagerat Ledarskap 

Tidigare rapporter inom ämnet byggsystem har tydligt pekat på hur svårt det är att ändra 

attityd och inställning inom byggbranschen. Nästan oavsett vilken form av kvalitetsarbete 

som diskuteras så pratas det om att grunden ligger i ett engagerat ledarskap, och det är även 

grunden för att förändra ett invant beteende och branschkultur. Om inte företagets ledare är 

engagerade i kvalitetsarbetet så blir det väldigt lätt så att medarbetarna ifrågasätter varför de 

skall ägna sig åt det. Exakt hur engagemanget sker är sedan något som måste anpassas 

gentemot aktuell organisation. Genomgående kan däremot sägas att engagerat ledarskap 

handlar om att inspirera, motivera och föregå med gott exempel för sina anställda (Bergman 

& Klefsjö, 2007). Demings 14 punkter är en bra ledstjärna för vad en ledare bör tänka på i sitt 

agerande gentemot sin organisation (Deming 1986). Punkterna tog Deming fram i början på 

1980-talet när USA fann sig i en hårt utsatt konkurrenssituation internationellt sett (Bergman 

& Klefsjö, 2007). De 14 punkterna beskrivs av Berman och Klefsjö, fritt översatt från 

Demings ursprungliga text enligt följande: 

 

 Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring 
Kortsiktigt tänkande har sällan visat sig lönsamt för någon verksamhet i längden. 

Fokuseras det för mycket på dagliga problem och det närmast liggande resultatet 

skapas det förutsättningar för problem längre fram 

 

 Övergå till det nya kvalitetstänkandet 
Kvalitetstänkandet bör finnas med hela tiden i verksamheten, och inte enbart dyka 

upp när något har gått fel och måste rättas till. Då är det trots allt i många fall redan 

försent. Att försöka jobba med kvalitet hela tiden gör verksamheten mer förberedd på 

kommande problem, och förebyggande åtgärder ger i de flesta fall mycket bättre 

resultat än akuta åtgärder. 

 

 Sluta försöka kontrollera in kvalitet 
Att hela tiden kontrollera sin verksamhet visar tecken på att man förväntar sig att 

saker och ting ska gå fel, vilket skickar fel signaler. Risken finns även att man slutar 

ta reda på varför det blir fel, utan konstaterar bara att det blev fel. 

 

 Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris 
Priset på inköpta varor är inte riktigt lika viktigt idag som det kanske var för några år 

sedan. Det har mycket att göra med kundernas ökade krav på leveranstider och 

leveranssäkerhet, samt att nästan inga företag tycker om att hålla sig med lager. Ett 

långsiktigt perspektiv till sina leverantörer skapar en större leveranssäkerhet och 

förutsättningar för ett bättre förbättringsarbete sinsemellan. 

 

 Förbättra ständigt varje process 
Ständiga förbättringar är en av de stora ledstjärnorna inom kvalitetsarbete. Var noga 

med att definiera de processer som finns och se till att det finns en processägare, det 

vill säga någon som är strategiskt ansvarig.  
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 Ge alla möjligheter att utvecklas i sitt arbete 
För att se vad som går fel måste man också ha en god förståelse för vad som är rätt. 

Det ligger i ledningens ansvar att se till att anställda har den förståelse och kompetens 

de behöver för att sköta sina arbetsuppgifter på bästa sätt, samt att uppmuntra för 

personlig vidareutveckling inom företaget. 

 

 Betona ledarskap 
Kort sagt, var en ledare och inte en boss, det vill säga försök skapa en känsla av 

delaktighet istället för att övervaka och kontrollera så försvinner snart behovet av 

kontroll och den energin kan läggas på vettigare arbete. 

 

 Fördriv rädslan 
Den som är otrygg tar sällan steget fram och ställer en nödvändig fråga eller kommer 

med ett förbättringsförslag. Det gäller inte minst för dem som leder organisationen, är 

man rädd för förnyelse och förändring blir det svårt att utveckla verksamheten. 

 

 Riv ned barriärerna mellan avdelningar 
Kvalitetsproblem idag har ofta sin grund i att avdelningar inom en organisation inte 

har speciellt bra kommunikation och att ett företag inte känner till sina interna kunder. 

Se därför till att hela produktionskedjan till exempel är med vid framtagning av nya 

produkter så slipper man i ett senare skede stöta på svåra konstruktionsproblem på 

grund av att den produktion man har inte är anpassad efter den nya idén. 

 

 Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället 
Ord är billiga, att ta fram en ny slogan eller använda sig av en kampanj kan ge ett 

tillfälligt resultat, men utan medföljande åtgärder kommer det inte ske speciellt stora 

förändringar. Resultatet blir snarare en känsla av misslyckande hos många inom 

organisationen och en ökad misstro mot nya idéer. 

 

 Avskaffa ackord 
Ackord sätts efter en genomsnitts prestation, vilket logiskt sett gör att de produktiva 

bromsas i sin utveckling medans de som ligger under genomsnittssträcket kan åka 

snålskjuts. 

 

 Ta bort hinder för yrkesstolthet 
Det vill säga, ge personalen möjlighet att påverka sin arbetssituation och ett ökat 

ansvar. Ge även beröm, utan visad uppskattning och tillit är det svårt att känna 

stolthet för det man gör. 

 

 Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling 
Man skall inte nöja sig med att man kan sitt eget fackområde fullt ut, der är viktigt att 

det finns de som är villiga att bredda sina kunskaper och få en större överblick över 

verksamheten. Det är viktigt att ledningen inte bara stöttar detta utan även tar initiativ 

till vidareutbildningar. 

 

 Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen 
Har man som avsikt att bryta gamla invanda mönster och traditioner så krävs det 

oftast kraftfulla åtgärder. Det krävs att alla är medvetna om betydelsen av 

förändringen och det startar alltid med samtliga i ledande ställning. Talar inte de 
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samma språk och är överens kommer det inte fungera att nå ut till resten av 

organisationen heller.  

 

Punkterna innehåller även som synes förslag på mer konkreta åtgärder än bara direktiv om 

förhållningssätt, så som att avskaffa ackord. Gemensamt strävar samtliga dessa punkter emot 

en organisation där samtliga involverade känner delaktighet i organisationens arbete och att 

varje arbetsuppgift spelar roll. Lyckas en ledare skapa den typen av engagemang så har 

organisationen genast större möjligheter att nå framgång och utvecklingen av organisationen 

och dess arbete kan börja ses som något positivt istället för något som mest är i vägen. Har en 

ledare väl fått sin organisation dit att de anser och förstår att förbättringsarbete och förändring 

är något positivt finns senare en mängd olika hjälpmedel för att åstadkomma det (Bergman & 

Klefjsö, 2007). Exempel på det finns inom de sju förbättringsverktygen (et al) som 

tillsammans är ett sätt att strukturera upp verbal information för att identifiera och hitta 

lösningar på problem, samt för att ge en djupare förståelse för organisationens verksamhet hos 

alla medverkande. 

 

3.2 Lean Construction 

Lean Construction är ett koncept som vuxit fram ur föregångaren Lean Production och de 

teorier som beskrivs i Lean Thinking. Lauri Koskela beskrev första gången Lean Construction 

i en rapport 1992 (Koskela, 1992). Koskela försökte med rapporten använda sig av Lean 

Production och Lean Thinking och sedan anpassa dem gentemot byggindustrin.  

 

Lean Production är ett samlingsbegrepp som i mångt och mycket har vuxit fram ur Toyotas 

system och idéer för produktion i bilindustrin. Toyota satsade på att ingående studera och 

identifiera varje process i produktionen. Med den information man fick ut av studierna så 

anpassade man processerna för att minimera resursslöseri och ståtider. Ledorden blev att 

jobba med kontinuerliga förbättringar och avlägsna alla processer och aktiviteter som inte 

skapar värde för kunden samt att undvika allt slöseri. Exakt vad som är värde för kunden är 

något som företaget själva måste ta på sig att definiera eftersom det knappast är något 

universalt för alla kunder. Två välkända begrepp som kommit från Toyota och deras sätt att 

arbeta är muda och kaizen, där det senare handlar om att arbeta med ständiga förbättringar och 

det andra om att undvika slöseri, (Toolanen, 2004).  

 

Lean Production har ofta och på många olika sätt illustrerats med ett tempel, se figur 2:1. 

