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Förord 

Detta examensarbete har vi under vårterminen 2010 skrivit för sektionen för ekonomi och 

teknik vid Högskolan i Halmstad. Vi har under tiden lärt oss oerhört mycket. Ibland har det 

känts hopplöst och ibland har det flutit på förvånansvärt smidigt. Nu när det äntligen är färdigt 

känns det som att vi har åstadkommit ett examensarbete vi stolt kan visa upp och låta andra 

läsa. 

Vi vill passa på att tacka Annica Gerentz, informationsdirektör på NCC för en givande 

intervju om deras nedlagda projekt NCC Komplett. Vi vill även tacka Ritva Rosenbäck och 

hela Modulenthus för studiebesöket och intervjun. Vi vill också tacka vår handledare Bengt 

Larsson som under arbetets gång har hjälp oss hitta litteratur och gett oss synpunkter på det vi 

har skrivit. Vi har säkert glömt tacka några som är värda ett tack, så tack alla ni som vi har 

glömt att tacka. 
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Sammanfattning 

Rapporten är ett examensarbete i byggingenjörsutbildningen på högskolan i Halmstad och 

belyser området för industriellt flerbostadsbyggande. Flera aktörer har försökt sig på att 

bemästra denna konst att bygga industriellt men inte lyckats. I denna rapport har vi gett oss på 

att ta reda på framgångsfaktorer. När det industriella byggandet jämförs med det traditionella 

byggandet finns det många olikheter som måste redas ut och göras om för att få en fungerande 

byggindustri.  

 

I rapporten ger vi er en allmän bild, och definition, av industriellt byggande. Vi jämför de 

olika aktörerna och försöker peka på vad som skiljer dessa åt. Genom intervjuer och litterära 

studier har vi också fått insatta personers syn på industriellt byggande och dess framtid. Vårt 

huvudsakliga mål var att identifiera framgångsfaktorer. 

 

Då detta är ett relativt nytt och outforskat område så omfattar rapportens resultat främst saker 

som är utvecklingsbara. Logistiken och dess planering är ett exempel på en utvecklingsbar 

faktor. Andra saker som vi kom fram till var, tidigt och väl styrt ledarskap, kundmedvetenhet 

med flera. 
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Abstract 

This report is made on behalf of the University of Halmstad and highlights industrial 

construction technique. Several companies have tried to master the art of building industrial 

but not succeeded. Our goal with this report is to identify the success factors. When the 

industrial construction technique is compared to the traditional construction technique, you 

will find many differences that must be analyzed and modified to get a functioning building 

industry. 

 

In this report, we give you a general picture, and definition of the industrial construction 

technique. We compare the different players and try to pinpoint what is different about these. 

Through interviews and literary studies, we also got acquainted with people's views on 

industrial construction and its future. Our main objective was to identify success factors. 

 

Since this is a relatively new and unexplored area, this report’s result mainly consists of 

developable factors. Logistics and its planning, as well as early and well-controlled 

leadership, customer awareness and more are examples of developable factors. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Om vi börjar med det mest kända projektet inom industrialiserat byggande i Sverige så får vi 

gå tillbaka till 1960- talet och miljonprogrammet. Här skulle den svenska staten uppföra en 

miljon bostäder under en tioårsperiod. Detta resulterade i en rad olika missar och i dag ses 

dessa hus som tråkiga och utan någon tilltalande arkitektur. Men ur ett byggtekniskt 

perspektiv ses det som ett lyckat projekt
1
.  

 

Vi i Sverige ligger långt efter våra grannländer när det gäller industriellt byggande. Om vi 

studerar Finland och Danmark har de en prefabriceringsgrad på cirka 70 % och Norge ca 50 

%
2
. Dessa länder har på detta viset förkortat sina byggtider avsevärt om vi jämför med en 

traditionell byggprocess som är den dominerande i Sverige. Om vi skulle titta närmare på våra 

grannar kanske vi i Sverige också kunde korta ner våra byggtider och utveckla ett industriellt 

bostadsbyggande.  

 

De större byggföretagen så som Skanska och NCC har under de senaste åren startat upp 

projekt enligt den industriella metoden. Men denna satsning har inte lett till någon 

vinstdrivande utveckling och på så vis har projekten lagts ner eller lags på is. I dag har Peab 

PGS inlett ett försök på att ta upp kampen om denna marknad. Vilka olika faktorer är det som 

styr om en satsning ska hålla hela vägen?  Detta är en helt avgörande fråga som styr 

utvecklingen av det industriella byggandet i Sverige och det är det vi vill ta reda på genom 

denna rapport. 