Taket utgör det grundläggande kvalitetsarbetet, pelarna de olika verktyg och ledord man skall 

arbeta efter och golvet beskriver de grundläggande färdigheter som olika verktyg kräver för 

att arbetet skall ge något resultat. I mitten står ordet engagemang inringat för att peka på den 

centrala rollen som engagemang har för all slags utveckling och förbättringsarbete. 
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 Figur 2:1. Lean Templet från www.leanforumbygg.se under rubriken ”Vad är Lean?”. 

 

Själva templet i sig har framställts i en rad olika varianter, men den ovan visade modellen kan 

sägas stå för grundkonceptet. Övriga versioner anpassas sedan ofta efter den verksamhet man 

har och hur pass noggrant man vill bryta ned olika aktiviteter. De grundvärderingar som går 

att utläsa i templet har stora likheter med hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, som är 

den svenska versionen av Total Quality Management (TQM), (Bergman & Klefsjö, 2004). 

Även enligt dem så är den grundläggande förutsättningen för att bedriva ett effektivt 

kvalitetsarbete först och främst ett engagerat ledarskap. Finns inte det blir det en svår uppgift 

att få anställda att ta sitt ansvar för ett kvalitetsinriktat arbete. De hörnstenar som beskrivs är 

(Bergman & Klefsjö, 2007): 

 

 Sätt kunderna i centrum 

 Arbeta med processer 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

I Lean Thinking av Womack och Jones (1996) behandlas ingående det syn- och arbetssätt 

som är lämpligt att använda sig av om det finns ambitioner att jobba med Lean. Womack och 

Jones beskriver resultatet av en världsomspännande studie av massproducerande företag och 

ett internationellt samarbete med industriledare. De tar upp fem olika principer för hur ett 

företag eller annan organisation skall tänka när det gäller Lean Production, dessa fem 

principer är: 

Kundfokus 

Kontinuerliga 

förbättringar 

Engagemang 

Mätning 

Standardisering 

Just 

in 

Time 

Kvalitet 

http://www.leanforumbygg.se/
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 Kundvärde (Value) 

 Värdeflöde (The Value Stream) 

 Flöde (flow) 

 Efterfrågestyrning (Pull) 

 Perfektion (Perfection) 

 

Essensen av vad Womack och Jones beskriver i Lean Thinking är i slutändan ungefär 

detsamma som Lean Production syftar på att man ska jobba med. Ett företag bör se över sina 

processer och undvika sådana som inte skapar värde för kunden och i slutändan företaget. Det 

är viktigt att utgå från vad kunden vill ha och att alltid sträva efter att förbättra sig själv. 

Samma som även Bergman och Klefsjö talar om i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2004). Både Womack och Jones (1996) och Bergman och Klefsjö (2004) tar även 

upp förslag på hur det är möjligt att jobba och vilka verktyg som finns tillgängliga för att 

förenkla arbetet. Verktygen inkluderar allt från statistiska metoder för att avläsa och 

effektivisera sin produktion till ledningsverktyg som kan hjälpa företagsledare att få en bättre 

överblick av sin organisation och hur den fungerar.  

 

IGCL (International Group of Lean Construction), LCI (Lean Construction Institute) och 

Lean Forum Bygg är tre organisationer som samlar in, tar fram och informerar om olika 

applikationer för Lean Construction. Lean Construction är kort sagt ett försök att anpassa 

idéerna från Lean Production och Lean Thinking till byggsektorn, (Toolanen, 2004).  

 

Konceptet med industriellt byggande passar väldigt bra för Lean Construction, just på grund 

av att det fokuserar så mycket på flödestänkande, kvalitetssäkring och leverantörssamverkan. 

Dessutom kan många av applikationerna som finns med i Lean Production enkelt tillämpas på 

den industriella massproduceringen av byggelement av olika slag, (Toolanen, 2004).  

 

3.3 Leverantörssamverkan 

Strategisk leverantörssamverkan är ett naturligt steg att jobba med när det handlar om att 

jobba kvalitetsmässigt med sin verksamhet. Förhållandet mellan kund och leverantör kan 

snabbt bli ansträngt om beställda produkter levereras med defekter eller kommer för sent. Den 

typen av misstag minskar inte bara förtroendet mellan kund och leverantör, det kostar 

dessutom även pengar för båda parter. För att undvika detta knyter företag gärna närmare 

kontakt med sina leverantörer idag (Bergman & Klefsjö, 2007). Effekter man vill undvika 

med det är till exempel (Bergman & Klefsjö, 2007): 

 

 Kvalitetsbristkostnader beroende på låg produktkvalitet på inköpta varor 

 Försenade leveranser som omöjliggör ett sammanhängande arbetssätt av typen just in 

time 

 Brist på engagemang hos sina leverantörer vilket försvårar förbättringsarbetet med 

verksamheten 

 

Det finns fler problemområden som kan beröras av en förbättrad leverantörssamverkan, så 

som dubbelarbete, missförstånd, misstänksamhet, prisfokusering och kortsiktighet (Bergdahl, 

1996). Med dubbelarbete menas exempelvis att kvalitetskontroller sker både innan produkten 

lämnar fabriken men även efter att den kommit fram till kund. Det går även emot en av de 14 

punkter som Deming presenterade i början av 1980-talet för att ge sin syn på ledarskap. Den 
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punkt som säger att företag bör ”sluta försöka kontrollera in kvalitet” (Deming, 1986). Med 

det menas att en organisation som försöker kontrollera in kvalitet i sin produktion skickar 

signaler om att man förväntar sig att saker och ting skall gå fel. Det kan även ta fokus från 

förbättringsarbetet i och med att man fokuserar på fel detaljer och missar helheten. För att öka 

sina möjligheter att skapa en framgångsrik leverantörssamverkan bör arbetet grunda sig i ett 

fåtal värderingar, vilka kan beskrivas som (Bergdahl, 1996): 

 

 Gemensam målsättning, där kund och leverantör försöker se sina respektive 

processer som ett bidrag till en större sammanhängande process. Detta synsätt gör det 

lättare att sätta upp mål som båda parter ser nytta med. 

 Långsiktighet i tänkandet gör att suboptimeringar går att undvika samt att ett 

förtroende byggs upp. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att lönsamheter från 

förbättringsarbete inte alltid visar sig vid första resultatberäkningen, det kan ta mer tid 

än så. 

 Ömsesidig kreativitet, där båda parter jobbar för att komma med förslag och idéer för 

ett fortsatt förbättringsarbete. 

 Fokus på totalkostnad krävs för att båda parterna skall se vad som är relevant och att 

båda parter måste jobba för att minska kostnaderna. 

 

För att kunna starta och ta initiativet till en strategisk leverantörssamverkan så måste arbetet 

först börja i den egna organisationen. Samtliga involverade bör vara medvetna om vad som 

skall göras och varför. Precis som med all annan verksamhet som ett företag har så tar arbetet 

sin början i företagets visioner och policys som bryts ned till idéer ur vilka man kan forma sin 

verksamhet (Bergdahl, 1996). Har ett företag bra koll på vilka krav som ställs på den egna 

verksamheten blir det så mycket enklare att veta vilka krav som skall ställas på leverantörer. 

Det är viktigt att leverantörens policys är kompatibla med det egna företagets (Bergdahl, 

1996).  

 

När det är dags att välja leverantör betonar Deming (1986), i en av sina 14 punkter, att företag 

bör ”Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris”. Andra faktorer som 

är viktiga är att se över sin framtida strategi och hur den passar in med de olika leverantörer 

som kan vara aktuella. Det går sällan även att besluta sig för en specifik leverantör enbart 

efter hårda fakta, ofta är även en subjektiv bedömning nödvändig för att avgöra leverantörens 

möjligheter och vilja till samverkan (Bergdahl, 1996). Allt detta innebär ett förlopp som tar 

tid och som måste få ta tid. Att stressa fram ett beslut leder sällan till ett fungerande samarbete 

på lång sikt (Bergdahl, 1996).  

3.4 Tidigare arbeten om industriellt träbyggande 

Sedan lagändringen (BKR, 1994), då det blev tillåtet att bygga flervåningshus avsedda för 

boende i Sverige så har utvecklingen på området inte varit den som hade kunnat förväntas. 

Det var möjligt att tidigt se en potential för industriellt träbyggande med prefabricerade 

enheter, och det genomfördes även studier inom dessa områden. Exempelvis så beskriver 

Anders Björnfot (2006), Matilda Höök (2005) och Ylva Sardén (2005) allihop hur ett 

industriellt förfarande, gärna med kopplingar till Lean Construction, erbjuder stora 

möjligheter för träbyggandet. Samtidigt tar både Sardén (2005) och Höök (2005) upp 

svårigheterna med införandet av innovationer i byggbranschen. Båda studierna visar på ett 

utbrett misstroende mot trä som ett pålitligt material, ett misstroende som till största delen 

kommer ur den kultur och tradition som finns inom byggbranschen.  Höök (2005) nämner att 

kulturen inom byggindustrin exempelvis ställer krav på stor flexibilitet och kundanpassning, 

och beskriver det som det huvudsakliga hindret för industriellt träbyggande. Sardén (2005) 
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uppmärksammar i sin studie en osäkerhet som grundar sig i brist på gemensam kunskap för 

den nya tekniken. Björnfot (2006) koncentrerar sig istället på nyckelbegreppen från konceptet 

Lean Construction, och pekar på hur ett effektivt arbete med dessa kan ge bättre resultat när 

industriellt träbyggande skall tillämpas.  
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4 Empiri 
Här presenteras en mer ingående beskrivning av det faktiska projektet, de involverade 

aktörerna och den insamlade informationen. Som tidigare nämnts så fungerar byggbranschen 

främst i projektform, hur dessa projekt hanteras och vilket ansvar de olika aktörerna har 

avgörs av entreprenadformen.  

4.1 Organisation kring byggprojektet 

I det projekt som bedrevs på Sicklaön i närheten av Nacka utanför Stockholm, var främst sex 

olika företag involverade.  

 

4.2 Masonite AB 

Masonite AB och Masonite Beams AB var tidigare ett företag som av strategiska själv 

delades upp i två för några år sedan. Idag har de en gemensam ägare och samma VD, men är 

likafullt två separata bolag. Masonite AB tillverkar och säljer olika former av boardlamell, det 

som i folkmun kallas för masonitskivor. Masonite Beams tillverkar I-balkar i en kombination 

av boardlamell och trä. En masonitskiva består av finfördelat trämaterial som tryckkokas och 

sedan pressas till skivor, resultatet blir en mycket hård och stark skiva med många bra 

egenskaper för byggnationer av olika slag. I de I-balkar som Masonite Beams tillverkar så 

används boardlamellen som liv. Masonite och Masonite Beams har som nämnts tidigare aldrig 

haft för avsikt att själva involvera sig i byggbranschen eller vara med vid montage när 

systemet används. Tanken är istället att använda sig av systemet som ett sätt att sälja mer 

komponenter. För att skapa möjlighet för att systemet skall bli ett attraktivt alternativ så 

kommer Masonite inte att sälja själva systemet, men en handbok skall som sagt konstrueras 

och företaget kommer även att starta en avdelning som endast kommer att jobba med support 

kring systemet.  

 

4.2.1 Övriga aktörer 

SSM fastigheter var beställaren av projektet. BOAB och EBAB är två olika 

byggentreprenörer, EBAB hade entreprenad på hela Sicklaön, vilket bestod av tre olika 

byggprojekt om två till fyra bostadshus vardera. Åtvidabergshus till sist är också en 

byggentreprenör, men har även till viss del specialiserat sig på att tillverka byggelement till 

olika byggsystem.  

 

Masonite AB har tillsammans med Masonite Beams AB utvecklat ett nytt byggsystem 

anpassat för främst flerbostadshus i trä. Byggsystemet baseras materialmässigt främst på de 

komponenter som Masonite Beams AB och Masonite AB producerar, det vill säga olika 

former av boardlamell samt lättbalkar i trä. Byggsystemet består av väggblock och 

bjälklagskassetter som transporteras i paket till byggplats och monteras upp till önskad 

byggnad (se bild 1 och 2 nedan). 
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Bild 1 och 2: På bild 1 visas ett väggblock på väg att lyftas på plats och på bild 2 en bunt med 

bjälklagskassetter som nyligen avtäckts. 

 

 

 

 

För det byggprojekt på två flerbostadshus om fyra våningar och tolv lägenheter var som 

Masonite och Masonite Beams AB:s byggsystem användes i, anlitades BOAB, en 

byggentreprenör från Umeå. BOAB tog på sig att tillverka bjälklagskassetterna samt ansvara 

för montaget. Åtvidabergshus togs in för att tillverka och leverera väggblocken. BOAB 

skickade ned montageledare till Nacka för att leda arbetet, men hyrde utöver det in montörer 

från bemanningsföretag. I september påbörjades det första skarpa projektet med det nya 

systemet vid Sicklaön.  
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4.3 MFB - Masonite Flexibla Byggsystem 

För att mer ingående förstå främst anledningen till att Masonite tagit fram sitt nya 

byggsystem, ges här en beskrivning av dess syfte och sammansättning. 

 

 
Bild 3: Översiktsbild från ett tidigt stadium i byggprocessen. Samtliga väggar för de första 

två lägenheterna är på plats. 

4.3.1 Byggsystemets syfte 

Gyproc (www.gyproc.se) och deras handbok för lättbyggnadsteknik är både välkänd och 

välanvänd i byggbranschen. Den behandlar ett flertal olika lösningar för lättbyggnadsteknik, 

främst involverande Gyprocs’ egna komponenter som gipsskivor, stålprofiler och olika former 

av tillbehör och ger även råd och vägledning vid projektering. Masonite AB:s idé är mycket 

lik den idé som Gyproc har. De har ritat och testat ett byggsystem i trä som är baserat på deras 

egna komponenter. För att systemet skall bli populärt så kommer främst två saker att krävas. 

Att det är billigt och enkelt att använda samt att det finns en bra och tillgänglig support för 

tekniska frågor involverande systemet. Detta är tänkt att lösas med en handbok och en 

supportavdelning för handboken. Det är viktigt att handboken täcker in samtliga relevanta 

områden utan att bli onödigt omfattande eller svåranvänd. Handboken är även tänkt i nuläget 

att finnas tillgänglig på företagets hemsida. På så sätt så ökar man tillgängligheten väsentligt.  

 

Gentemot själva branschen så har systemet en fördel i att det är anpassat för flerbostadshus 

upp till åtta våningar. Idag är marknadsandelen för så höga hus i trä inte speciellt stor, men det 

finns många tecken som visar på att den har goda förutsättningar att öka i framtiden. Exempel 

http://www.gyproc.se
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på det kan ses i den uppmärksamhet som trähusen vid Inre Hamnen i Sundsvall respektive 

huset Limnologen i bostadsområdet Välle Broar i Växjö har fått i media. Hur stor procent den 

har av marknaden är svårt att säga då den står i ständig förändring. En viktig aspekt är att trä 

som byggnadsmaterial har fördelar ur miljömässig synpunkt gentemot stål och betong då det 

är en förnyelsebar råvara. Det är även i många fall enklare att handskas med och idag finns 

flera lösningar hur man undviker att bygga in fukt och hur man skyddar byggnationerna mot 

nederbörd under byggtiden. Exempel på det är den form av höjbara tält som användes vid 

Sicklaön. 

4.3.2 Byggsystemets sammansättning 

Systemet består av väggblock för ytterväggar och bärande innerväggar samt bjälklag. Icke 

bärande innerväggar byggs på plats. När byggsystemet togs fram fanns en del tankar kring 

vad som skulle uppfyllas med systemet för att göra det attraktivt på marknaden. Bra ljudklass 

är något som har varit svårt att uppnå med de olika byggsystem som redan finns på 

marknaden, främst bland de system som baseras på träbyggnad. Med det här systemet var det 

möjligt att uppnå ljudklass A, den främsta ljudklassen, mellan våningsplanen. Systemet klarar 

även av en spännvidd på tio meter på bjälklagen.  

 

En av grundidéerna med byggsystem är att det skall gå snabbt att montera, så fokus låg på att 

göra monteringen enkel och med så få moment som möjligt. Väggblocken levereras med 

ljudprofiler, isolering, fuktspärr, fönster och dörrar monterade. Det som behöver göras på 

plats är att dra installationer som el och vatten, samt montera fasad och gipsskivor. På 

bjälklagskassetterna så skall installationer dras och gips monteras.  