1.2 Syfte 

Vi har för avsikt med vår rapport att jämföra de olika företagens byggsystem och 

sammanställa vad som har gjorts och vad som bör göras för att det ska fungera och appliceras 

på den svenska marknaden. 

 

Det finns många andra faktorer som måste tas i beaktning. Detta kan vara faktorer som att 

eliminera slöseriet, jobba med ständiga förbättringar, sträva efter noll fel, leverera med just in 

time, decentraliserat ansvar och integrerade funktioner. Detta är också faktorer som vi måste 

fokusera på för att ta fram så pass realistiska framgångsfaktorer som möjligt
3
. På det stora 

hela är detta ett steg mot den mekaniska industrins syn på effektivisering i tillverkningen eller 

användandet av Lean production.  

1.3 Omfattning och genomförande 

I denna rapport kommer vi att studera olika system, hur de är uppbyggda och hur de fungerar i 

praktiken. Vi kommer att fokusera på de större aktörerna inom flerbostäder. En annan sak 

som vi ska studera närmare är varför det fungerar så pass bra för dem som tillverkar 

enfamiljshus.  

                                                 
1
 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 

2
 Fernström, Kämpe, 1998, industriellt byggande växer och tar marknad. Tryckeri Fälth & Hässler, 

Smedjebacken 
3
 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket  
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Rapporten baserar sig på litterära källor och intervjuer. Intervjuerna gjordes med de större 

aktörerna och fackmän som har varit eller är involverade i den industrialiserade tillverkningen 

av bostäder. 

 

I denna rapport har vi jämfört fyra av de stora svenska industriella byggsystemen för 

flerfamiljshus samt en av de aktörer som bygger enfamiljshus industriellt. Med detta har vi 

fått in tillräckligt med information för att tolka och redovisa vårt resultat. Vi har även dragit 

egna slutsatser med hjälp av den information vi samlat in under projektets gång. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till framför allt den svenska markanden och dess aktörer. Vi 

kommer att koncentrera vår rapport på jämförelser mellan de olika byggsystemen som har 

funnits, och finns i Sverige idag.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi hittat information och hur vi har tolkat denna 

information. Under första kapitlet kommer vi att beskriva den kvalitativa metoden som vi har 

använt oss av i vår rapport. Vidare kommer vi att beskriva i vilken arbetsgång vi har jobbat 

efter, vilken intervjuteknik vi har använt och hur teoretisk form har utarbetats.  

 

2.1 Kvalitativ studie 

När det gäller val av metod för denna rapport så faller den kvalitativa studien naturligt. Då vi 

har en frågeställning som är av en sådan karaktär så att den endast kan besvaras genom den 

kvalitativa metoden. I en kvalitativ metod betraktar författaren den verklighet som han/hon 

befinner sig genom analyser och datainsamling samt hur dessa tolkas av samhället.
4
 Detta 

betyder att en kvalitativ metod söker kvalitén i det som undersöks och inte statistiska och 

kvantifierbara resultat. Med andra ord betyder den kvalitativa metoden att vi undersöker och 

får en djupare förståelse för vårt ämne.
5
  

 

Det finns många olika sätt att utföra en kvalitativ studie. Själva grundtanken är att samla in 

den önskade informationen genom att planera intervjuer med utvalda aktörer på marknaden 

som har den kvalitativa erfarenheten som eftersöks.
6
 

 

2.2 Arbetets gång 

Här beskriver vi hur arbetet kring vår rapport har utförts och hur vi har samlat in den 

information vi kommer att använda oss av. 

 

När det gäller tillvägagångssättet kan vi dela in det i tre huvudgrenar. Vilka är, skapande av 

rambeskrivning, insamling av information och intervjuer samt resultat och analyser. Här 

under kommer vi att redovisa i punktform hur arbetet kommer att fortskrida. 

 

 

 

1. Teoriram Träff med handledare, planering och frågeställning. 

 

 

Föreberedning och bokning av intervjuer. Utförande av  

2. Information intervjuer med inblandade parter. Insamlande av information. 

Empiriska undersökningar. 