 

Vid själva monteringen så fästes väggblocken ihop med varandra med spikplåtar. I överkant 

på väggblocken finns urtagningar med jämna mellanrum. På bjälklagskassetterna sitter 

metallhakar med isolerande gummi som skall vila i urtagningarna på väggblocken. När nästa 

vånings väggblock ställs på plats så låser de fast bjälklagen. Efter första våningens väggar 

finns ett tappsystem på de övriga våningarnas väggblock som tillsammans med limning är 

tänkt att göra behovet av spikning överflödigt i framtiden. Det systemet är inte färdigtestat 

ännu, vilket gjorde att man vid projektet i Nacka använde sig av både tappsystem, limning och 

spikning för att vara på den säkra sidan. När bjälklagen kommit på plats läggs sylomergummi 

ut ovanpå överkanten på väggarna och hakarna på bjälklagen för att isolera mot ljud innan 

man ställer dit nästa vånings väggar.  

 

Sicklaön är det första skarpa projektet som byggsystemet ställts inför, men innan det byggdes 

ett testhus på Masonites område av några anställda. Då kunde det bekräftas att systemet går 

att sätta ihop snabbt och med liten personal, då tre anställda plus en kranförare monterade ett 

tvåvåningshus på fyra timmar. Huset hade då en lägenhet per våning. Förutsättningen är att 

kraven innan uppfylls, att alla komponenter finns på plats, att det finns ett uttänkt och 

funderande system för att lyfta och flytta byggelementen och att alla element är korrekt 

tillverkade enligt de milimetertoleranser som systemet har.  

 

 

4.4 Projektet på Sicklaön 

När projektet startades i slutet på september inleddes de första observationerna för att se hur 

väl systemet fungerade. Det första problemet som uppstod var att den bottenplatta som 

byggnaden skulle stå på inte uppfyllde kraven för systemet. Det rörde sig om ett ytskikt på 

plattan som inte hade gjutits hela vägen ut i kanterna. Resultatet blev en nivåskillnad på 
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uppskattningsvis 2 cm mellan de väggar som gick tvärs över plattan. Tillförlitliga ritningar 

fanns inte heller på plats när bygget var tänkt att starta, vilket gjorde måttutsättningen för 

ytterväggar och lägenhetsavskiljande väggar osäker. Detta gav konsekvenser ganska snabbt 

när systemet har en total felmarginal på cirka 2 cm på tio meter vägg.  

 

När de första väggblocken började monteras på plats uppdagades ett problem som skulle 

återkomma under en stor del av byggtiden, nämligen att montageskiktet på blocken var 

felkonstruerat. Med montageskiktet menas främst det regelverk i trä som dels håller 

isoleringen på plats, men även används för att fästa gipsskivor i samt för att fästa de olika 

väggblocken i varandra. Felkonstruktionen bestod främst i att montageskiktet gick för långt ut 

i kanterna vilket gjorde att tänkta skarvar inte passade ihop. Ibland satt även montageskiktet 

för långt ned och låg an emot golvet vilket kan skapa ljudbryggor. På samma sätt satt det 

ibland för högt upp och hamnade istället i direkt kontakt med bjälklaget där ljudbryggor också 

kan uppstå.  

 

 
Bild 4 och 5: På bild 4 syns hur montageskiktet, det vill säga ribborna, tar i varandra, vilket 

gör att väggarna inte kan passas in där det är avsett. Bild 5 visar ljudprofiler i stål som vid 

ett avsnitt mitt på en väggenhen går utanför de vertikala ribborna och därför måste kapas 

innan en till innervägg går att passa in mellan ribborna. 

 

När bygget hade kommit igång blev det lättare att kartlägga ett flöde av aktiviteter som 

skedde vid montaget. Först anlände paket med byggelement på lastbil till byggarbetsplatsen. 

Dessa paket lyftes av och placerades i tänkt ordning för användning. När det blev dags att 

montera elementen i ett visst paket lyftes det fram till det höjningsbara tält som bygget av 

huset skedde i. Där plastades paketet av, och därefter lossades byggelementet och fästes i en 

travers som hängde i taket på tältet. Traversen lyfte sedan bort byggelementet till sin plats där 

det skulle monteras, eventuellt emballage togs bort och blocket monterades därefter. När de 

olika aktiviteterna identifierats blev det desto lättare att avgöra var förseningar skedde och 

även vad de berodde på. Under de första dagarna var det sällsynt att montaget av ett block 
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skedde utan någon form av försening. Vanligaste felet var felkonstruerat montageskikt, men 

många byggelement skadades även i transport och hantering vilket ledde till att reparationer 

på plats blev nödvändiga.  

 

 

 

 
Figur 4:1. Flödesdiagram över hantering av byggelement vid byggarbetsplats 

 

Under de veckor som observationer gjordes av byggets fortskridande upptäcktes förseningar 

vid så gott som varje aktivitet förutom själva leveransen. Det emballage som paketen med 

byggelementen levererades i var inte alltid enligt önskemål. En viss sorts ställ med stålbalkar 

som paketen spändes fast i för att paketen skulle stå stabilt hade efterfrågats, men det var 

otillräcklig tillgång på dessa ställ. Så fort ett dylikt ställ fattades så uppstod problem med 

hanteringen av paketen. De skadades när de lyftes av lastbilarna, de tippade när arbetsstyrkan 

försökte flytta dem, och i några fall hade paket levererats liggande och då även tagit in vatten. 

Resultatet blev att all isolering som monterats på blocken fick bytas ut, och delar av 

montageskiktet som hade gått sönder fick repareras.  

 

Paketen med bjälklagskassetterna ställde även de till med problem. På grund av 

bjälklagskassetternas dimensioner ansågs det lättare att leverera dem liggande i buntar på 

varandra. Främst två problem upptäcktes med dessa paket. För det första så var inte 

emballaget riktigt anpassat för lyft med kran och lyftremmar, vilket ledde till att bjälkarna på 

den understa kassetten i flera paket blev knäckta när de skulle lyftas av lastbilen. För det 

andra så hade dessa kassetter tillverkats något tidigare än väggblocken och därmed förvarats 

på lager utomhus under en längre tid. Paketen var inte tillräckligt inplastade vilket hade lett 

till att den gips som redan var monterad för att spara tid vid bygget hade blivit angripen av 

mögel. Gipsskivorna fick därmed tas bort och nya fick monteras dit.  

 

Avplastningen och lossningen tog lång tid, men det upplevdes av personal på plats mer som 

en organisatorisk fråga, eftersom det sällan var någon som tog sig an uppgiften förrän det var 

absolut nödvändigt. Det ledde till att det blev ett moment som montörerna alltid fick stå och 

vänta på, istället för att det skulle vara klart så fort det senaste blocket var fastmonterat.  

 

När blocken skulle lyftas på plats med traversen så visade det sig några gånger att det tält som 

begränsade traversens mobilitet, var en aning litet i förhållande till det pågående bygget. Det 

gjorde det besvärligt att lyfta vissa block på plats, i de fall det var nödvändigt att gå förbi en 

yttervägg, och traversen inte riktigt gick ända ut i kanten.  

 

Packningsordningen i paketen var en annan sak som försenade arbetet. När paketen inte var 

paketerade i rätt montageordning fick de block som stod i fel ordning lyftas bort och 

Leverans Framlyftning Avplastning/ 

Lossning 

Lyft med travers Fastmontering 
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provisoriskt ställas undan tills det var deras tur. Detta skapade i vissa fall en något rörig 

arbetsplats när block stod undanställda lite överallt inne i tältet där de rätta blocken samtidigt 

skulle manövreras fram till sin plats.  

 

Mest problem uppstod däremot vid fastmonteringen. När marginalerna är små var det svårt att 

se om ett block var felkonstruerat med en gång, det var snarare något som upptäcktes när 

blocket väl var på plats. I efterhand uppdagades felet, och blocket fick monteras loss och 

åtgärdas innan det kunde sättas dit på nytt. Hade ett block fler än ett fel kunde det ta flera 

försök innan det var monterat.  

 

Ett problem där lösningen aldrig observerades gällde den fuktspärr som sitter på 

ytterväggarna. Den består av en plastfilm som skall överlappas mellan våningarna för att den 

skall kunna fylla sin funktion. När väggblocken levererades så var fuktspärren inte dragen 

hela vägen upp. När sedan bjälklagskassetterna monterades på plats så fick montörerna 

försöka peta upp fuktspärren i springorna mellan bjälklagen och ytterväggarna för att 

överlappning skulle kunna ske med fuktspärren från väggblocken till våningen ovanför. Det 

fanns inte någon beskrivning hur hanteringen av fuktspärren skulle gå till, vilket sannolikt var 

orsaken till att det blev ett problem. 