 

   

3. Resultat Frågeställning besvaras, resultat skrivs och diskuteras. 

         

 

                                                 
4
 http://www.ne.se/, 2010-05-05, 09.45 

5
 Merriam, Sharan B (1994), Fallstudien om forskningsmetod, Studentlitteratur AB 

6
 Davidsson, Bo och Patel, Runa (2003), Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
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2.3 Intervjuteknik 

Vi har utgått från att intervjua fem olika aktörer på marknaden för att få en bred bild av hur 

det industrialiserade flerbostadsbyggandet ser ut i dag. Aktörerna vi ville intervjua var Peab 

PGS, Skanska ModernaHus, NCC Komplett, Open house och Modulenthus. På grund av 

nerlagda projekt och sekretess fick vi bara intervjuer med NCC och Modulenthus. 

 

Intervjuerna hölls som öppna strukturerade och individuella intervjuer då detta passade vår 

undersökning bäst. Intervjupersonerna fick innan intervjuerna en intervjuguide. Detta hjälpte 

båda parter att fokusera på de frågor som vi ville ha svar på. 

 

Intervjuguiden innehöll en kort presentation om ämnet och vilka frågor vi kommer att beröra. 

Detta för att underlätta för personen i fråga att förbereda sig och ge oss utförliga svar. 

 

I vårt urval ville vi välja ut de personer som har stora kunskaper inom ämnet, t.ex. personer 

som kan ha varit produktionsledare, informationsdirektörer osv. Vi valde även att intervjua en 

av de många modulhusbyggarna inom småhustillverkningen för att hitta paralleller till 

flerbostadsbyggandet. Detta var ett informellt urval för att få fram realistisk information som 

är väsentlig för vår undersökning. 

 

En intervju hölls över telefon och en vid ett personligt möte. Det absolut bästa sättet är 

givetvis att hålla intervjuer ansikte mot ansikte men med tanke på det långa avstånd som råder 

höll vi trots allt en telefonintervju. Det finns fördelar med båda teknikerna finns det även 

nackdelar med de båda. Under telefonintervjun använde vi oss av en ljudinspelare vilket 

intervjupersonen inte hade något emot. Vi förde även till viss del anteckningar för att lättare 

kunna gå tillbaka till en fråga under intervjuns gång. 

 

2.4 Litteratur 

Vi har i vår rapport utfört litteratursökningar främst av tekniska rapporter och artiklar. Denna 

information låg till den största grunden för vår rapport. Innan intervjuerna utfördes försökte vi 

göra en så grundlig litteraturstudie som möjligt. Detta för att få en allmänt bredare bild av 

ämnet och ett större diskussionsunderlag under intervjuerna. 
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3. Industriellt byggande 

3.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har det pågått en stor utveckling när det gäller industriellt byggande. 

Denna utveckling är större än den som har ägt rum under de senaste 30 åren
7
. 

 

I början på 1800- talet handlade det mycket om ett informationsutbyte mellan mekanikens 

lagar, materialkunskap och arbetsmetoder. När väl prefabricerade delar fick sitt första 

genomslag innebar detta att ingenjörerna lärde sig ett nytt sätt att hantera saker som 

måttsättning, toleranser och passning av olika byggnadsdelar, detta var ett måste för att en 

montering av prefabricerade delar skulle kunna monteras ihop.  

 

Det första steget mot den industriella utvecklingen som togs i slutet av 1800- talet innebar att 

byggandet som fram tills nu hade varit ett hantverk mer och mer övergick i att bli en industri. 

Materialutvecklingen var en av anledningarna till att bygget industrialiserades mer. Det första 

i raden av material var stålet. Stålet förtillverkades i form av pelare och balkar, dessa 

utformades efter en viss standard men även som speciella modeller.  

 

Först under 1960- talet började betongelement att prefabriceras då under det kända 

miljonprogrammet. Under denna period fokuserades det mest på att massproducera bostäder 

och kvaliteten glömdes bort och blev lidande. Härefter gick de nordiska tankesätten skilda 

vägar då det gäller prefabricering. I Sverige övergavs nästan helt systemet till förmån för det 

platsbyggande medan våra nordiska grannar fortsatte att utveckla och effektivisera det 

prefabricerande byggandet.  

 

I Sverige behöll vi prefabriceringen i småhustillverkningen i trä, dessa står för ungefär 85 % 

av de nyproducerade småhusen i riket. I dag tittar de aktörer som utvecklar det 

industrialiserade systemen på de aktörer som under en längre tid har tillverkat hus enligt det 

industrialiserade systemet för att kunna applicera detta på sitt eget system.
8
 

 

                                                 
7
 V- byggaren, 2006, nr. 3, sid. 20-23 

8
 Fernström, Kämpe, 1998, industriellt byggande växer och tar marknad. Tryckeri Fälth & Hässler, 

Smedjebacken 
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3.2 Definition av industriellt bostadsbyggandebyggande 

Industriellt byggande har definierats på många olika, om än snarlika sätt av ett flertal olika 

författare. Det finns alltså ingen tydlig definition av begreppet industriellt byggande och 

därmed ingen klar beskrivning av konceptet industriellt bostadsbyggande. Vi tänker nedan 

nämna en definition av industriellt bostadsbyggande och försöka förklara vad industriellt 

byggande innebär och tydliggöra dess innehåll utifrån denna definition.  

 

I Boverkets rapport Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer från 2008 kan vi 

läsa 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” 

 

Själva definitionen är enligt oss bra men den kan och bör kompletteras med ytterligare 

information om diverse delområden. 

 

Industriellt byggande och dess delområden 

Enligt Boverket så bör definitionen kompletteras med åtta delområden. Dessa punkter 

beskriver de delar som är utmärkande för ett industriellt flerbostadsbyggande. 

1. Planering och kontroll av processen 

2. Utvecklade tekniska system 

3. Förtillverkande av byggdelar 

4. Långsiktiga relationer av mellan aktörer 

5. Logistik integrerat i byggprocessen 

6. Kundfokus 

7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 

8. Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring
9
 

 

1. Planering och kontroll av processen 

För att utföra ett projekt som kunderna blir tillfredställda och nöjda med så krävs en tydlig 

struktur och styrning på projektering, tillverkning, montage och kompletterande 

byggplatsarbete. Genom strukturerad planering och kontroll elimineras fel i byggprocessen 

och det skapas dessutom ett jämt arbetsflöde. Dessutom nås ett smidigare genomförande av 

byggprocessen. Vid planering av projektet krävs det en uppstagad planering av alla faser från 

idé till färdig byggnad.
10

 

 

                                                 
9
 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 

10
 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
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2. Utvecklade tekniska system 

De tekniska system som används har blivit väl framarbetade genom att utvecklingen har skett 

i enskilda produktutvecklingsprocesser. I och med tester och justering av systemen uppnås en 

effektiv process som i sin tur minimerar fel och brister. De tekniska systemen innehåller 

lösningar för byggnadens alla delar från grundläggning till taksystem. De olika tekniska 

systemen skiljer sig därmed ofta lite från projekt till projekt. Genom att använda sig av 

specifika tekniska system, utvecklas dessa i och med att erfarenhet från projekten används.  

Utvecklingsprocessen leder till kvalitetssäkring och fortlöpande förbättringar av 

byggsystemen.
11

 

 

3. Förtillverkning av byggdelar 

Byggnadsdelarna förtillverkas i en miljö som är gjord för effektiv produktion. Där finns rätt 

hjälpmedel och verktyg samt en god arbetsmiljö. Genom att maximera förtillverkningen så 

minimeras arbetsmomenten som sker ute på själva byggarbetsplatsen.
12

 

 

4. Långsiktiga relationer mellan aktörer 

Långsiktigt samarbete och engagemang mellan aktörer i byggprocessen är nödvändigt för att 

tillsammans erhålla god kunskap och erfarenhet. Dessutom kan företagen hjälpas åt att 

utveckla varandras organisationer. De olika aktörernas system måste vara kompatibla med 

varandra på flera olika plan. Detta kan säkerställas genom goda relationer och ett väl 

fungerande informationsutbyte. Genom långsiktiga relationer kan projekt påbörjas snabbare 

då båda parter har utvecklat en struktur och organisation som direkt kan starta arbetet. Att 

använda samma leverantör kontinuerligt sparar pengar och tid då ingen ny utvärdering eller 

upphandling behöver ske inför varje nytt projekt.
13

 

 