 

 

 
Bild 6: På blocket till höger går det att se den plastfilm som utgör själva fuktspärren. På det 

här blocket var det fasthäftat i överkant, vilket inte gällde alla block. Själva häftningen hade 

även en tendens att lossna när väggkassetterna skulle passas in på plats och manskapet fick 

försöka peta upp fuktspärren i springorna i efterhand. Bilden visar även exempel på vad som 

skedde när bottenplattan inte var korrekt gjuten och hade nivåskillnader. Det ena blocket 

ligger uppskattningsvis tre centimeter högre än det andra. 
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Bjälklagskassetterna skall passas in i urjackningar som tagits ur i överkant på väggblocken. 

När väggblocken inte stod helt korrekt från början så stämde inga ritningar överens med var 

någonstans på kassetterna de metallhakar som skall vila i urjackningarna skulle monteras. Det 

var dessutom endast första våningens bjälklag som levererades utan fastmonterade 

metallhakar. När metallhakarna redan är monterade och inpassningen med urjackningarna på 

väggblocken sedan inte stämmer så blir det snabbt förseningar med att ta loss och montera om 

hakarna.  

 

 
Bild 7 och 8: Båda bilderna visar en bjälklagskassett med de stålhakar som skall passas in i 

de urtagningar som syns på bild 6. Varje hake sitter med ett ansenligt antal spikar och att ta 

loss och byta plats på dessa hakar tog mycket tid. 

 

Även bjälklagskassetterna led av konstruktionsmissar på en del områden. Kanske mest 

allvarligt var det att de på ena sidan saknade isolering vilket gav upphov till glipor mellan 

kassetterna sinsemellan samt mellan kassetterna och väggblocken. Problemet uppdagades 

först efter att bjälklag hade monterats för nästan tre lägenheter, det försvårade givetvis arbetet 

med att sätta dit isolering i efterhand.  

 

4.5 Leverantör av byggelement 

När projektet på Sicklaön hade pågått några månader så genomfördes en telefonintervju med 

Peter Axén, en av konstruktörerna hos Åtvidabergshus, tillverkaren av väggelementen. 

Intervjun gav bra inblick i hur projektet upplevdes från deras sida. En gemensam nämnare till 

varför projektet inte gick som planerat ansågs vara tidsbrist. Det är en faktor som även tagits 

upp av andra involverade parter. Åtvidabergshus var med under projekteringen och hade en 

del att anmärka på gällande det arbetet. Det var till exempel i den här fasen som situationen 

utvecklades till att tre olika konstruktörer satt och ritade på de olika ingående byggelementen. 

Att företaget ens tilldelades det arbetet handlade om att det ingen annan hade möjlighet att ta 

sig an det. Att ha tre konstruktörer till ett så pass nytt system och till ett så stort projekt var 

inte oväntat att det skulle ge problem. Projektet på Sicklaön visade sig även vara det största 

projektet som Åtvidabergshus varit involverad i. Från Åtvidabergshus upplevde man att 

mycket av arbetet i projektet blev framstressat. Byggstarten skedde exempelvis när 

projekteringen ännu inte var helt klar. 

 

Ur ett mer positivt perspektiv så anser man att byggsystemet helt klart har fördelar och ser 

inga hinder med att det skall kunna bli attraktivt att använda. Det finns däremot som så ofta 

annars med nya innovationer, en del barnsjukdomar som måste rättas till. Tidigare har det 

talats om att en av de stora fördelarna med systemet är att det går lätt och snabbt att montera. 
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Åtvidabergshus hade däremot en åsikt om att systemet ansågs ganska komplicerat vid 

tillverkningen. Ett exempel på det är det stora antalet olika väggar som finns för olika 

ändamål. Det finns väggar anpassade för hus med bärande och lägenhetsavskiljande 

innerväggar som på Sicklaön eller med bärande ytterväggar istället vilket skapar ett annat 

behov av innerväggarna i en sådan konstruktion.  

 

Kring själva projektet Sicklaön så upplevdes det lite bakvänt att man i det första skarpa 

projektet som systemet skall användas i, bygger ett hus som systemet får anpassas efter och 

inte tvärt om. Åtvidabergshus har stora förhoppningar om att det blir en noggrann uppföljning 

kring projektet där alla involverade parter kan sätta sig ned och gå igenom hur projektet har 

avlöpt och varför. De anser sig sitta på stor mängd information som kan vara avgörande i 

framtida projekt.  

 

Att många element som levererades inte var helt enligt ritning anser dem främst beror på 

bristen av information i projekteringsfasen, kombinerat med ett för snävt tidsschema. För att 

förenkla deras egen tillverkning så pekade Åtvidaberg främst på vikten av att olika 

komponenter levereras färdigkapade i rätt längder. En av deras komponentleverantörer 

levererade sina produkter i paket där varje paket var komplett för ett element. Det är en bra 

idé som klart kan underlätta arbetet, men behöver inte innebära så stora tidsvinster såvida inte 

alla andra leverantörer också använder sig av det packeteringsalternativet. 

 

Avslutningsvis diskuterades projekteringen igen och Åtvidabergshus hade ett förslag som 

övriga parter redan har funderat kring, nämligen att leja ut all projektering till ett och samma 

företag. Det företaget får då en bra övergripande bild och det blir möjligt att undvika 

situationer med flera uppsättningar ritningar som cirkulerar, och bygget kan inte starta förrän 

projekteringen är helt klar.  
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5 Analys 
Analysen är indelad i två delar, där den första mer specifikt är inriktad på montaget av det 

aktuella byggsystemet, vad som inte fungerade och varför. Första delen behandlar även MFB 

handboken och vad som bör tas i beaktning när den skall utformas. Den andra delen behandlar 

byggsystem i ett allmännare perspektiv och analyserar vad som måste fungera för att 

industriellt byggande skall bli så lönsamt som möjligt.  

5.1 Montaget och MFB handboken 

Masonite AB anser att dem med MFB har lyckats skapa ett bra alternativ för byggsystem i trä. 

Det är enkelt och snabbt att montera, det uppfyller höga tekniska standarder och krav, det ger 

stora möjligheter för flexibilitet i arkitekturen och de byggelement som systemet består av 

blir, på grund av sin sammansättning, lätta att lyfta och hantera. Det som återstår är att skapa 

en informationsplattform för eventuella kunder. Det har de valt att göra genom en handbok 

som primärt kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Handboken är tänkt att kunna ge 

information till alla som kan komma i kontakt med systemet, allt från arkitekter och beställare 

till konstruktörer och installatörer. Vid framtagningen av handboken användes mycket av 

informationen som kommit fram vid projektet på Sicklaön. Det preliminära 

kvalitetsdokumentet för avprickning av kritiska mått på olika element skall modifieras och 

inkluderas i handboken.  

 

Det mesta av den information som kunde fås ut av de inledande observationerna kunde spåras 

till produktionsberedningen. Observationerna pekade mycket tydligt på vikten av att de 

byggelement som skall användas levereras korrekt konstruerade och att de toleranser som 

systemet kräver efterlevs. I det här fallet har man använt sig av två olika leverantörer för 

byggelementen. Det är ett scenario som mycket väl kan hända igen, så det får inte innebära 

några problem. För att två oberoende företag skall kunna konstruera byggelement till samma 

bygge krävs noggranna föreskrifter och instruktioner till båda företagen där utrymmet för 

missförstånd och oklarheter är minimerat.  

 

Informationsflödet är den centrala delen av produktionsberedningen. Det företag som skall 

leverera byggelementen måste i ett tidigt skede få veta ungefärligt vilka volymer som skall 

byggas så att de vet att de inte tar sig vatten över huvudet. För ett företag som aldrig jobbat 

med systemet förut krävs här även en mer ingående genomgång av hur systemet är uppbyggt 

så att de vet att de kan klara av att producera de olika väggarna. Om företaget även skall vara 

med i projekteringen bör den informationen framgå innan projekteringen påbörjas i bästa fall, 

annars gäller så tidigt som möjligt. Här skedde i viss mån en brist i engagerat ledarskap, 

främst på grund av att ingen egentligen tog på sig ledarskapet att ha ett övergripande ansvar 

för att garantera att samtliga involverade hade klart för sig vad som väntades av dem. Utan 

någon i en position med ett övergripande ansvar, försvåras möjligheterna väsentligt för att ett 

arbete skall flyta på bra. Det går dessutom helt emot de flesta teorierna inom kvalitetsarbete, 

såväl Lean Construction som offensiv kvalitetsutveckling.  