5. Logistik integrerat i byggprocessen 

I och med att en stor del av byggandet sker genom förtillverkning på fabrik ställs höga krav på 

väl integrerad logistik i själva byggprocessen. Flödet från tillverkningen ut till 

byggarbetsplatsen ska vara synkroniserat med flödet av material till och från 

byggarbetsplatsen. Vid väl integrerad logistik i byggprocessen så kommer detta leda till ett 

bra flöde av komponenter, material och arbete genom produktionen. Just In Time principen 

bör användas vid ett industriellt byggande. Detta leder till att rätt byggnadsdelar levereras till 

rätt plats vid rätt tidpunkt. För detta krävs nära samarbete mellan projektörer, leverantörer, 

tillverkare och entreprenörer.
14

 

 

6. Kundfokus 

Som i alla branscher krävs ett tydligt kundfokus för att säkerställa att rätt produkter med rätt 

kvalitet och till rätt pris byggs. Systematiska undersökningar hjälper till att utreda kundernas 

önskemål och krav. Dessa undersökningar ska senare användas till att formulera kraven på 

den industriella byggprocessen. Genom att identifiera olika krav och behov kan marknaden 

delas upp i olika målgrupper och då kan även olika koncept och system utvecklas till de varje 

målgrupp. Kundfokus är oerhört viktigt och alla aktiviteter i byggprocessen bör vara 

utvecklade och inriktade för att skapa största möjliga värde för kunderna. En industriell 

byggprocess ska kort sammanfattat vara utformad så att levererad produkt ska uppfylla 

kundernas krav.
15

 

                                                 
11

 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
12

 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
13

 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
14

 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
15

 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
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7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 

För att effektivisera processer krävs tillförlitlig information och snabb tillgång till detta. 

Moderna ICT-verktyg (ICT – Information and Communication Technology) ger företag 

uppdaterad information direkt och möjliggör effektivt hanterande av förändringar, 

uppdateringar och informationsutbyte. Genom att använda sig av moderna ICT-verktyg förses 

processerna med tillförlitlig information vilket ger förutsättningarna för en effektiv 

produktion och minimering av fel. För hantering av komponenter i tekniska plattformar som 

kräver strukturerad och pålitlig hantering är detta en förutsättning. Informationsmodeller 

möjliggör skapandet av byggnader virtuellt och flera olika egenskaper kan kopplas till 

modellen, såsom ekonomiska kalkyler och tidplaner för produktionen.
16

 

 

8. Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 

Ett industriellt bostadsbyggande baserar sig till stor del på vanligt bostadsbyggande med 

skillnad att det ständigt utvecklar och förfinar befintliga metoder, tekniker och lösningar. För 

att skapa en grund till utvecklingen krävs kontinuerliga uppföljningar och mätningar i 

processerna för specifika byggprojekt. Detta för att jämföra och analysera mätningar där 

resultatet blir viktig information till vidareutveckling av nya processer, arbetsmetoder, 

tekniska lösningar etc. I detta arbete bör olika delar av organisationen engagera sig och 

försöka komma med idéer för att få allas syn på förbättringar och vidareutveckling.
17
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 Industriellt bostadsbyggande – Koncept och processer, 2008, Boverket 
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4. System på marknaden 

4.1 Skanska ModernaHus 

Skanskas utveckling av konceptet moderna hus grundar sig på ett flerårigt utvecklingsarbete 

som fick samlingsnamnet ”industrialiseringsprojektet”. Projektet i sig är byggt på 

standardiserade byggdelar för framställning av flerbostadshus. Dessa delar utvecklas i olika 

typer för olika sorters huskroppar mellan tre till åtta våningar. Byggelementen kan framställas 

som volymelement, planelement eller mindre byggdelar som sätts samman som ett pussel ute 

på byggarbetsplatsen. För att detta ska fungera i praktiken är det viktigt med de olika 

gränssnitten för de olika byggdelarna. Om vi tittar på de tekniska lösningarna som valts så är 

de begränsade till antalet och bygger mycket på tidigare kunskaper och pålitliga lösningar. 

För att öka användarvänligheten finns det standardiserade lösningarna sparade i ett CAD- 

system som de olika projektörerna kan använda och skräddarsy sin byggnad efter sitt eget 

koncept. Den ekonomiska faktorn är också en viktig del i detta koncept. Genom att hålla nere 

de olika byggdelarna blir resultatet att en större inköpsvolym för de olika byggdelarna, detta 

leder i sin tur till att nya eller andra inköpskällor kan användas och detta hjälper till att hålla 

materialkostnaderna nere
18

.  