 

Det är viktigt för de som levererar komponenter till de tillverkande företagen att de tar reda på 

hur de vill att leveranser skall gå till. Punkter att tänka på är om komponenterna skall vara 

färdigkapade och redo för montering med en gång eller hur de skall paketeras, enhet för enhet 

eller specifika längder och dimensioner för sig. Fungerar inte leveranserna i första ledet med 

komponenter, så minskar chanserna för att leveranserna i nästa led skall vara i tid också. I det 

här fallet var det främst leveranserna i sista steget, ut till byggplatsen, som inte fungerade. 
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Leveranser kom inte när de skulle och levererades dessutom på ett sätt som det inte var 

överenskommet om vid några tillfällen. Alla dessa svårigheter är detaljer som en bättre 

fungerande leverantörssamverkan hade kunnat undvika. Samtliga parter hade varit mer klara 

över vad som förväntades av dem och leverantören hade kanske lättare kunna sagt ifrån att de 

inte klarade den inledande leveranshastighet som förväntades av dem, och gemensamt hade 

det sannolikt varit möjligt att hitta en annan lösning, förutsatt att det fanns tid. 

 

Ett företag som endast skall tillverka byggelementen skall egentligen inte behöva ta till 

hemsidan för MFB-handboken. Men om oklarheter uppstår kring hur ett specifikt hörn mellan 

två väggar eller mot en bjälklagskasset skall tillverkas så skall den informationen kunna gå att 

finna på hemsidan utan att man tillfrågar någon annan. Det ställer samtidigt kravet att 

speciallösningar för olika projekt skall undvikas, då tappar hemsidan snabbt sitt värde. Det är 

däremot en bra idé om företagen använder sig av handboken kontinuerligt eftersom det där 

finns tillgång till noggranna beskrivningar kring varje detalj, samt även dokument för 

kvalitetssäkring av de olika elementen. Märk väl att ett kvalitetssäkringsdokumentbör ses som 

en tillfällig och något mer akut åtgärd än något som skall användas systematiskt. I annat fall 

blir det lätt att ett företag börjar kontrollera in kvalitet, det som enligt Deming (1986) borde 

undvikas. Risken kan bli att anställda i sådana fall tar ett mindre personligt ansvar, då de vet 

att det sker kontroller i vilket fall som helst.  

 

5.2 Byggsystem 

Den uppfattning som är lätt att få av hur majoriteten av byggbranschen fungerar idag, är att en 

stor del energi läggs på projektering och en nästan lika stor del läggs kring själva uppförandet 

av konstruktionen. Däremot saknas en röd tråd med fokus på samtliga processer i ett projekt. 

När något skall byggas med ett system, och allra helst där de som konstruerar elementen och 

modulerna inte är de som skall uppföra konstruktionen, så krävs det större fokus på detaljer. I 

det aktuella fallet som beskrivits här saknades det, och främsta orsaken till det kan tillskrivas 

tidsbristen. Tidsbristen i sin tur kan ha sin grund i en brist på förståelse för industriellt 

byggande hos beställaren, något som Sardén (2005) har tagit upp tidigare, eller en bristfällig 

planering som gjorde att involverade aktörer kom in för sent i projektet. Den entreprenadform 

som användes vid projektet på Sicklaön var generalentreprenad beträffande hela området, 

men för det specifika projektet där Masonites byggsystem användes var det en form av delad 

entreprenad med flera konstruktörer. Sannolikt bidrog det till svårigheterna, att inte ha tydliga 

roller för exempelvis framtagning av bygghandlingar försvårade arbetet väsentligt.  

 

Desto fler parter som är involverade i ett projekt har under en tid varit det som varit det mest 

lönande, där var och en sköter det den är bäst på. Detta har varit en naturlig utveckling under 

tidigare år när många företag specialiserade sig för att minska sina kostnader och slippa 

konkurrera på marknader där de inte ansåg sig ha en tillräckligt stor fördel. Det var även ett 

sätt att arbeta på som fungerade alldeles utmärkt med traditionsenligt byggande där 

anpassningar och förändringar var möjliga, och till och med förväntades hela vägen tills den 

sista byggstenen var på plats. Under den här tiden blev delad entreprenad mer och mer 

populär som projektform. 

 

Dagens konstruktioner som uppförs med byggsystem ställer däremot helt andra krav. 

Modifikationer och ändringar är inte alls möjliga i samma utsträckning och innebär ofta stora 

förseningar, vilket i förlängningen innebär stora kostnader. För att komma runt det problemet 

så har det återigen blivit vanligare att ett företag tar större ansvar för en större del av 

processen. Någon som ritat ett byggsystem tar till exempel även på sig att producera 
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byggelement och moduler, samt ofta även att genomföra montering. Den grundläggande 

tanken bakom det förfarandet är bra. Byggs det med ett system så blir hela konstruktionen 

genast en större sammanhängande process, och varje process behöver en processägare med ett 

engagerat ledarskap för att ha en god chans att fungera optimalt. Allt enligt de teorier som 

finns i Lean Construction och kvalitetsarbete i övrigt.  

 

Om projektering, produktion av element och moduler samt montering skall genomföras av 

sinsemellan oberoende företag så ställer det desto högre krav på systemet och även 

leverantörssamverkan. Vad som händer annars kan ses tydligt vid projektet på Sicklaön. Att 

bygga med ett system kan med fördel liknas vid en vanlig processindustri. Det handlar 

egentligen inte längre om hantverk i vanlig mening. Konstruktionen av byggelementen och 

modulerna sker som oftast i fabrik enligt löpande band principen, där krävs ingen 

specialistkompetens av slaget snickare.  

 

Processindustrin har redan, med hjälp av olika kvalitetsverktyg och jobb med ständiga 

förbättringar, visat att man även utan specialutbildad kompetens kan tillverka rätt mängd 

produkter som uppfyller väldigt specifikt ställda krav och samtidigt behåller en väldigt låg 

felfrekvens. Att därmed tala om att det skulle vara svårt att uppfylla vissa toleranskrav bara 

för att det handlar om byggbranschen känns därför inte speciellt trovärdigt. Det handlar inte 

heller enbart om toleranskrav, för att hela processen skall flyta smidigt mellan projektering, 

produktion av byggelement och moduler, logistik, montage och underhåll så krävs en väl 

fungerande dialog mellan involverade parter och aktiviteter. Det behövs även tydliga källor 

till information och enkla kommunikationsvägar. All den här informationen kan tydligt 

kopplas till Lean konceptet eller offensiv kvalitetsutveckling med krav på ett engagerat 

ledarskap och att arbeta med sina processer. Det behövs fasta rutiner för att undvika slöseri 

med tid. 

 

För Masonite AB innebär detta att deras byggsystem, för att det skall bli ett attraktivt 

alternativ, förutom att uppfylla de tekniska och estetiska krav som beställare kräver, även 

måste vara lätthanterligt och ha en bra support. De har prövat att bygga testhus på 

fabriksområdet där de fått en uppfattning om hur lång tid montage skulle kunna ta, och de har 

sett en stor potential till att minska montagetider. Vad Sicklaön tydligt visade var att om det 

skall finnas möjlighet att få till bra montagetider, så krävs det att alla moment innan fungerar 

felfritt.  
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6 Resultat och Slutsatser 
Totalt sett har de resultat som tagits fram vid analys av den insamlade dokumentationen 

sammanfattats under kvalitetssäkring vid tillverkning av de ingående elementen samt 

samverkan mellan de involverade entreprenörerna. 