 

Skanska valde att tillverka sina element i prefabricerad betong. Med element menar vi både 

bjälklag och väggar. Vad som framgår här är att Skanska använder sig av både ett 

industrialiserat koncept och ett industrialiserat byggande. Skanskas utveckling gjordes genom 

att utveckla projekteringsprocessen, inköpsmodeller och produktionssystemet. I denna 

utveckling ingår även en samordning mot sitt egna webbaserade inköpssystem som i sin tur är 

kopplat till de olika leverantörerna världen över
19

. 
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 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
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 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
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Fig. 4.1 – Tillverkningsprocess enligt Skanska ModernaHus (Bild från Skanskas pressmaterial) 
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4.2 NCC komplett 

NCC komplett baserade sin utveckling på en helt ny produktionsteknik som är hämtad från 

tillverkningsindustrin, då framförallt från bilindustrin och Scania som förebild. NCC började 

helt från grunden med ett blankt papper år 2002 och satsade ca 300 miljoner kronor i sin 

utveckling av NCC komplett. I NCC komplett byggdes flerbostadshus på ett industrialiserat 

vis där arkitekten i samråd med kunden inte hade några begränsningar för hur de designade 

utseendet
20

. NCC började med testverksamhet i gamla lokaler i Stockholm. När de senare 

insåg att de skulle fortsätta med sin utveckling av konceptet förvärvade de Bultens 

industrifastighet i Hallstahammar. De byggde om fabriken helt och hållet och anpassade den 

efter de behov de såg. De byggde även upp en ny betongstation utanför fabriken vilken skulle 

tillverka högpresterande betong. All tillverkning skedde i denna fabrik.
21

 Några ledord som 

NCC komplett jobbade efter var just in time, modularisering och lean production. Efter det att 

fabriken invigdes 2006 ska den vid full drift kunna producera ända upp till 1000 lägenheter 

per år. NCC har utformat ett helt koncept som innefattar affärsmodeller, projekteringsprocess, 

materialförsörjning osv.
22

.  

 

 
 

 

I fabriken i Hallstahammar fanns det tre olika tillverkningslinjer som tillverkade golv, tak, 

väggar och kök. Husen byggdes till 90 % klara i fabriken och de sista tio procenten 

kompletterades ute på plats.
23

 Tillverkningen utfördes med hjälp av automatiserade maskinser 

vilket ledde till en bättre arbetsmiljö och högre tillverkningsgrad. Tillverkningen var helt 

orderstyrd vilket betyder att när en order var klar så gick den ut i produktion och 

                                                 
20

 Pressmaterial, NCC 2007 
21

 Intervju med Annica Gerentz, informationsdirektör NCC 
22

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
23

 Pressmaterial NCC, 2007 

Fig. 4.2 – Grafik över tidsvinsten för NCC Komplett. (Pressmaterial från NCC) 
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tillverkningen startade. Precis som hos Skanska är NCCs moduler gjorda för att kunna byggas 

till en maximal höjd av åtta våningar. Modulerna som byggs i Hallstahammar hade färdiga 

ytskikt och med radiatorer och elinstallationer på plats. Med detta var det bara ett mindre antal 

komponenter som måste efterinstalleras, detta utfördes av underleverantörer.
24

 Genom att 

bygga på detta viset ställs stora krav på toleranser och noggrannhet. När det gäller material 

och inköp kan dessa göras direkt från tillverkaren och på så sätt tas ett antal mellanled bort. 

En annan strategisk och viktig fråga är samverkan med leverantörerna. Även här är hjärnan ett 

IT-baserat projekteringssystem. Genom ett industriellt CAD-system styrs den tekniska 

produktionsutrustningen i fabriken
25

.  

 

Leveransen från fabriken skedde så kallat väderskyddat vilket betyder att leveransen är 

skyddad från utomstående faktorer under leveransen. Detta kunde vara en lastbil med täckt 

släp. Leveransen anlände till en väderskyddad arbetsplats där leveransen lossas och monteras 

på en platsgjuten grund. Arbetsplatsen var utrustad med en travers som sedan används för att 

lyfta upp elementen på rätt plats där de klickas ihop som ett legosystem. I och med att 

monteringen skedde under väderskydd så var montagearbetet inte beroende av väderleken.
26

 

Montörerna som utförde jobbet hämtades från tillverkningsindustrin och jobbade med vita 

handskar och skoskydd för att skydda ytskikten i modulerna.
27

 Eftersom allt levererades som 

färdiga element gick monteringen väldigt fort. Montagelaget bestod av fyra montörer och en 

monteringsledare som under en veckas jobb kunde montera upp till fem lägenheter.
28

 Vid 

frakt av modulerna blir det ett enormt tryck på vägarna då modulerna väger väldigt mycket. 

NCC stötte på problem när de skulle bygga ute vid Beckomberga i Stockholm. Där räckte inte 

vägarnas hållbarhet till och då insåg de att det fanns en begränsning till var man kunde 

leverera de här fastigheterna.
29

  

 

Med denna metod beräknade NCC att den totala tiden på byggarbetsplatsen kunde sänkas med 

ända upp till 75 % och den totala byggtiden kan förkortas med ca 50 %.
30

 

 

För att återföra kunskap och kompetens anordnades flera studiebesök i fabriken som visade att 

deras egen organisation att det går att bygga på detta sätt. Byggbranschen är väldigt 

traditionell bransch och hus byggs helst på gamla beprövade metoder. Hela kompletts satsning 

var en viktig injektion i att förändra dem själva och hur de arbetar och visa att även 

byggbranschen kan stå för innovation. Dessa interna studiebesök gav en stor 

kunskapsöverföring till övriga anställda inom NCC. 

 

Under NCC kompletts år tillverkades det 391 lägenheter. I dag finns inte NCC komplett kvar 

men NCC har tagit med sig väldigt mycket från komplett in i sin övriga verksamhet. De 

jobbar idag med industriella processer och försöker implementera det i sin övriga 

organisation. Anledningen till att komplett inte finns kvar idag är enlig Annica Gerentz 

informationsdirektör på NCC deras eget fel. Kunderna var väldigt intresserade men NCC 

komplett hade för stora ambitioner. Dessa ambitioner var svåra att nå upp till då processen 

med att bygga industriellt är väldigt komplex.
31
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25

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
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 Intervju med Annica Gerentz, informationsdirektör NCC 
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4.3 Open house 

Open house hade sitt upptagsområde främst i södra Sverige där de genomförde en rad olika 

projekt. Open house hade ett system som byggde på en stålkonstruktion som användes som en 

ram där sedan volymelement monteras. Volymelement tillverkades i en separat fabrik i Arlöv 

utanför Malmö där de sedan fraktas ut med väderskyddade lastbilar
32

. 
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 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 

Fig. 4.3 – Grafik över tillverknings- och monteringsprocessen. (Pressmaterial från NCC) 
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Monteringen av volymelementen sker en våning i taget, på detta sätt klaras toleranskraven. 

Även detta system klara upp till åtta våningar. Utvecklingen och idén till Open house kommer 

främst ifrån den fasta industrin och målet var att tillverkningen av modulerna skulle ske i 

fabrik som en industriell process. En förutsättning var att modulerna utformades på ett sätt så 

att de endast bär upp sin egen vikt, vikten från överliggande element bärs upp av det 

gemensamma stomsystemet.
 33

 Volymelementen är i sin tur är byggda som ett öppet system, i 

detta system finns det möjlighet att leda olika installationer som rörkanaler och ledningar runt 

i systemet utan att påverka konstruktionen. Med detta menas att konstruktion och installation 

inte behöver följas åt.
34

 Med hjälp av detta kan modulerna utformas hur som helst så som 

exempelvis öppna planlösningar osv.  

Open house använde sig av tunnplåtsprofiler, gipsskivor och mineralull i sina moduler. Efter 

det att monteringsarbetet var färdigt så återstod viss komplettering så som ytskikt, vitvaror, 

sanitetsporslin etc.  

 

Detta system visade sig vara snabbt, ha hög precision och var väldigt flexibelt. Det gjordes 

successiva förbättringar på områden så som väderskydd, transportförhållande och ordningen 

på arbetsplatsen
35

.  

 

 
 

 

4.4 PGS (Peab Gemensamt System) 

Peab har under en längre tid arbetat med utvecklingen av ett system för industrialiserat 

byggande. En stor del i denna utveckling är den nybyggda (2002) anläggningen i Katrineholm 

där det tillverkas prefabricerade betongelement, plattbärlag, skalväggar och massiva 

betongväggar. Fabriken i Katrineholm drivs med några andra fabriker i ett dotterbolag till 

Peab som heter Skandinaviska byggelement (SBE). Anläggningen är helt robotstyrd och en av 

                                                 
33

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
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 http://www.boverket.se, 2010-05-03, kl. 11.30 
35

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 

Fig. 4.4 – En väderskyddad Open house-modul lastas av från en lastbil. (Bild från www.boverket.se) 

Fig. 4.5 – Färdigt hus byggt av Open House. (Bild från www.boverket.se) 
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de modernaste fabrikerna i sitt slag i Europa. Denna utveckling ser Peab som en breddning av 

målgruppen och som en satsning på bostadsbyggande för normalinkomsttagarna då en 

effektivisering av hela processen påverkar materialpriser och byggtider. 