6.1 Kvalitetssäkring 

I Bilaga 1 redovisas det kvalitetssäkringsdokument som tagits fram utifrån utförda 

observationer och analyser. Dokumentet visar på: 

 vilka moment som bör ges särskild uppmärksamhet vid konstruktion av byggelement  

 krav på förarbetet med grundplattan 

 anvisningar för montaget och installationerna 

 

6.2 Samverkan  

Masonites byggsystem går snabbt och enkelt att montera, vilket de fick bevis på när de 

monterade sitt första provhus. Men för att det skall fungera i större sammanhang så måste 

även samarbetet mellan de involverade företagen fungera på ett smidigt sätt. Det är 

nödvändigt att vara medveten om att industriellt byggande ställer högre krav på en korrekt 

och noggrant genomförd projektering. Skall det byggas med ett system som har toleranskrav 

som handlar om millimeter, finns det varken tid eller pengar till missförstånd och framhastade 

beslut. Enklaste sättet att undvika många problem är att se till att en enskild part har det 

yttersta ansvaret för projekteringen. Om sedan flera företag är involverade eller inte behöver 

inte betyda några svårigheter, men ett rimligt antagande är att ett ensamt företag har större 

möjligheter att undvika misstag i informationsflödet. Enkelt uttryckt behöver byggprocessen 

en processägare med engagerat ledarskap. Fungerar projekteringen som den skall, borde ett 

erfaret produktionsföretag kunna producera felfria byggelement enligt begärda ritningar utan 

större problem. En tydlig plan för packordning som är färdigställd i tid spar också den mycket 

tid. Under förutsättning att korrekt konstruerade byggelement sedan kan levereras till 

byggplatsen så kan montaget enkelt optimeras genom att snabbt identifiera montagets olika 

arbetsmoment och sprida ut personalen på dessa efter behov. Det ställer krav på 

montageledaren att lösa den uppgiften. 

 

Eftersom Masonite inte har någon önskan om att involvera sig i projektering eller montering 

av kommande projekt och har bestämt sig för att koncentrera sig på hemsidan så får det skötas 

på ett annat sätt. Att deras idé går att genomföra framgångsrikt har även det redan bevisats, 

även om det är av ett annat företag, Gyproc. MFB handboken är tänkt att kunna fungera som 

en guide till hur en konstruktör bäst drar nytta av byggsystemets fördelar. Men byggsystemets 

fördelar syns inte heller vid ett projekt där samarbetet inte fungerar. Utöver all teknisk data 

som bör finnas tillgänglig i handboken för konstruktörer och arkitekter som skall rita med 

systemet i åtanke, bör Masonite även, för att öka chanserna att skaffa sig en fördel gentemot 

andra system, ge förslag på hur samarbete och dialog mellan involverande parter skulle kunna 

fungera. Det är något som Gyproc inte har tagit upp i sin handbok och därmed något som har 

möjlighet att ge MFB handboken en fördel. 

 

Troligen är det enklaste sättet att genomföra rekommendationerna ovan att i byggsystemets 

introduktion till byggmarknaden, ta en större aktiv roll i de projekt som nyttjar systemet. Med 

det inte sagt att man tar en aktiv roll i projektering eller montage, men att vara närvarande 

som rådgivare i projekteringsfasen, och kanske främst finnas med och gärna ta initiativ till 
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uppföljningsmöten efter genomförda projekt för att gå igenom hur bygget har fungerat och ta 

in intryck från involverade parter.  
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7 Diskussion och fortsatt arbete 
Kapitlet är indelat i två delar, där den första delen behandlar projektet och den andra några 

förslag på vad Masonite bör tänka på i fortsättningen. 

7.1 Arbetet med projektet 

Det ursprungliga syftet med arbetet har inte helt uppnåtts, på grund av de omständigheter som 

ändrade förutsättningarna när ett av företagen gick i konkurs. Exempelvis var det inte möjligt 

att försöka ta fram någon slags inlärningskurva på montagetiderna. Att mäta en 

inlärningskurva kräver att de block som levereras är konstruerade korrekt, vilket var något 

som skedde mycket sällan i projektets inledning.  

 

Syftet med arbetet skiftades och fokuserades på att identifiera systemets styrkor och svagheter 

med avseende på montering och tillämpning samt vilka krav som måste ställas för 

byggsystemet. Det syftet uppnåddes i hög grad. De involverade företagen och medarbetarna 

lärde sig mycket om vad som är viktigt att tänka på när MFB systemet skall användas. Det 

identifierades moment i montaget som behövde noggranna förklaringar i en handbok för att 

undvika onödigt extraarbete och de har insett att det är viktigt att ställa krav på transporterna, 

både vad gäller leveranstider och packning. Främst har de insett att det krävs tydlig 

information mellan de olika leverantörerna av byggelement och de som ritat konstruktionen. 

Det är även viktigt att alla leverantörer är helt med på vad det är de tar på sig att leverera så 

inga onödiga förseningar uppstår. Både reliabilitet och validitet bedöms som mycket god då 

de flesta involverade parterna har varit med och bidragit med information och därför kunnat 

ge en nyanserad bild av projektet.  

 

Generellt kan sägas att det i byggbranschen fortfarande finns mycket arbete kvar vad gäller 

leverantörssamverkan och förståelse för koncepten med byggsystem med små marginaler. Det 

är viktigt att få till en attitydförändring gentemot jobb med prefabricerade enheter och 

industriellt byggande, det är en grundförutsättning för att lyckas. Ett konservativt tänkande 

råder fortfarande på många håll. Däremot är det intressant att se om fler komponentföretag 

med unika produkter kommer att följa exemplet med att ta fram byggtekniska lösningar och 

handböcker som bygger på deras egna produkter. Det är trots allt ett effektivt sätt att få 

utvecklingen att gå framåt, och med en ökad vana att arbeta med byggsystem utefter 

handböcker finns det mycket som talar för ett ökat byggande med prefabricerade enheter. 

 

Som nämnts tidigare i rapporten är det en mycket god idé att vara mer närvarande som 

rådgivare och observatörer i början av projektet. Då erhålls en mer omedelbar tillgång till 

viktig information om vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Att även ta initiativ till 

specifika uppföljningsmöten angående byggsystemets utformande, de kontrolldokument och 

konstruktionsanvisningar som finns till hands samt montagevänligheten hos systemet är 

sannolikt också en bra idé. Det är fullt möjligt att man upptäcker detaljer som inte tidigare 

uppdagats på grund av exempelvis yttre omständigheter. Nya problem kan mycket väl uppstå 

med skiftande förutsättningar för byggplatsens lokalisering och utformning samt annorlunda 

krav på installationer. 

 

Beslutet att genomföra observationerna på plats under en längre sammanhängande tid var med 

största sannolikhet en förutsättning för att få tillräkligt med relevant information. Möjligen 

kan det ifrågasättas om det fanns anledning till att bli kvar ytterligare en tid. Beslutet togs att 

det inte var nödvändigt, baserat på att arbetet vid det laget hade stabiliserats kring montaget, 
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och det bedömdes att fortsatt observation inte skulle ge tillräckligt med relevant information i 

jämförelse med nyttan att börja bearbeta det insamlade materialet. Med tanke på att 

sammanfattningen av den framkomna informationen snabbt behövde omsättas i något som 

kunde vara till nytta för projektet, är det säkert att i efterhand säga att det var rätt beslut. 

7.2 Masonite AB:s arbete 

Ur en teoretisk synvinkel så har Masonite gjort många saker helt rätt. De har med skapandet 

av sitt byggsystem visat på en nytänkande form av produktutveckling. Även om byggsystemet 

i sig inte är till försäljning, utan ställs till förfogande till vem som än vill begagna sig av det, 

så leder det ändå till ökad försäljning av deras produkter. Företaget undersökte vad som var 

intressant hos deras största kunder och erbjöd en lösning, och dessutom gratis.  

 

Att Masonite sedan bestämmer sig för att utforma en handbok, tillgänglig för allmänheten och 

med nödvändig support, skapar desto större värde för kunden och gör systemet mer intressant. 

Detta på grund av att bruksanvisning finns tillgänglig, vilken tid i veckan och på dygnet som 

helst, och när supportfunktionen är igång och fungerande så ökar den totala tillgängligheten 

på systemet, vilket är attraktivt för kunden. Med handboken och tillhörande support har de då 

utvidgat sin verksamhet från ren komponentleverantör till att även erbjuda en tjänst, även om 

det är en tjänst man inte tar betalt för, utan den ses mer som en del i deras koncept. Det är i 

vilket fall som helst väldigt omständligt att i nuläget att begagna sig av MFB utan att köpa 

Masonites produkter, då det är baserat på typer av board som de är ensamma om att producera 

i Sverige. Att deras supportfunktion skulle riskera att endast bli en kostnad är därför mycket 

liten, då vem som än skulle få för sig att höra av sig till supporten med stor sannolikhet redan 

har köpt deras produkter. Ett bra exempel på hur man minimerar sitt resursslöseri och skapar 

värde för kunden.  

 

Givetvis kommer systemet att förbättras och läggas till allteftersom kraven och 

förväntningarna på dagens byggsystem förändras och kundernas krav blir större. Där har 

Masonite en stor tillgång i sin supportverksamhet. Den har stora möjligheter att förutom står 

till buds med teknisk och organisatorisk hjälp även föra en viss form av dialog med dem som 

ringer för att få in information om önskvärda förbättringar. Dessutom är det möjligt att 

exempelvis föra statistik över vilka detaljer som flest kunder hör av sig och undrar över. 

Dessa detaljer kanske det är en idé att sätta sig ner och se över om det är möjligt att hitta en 

annan bättre lösning. Masonite AB har med sitt system skapat en förlängning av sin 

verksamhet i form av en tjänst och bör även utveckla den som en sådan. När systemet har 

använts några gånger är det förmodligen ingen dum idé att kanske använda sig av 

enkätundersökningar hos sina kunder för att på den vägen få information om olika detaljer i 

systemet, handboken eller supporten. Eftersom en tjänst är så mycket svårare att 

kvalitetskontrollera än en producerad produkt, så är just kontakten med ens kunder desto 

viktigare. 
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Bilaga 1 
 

Provisoriskt kvalitetssäkringsdokument, baserat på de inledande 

observationerna. 
 

Kvalitetssäkring av MFB  
    
    

nr Arbetsmoment datum kontroll 
      

 Produktion av Väggelement     

      

1 Kontrollmäta element. Kryssmått, längd, bredd innan 

blocken levereras. Längd, bredd: +0 -2 mm Kryssmått +3 -3 

mm     

      

2 Kontroll dubbar. Antal och position enligt ritningar. 

Positionen skall kontrolleras med hjälp av kontinuerlig 

måttkedja efter väggen längd. Toleranskrav på 

dubbplacering +1 -1mm.     

      

3 Plasta in alla element som kan bli utsatta för väta     

      

4 Kontroll av att undertakshängare har utrymme att 

komprimeras för att ligga i bjälklaget under leveransen. Vid 

leverans skall bärverket för undertaket ligga med kontakt 

mot bjälklagets balkar, kontrollera dock så att inga 

installationer kommer i kläm mellan undertakskonstruktion 

och balkar under transport     
      

5 På väggblocket skall det skrivas tydligt vilket 

ritningsnummer som använts vid tillverkningen och det skall 

vara litererat enligt ritning samt packas i montageordning.     
      

6 Kontrollera att inte läkt och ljudprofiler (installationsskikt) 

sticker ut för långt så det krockar med nästa vägg. Tolerans 

+0 -5 mm     
      

7 Kontrollera att alla urjackningar för bjälklag är i linje, dvs. 

att nederkant urjackning i boardlamell bilder en exakt 

horisontell linje då väggen har monterats.      
      

8 Dra upp fuktspärren ända upp över överkant väggelement 

och klamra fast den där.     
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9 Säkra elementen med transportskydd så att skador undviks. 

Detta gäller speciellt installationsskikten som är uppbyggda 

av Gyproc Akustikprofiler och därmed inte tål något tryck! 

Rödmarkerade transportdistanser kan med fördel användas 

mellan boardlamell och reglar i installationsskiktet under 

leverans. Dock viktigt att dessa tas bort vid montage.      
      

10 Alla väggelement skall transporteras stående     
      

11 Om boardlamell används på något ställe i väggproduktionen 

skall denna limspikas till omgivande konstruktionsdelar. Om 

det föreskrivs skall konstruktionslim användas och blandas 

enligt tillverkarens föreskrifter     

      

12 Alla som skall jobba med systemet skall ha kort utbildning i 

systemets funktion samt hur tillverkningen skall utföras. 

Man skall även gå igenom kvalitetskontrolldokumentation.      
      

 Produktion av Bjälklagselement     

      

1 Kontrollmät elementen. Kryssmått, längd, bredd innan 

blocken levereras. Toleranser: Längd, bredd: +0 -2 mm, 

Kryssmått +3 -3 mm     

      

2 Kontrollera att alla bjälklagshängare är fullspikade med rätt 

typ av spik och att dem monterats enligt ritning. Måttkedja 

från ena kanten med tolerans +1 -1mm     

      

3 Plasta in alla element som kan bli utsatta för väta     

      

4 Montage av balkar mot boardlamell. Kontroll av att lim 

tränger fram vi spikning av balkar samt att blandning av lim 

sker enligt limtillverkare (Casco)     

      

5 På bjälklaget skall det skrivas tydligt vilket ritningsnummer 

som använts vid tillverkningen och det skall vara litererat 

enligt ritning samt packas i montageordning.     
      

6 Säkra elementen med transportskydd så att skador undviks     

      

7 Kontrollera att livet på balken är isolerat och att vindduk 

sitter på balk vid kasettskarv     

      

8 Ingen del av undertakskonstruktionen får ha direkt kontakt 

med golvkasetten. Kontrollera även detta för eventuella 

installationer     

      

9 Håltagningar i livet på balkarna skall ha sådan 

överdimension att det inte föreligger någon risk att 

installationer ligger i direkt kontakt mot livet och därmed     
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överför ljud. 

      

10 Alla som skall jobba med systemet skall ha kort utbildning i 

systemets funktion samt hur tillverkningen skall utföras. 

Man skall även gå igenom kvalitetskontrolldokumentation.      
      

 Före montagestart på arbetsplats     

      

1 Kontrollmätning av platta. Längd, bredd, kryssmått, höjd. 

Toleranser enligt ritningsföreskrifter. Saknas föreskrifter på 

arbetsritning kontakta ansvarig konstruktör.     
      

2 Utsättning av väggblock på platta med nummer enligt 

ritning SKALL vara utfört innan väggblocken anländer till 

arbetsplats.     

      

3 Alla som skall jobba med montaget skall ha kort utbildning i 

hur montaget skall utföras. Man skall även gå igenom 

kvalitetskontrolldokumentation.      
      

      

 Montage     

      

1 Dubbelkontrollera elementnummer innan montage. Det 

krävs stor arbetsinsats om LÅST element skall lösgöras och 

flyttas.     

      

2 Kontrollera med ansvarig konstruktör att rätt ritning används 

på arbetsplats. Icke aktuella ritningar får EJ finnas på 

arbetsplatsen utan skall genast arkiveras. Ansvarig 

montageledare är ansvarig att kontrollera att rätt ritningar 

används under montaget.     

      

3 Kontrollera att alla bjälklagshängare är fullspikade.      
      

4 Kontrollera att det inte finns någon direkt kontakt mellan 

väggelement och golvkasetter. Skulle det finnas fel så skall 

elementmontaget stoppas och ansvarig konstruktör 

kontaktas.      
      

5 Kontrollera så att inga elrör eller dylikt ligger i kläm mellan 

nedpendlat undertak och bjälklag. Undertaket skall hänga 

"fritt"     

      

6 Kontrollera att varken bärläkt eller glesregling är i kontakt 

med balkar från bjälklag eller regelverk för vägg.     
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7 Fuktspärr. Viktigt att det på varje våning kontrolleras att 

fuktspärren ligger enligt gällande ritning innan man börjar 

med montage av bjälklag.      

      

8 Kontrollera installationsskikten på väggar. Gyproc 

Akustikprofil får inta vara transportskadad så att regelverket 

i installationsskiktet har någon kontakt med boardlamellen! 

Kontrollera även att eventuella tranportskydd är borttagna.      

      

      

 Kontrollpunkterna för elinstallation      

      

1 Slangar för el som skall dras i tak skall fästas i glesregling 

eller bärläkt med undantag för nedgång i isolerade 

mellanväggarna då kan slangen fästas i balkfläns.     

      

2 Om slangen är för grov bör hål tas i balklivet därefter 

isoleras med drevremsa runt slang. Hål upp till 20mm får 

fritt placeras. Behöver man större hål än 20mm som ej är 

föreskrivna i ritningar måste ansvarig konstruktör kontaktas 

för anvisningar.     
      

3 Skall slangen följa bjälklaget i balkriktningen skall slangen 

fästas i glesregling eller bärläkt.     

      

4 Vid slangdragning för el i väggar skall slangarna spridas i 

facket mellan två ljudprofiler. Slangen får inte vara i direkt 

kontakt med vägg utan skall ligga mellan isolering och 

regel, vid grövre dimensioner kan man jacka ur regel upp till 

20 mm.     

      

5 Övergång från vägg till tak skall ej klamras i balkfläns utan 

bara i vägg + närmsta glesregel i det nedpendlade undertaket     

 