 

Utvecklingsprojektet PGS är viktigt för hela Peab då det gäller företagets utveckling. PGS har 

med bilindustrin som förebild utformat en kostnads- och resursmedvetenhet (Lean 

Production), detta ska sätta sin prägel på hela organisationen. En annan viktig del i PGS är 

SBE utvecklas från en betongelementtillverkare till en systemleverantör. På detta viset ska det 

säkerställas att rätt volymer ska finnas att tillgå i fabrikerna, om detta fungerar som det skall 

ska det generera i ökad tillväxt och få en snabbare avkastning på genomförda investeringar. 

Det första steget i denna utveckling blir att satsa på att standardisera produktionen för 

flerfamiljshus. I och med denna utveckling hoppas Peab på att få en bättre kvalitet, lägre 

tidsåtgång, högre produktivitet och för att sänkta arbetsplatskostnader.  

 

Peab har under sina pilotprojekt först utgått från ett byggsystem som kan liknas med ett 

traditionellt byggande. Detta har sedan under tiden utvecklats och effektiviserats till en ökad 

industrialiseringsgrad. Alla erfarenheter från tidigare byggnationer tas tillvara och utvecklas 

för att i slutändan bli en del i det slutliga konceptet
36

. 

 

Peab har under sin konceptutveckling haft en lång och erfarenhetsberikande resa bakom sig, 

detta för att finna de bästa erfarenheterna och för att skräddarsy ett fungerande byggsystem. 

Peab har under sin utveckling tittat på en modell som heter visuell planering (VP), denna 

modell är utvecklad av bilföretaget Toyota. Denna metod är ett stort hjälpmedel när det gäller 

att dra ner och reducera ledtider. VP bygger på att det tydliggörs vilka del- och slutmål som 

finns, hur felen ska minskas och att planering och logistik ska effektiviseras.  

 

VP metoden för byggbranschen har utvecklats av Peab och år 2005 utsågs den till Årets 

Innovation av svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)
37

. 
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Fig. 4.6 – Tillbyggnad av detta hotell är helt gjort med Peabs PGS byggsystem. (Bild tagen från www.peab.se) 
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4.5 Modulenthus 

Modulenthus ingår i Finndomokoncernen vilken är den största leverantören av småhus i 

Norden. I modulenthus lokaler sammansätts husen del för del i en miljö som säkerställer att 

inga fuktproblem uppstår. Att alla hantverkare, allt från snickare till målare och elektriker 

arbetar under ett och samma tak gör att det alltid finns kunnig personal som kan tillhandahålla 

sina tjänster när det som mest behövs. 1965 grundades Modulenthus i Hässleholm där det har 

under åren ständigt utvecklat sitt koncept till att bli mer effektivt och standardiserat. 
38

 
39

 

 

 
 

 

När huskroppen är färdigmonterad, målad och tapetserad körs huskroppar ut som moduler till 

den färdiga grundplattan. Här lyfts sedan de olika modulerna upp och monteras av inhyrd 

monteringspersonal.  

Denna personal hyrs in som underentreprenörer, vilket leder till att det alltid är kvalificerad 

personal som utför alla delmoment. Med tanke på yttre påverkningar vid leverans och 

montering så kollas väderprognoser flitigt under slutskedet så att leveranser sker då det är bra 

väder. Dessutom kläs modulerna in i presenningar för att skydda mot eventuellt duggregn 

under transporten. Med denna säkerhet så slipper Modulenthus fuktproblemen som kan uppstå 

vid ett traditionellt byggande.
40

 
41
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 www.modulenthus.se 
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 Intervju med Ritva Rosenbäck, Modulenthus 
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 Intervju med Ritva Rosenbäck, Modulenthus 

Fig. 4.7 – Husmodul under produktion. Stor del av det invändiga arbetet återstår. (Egen bild) 
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I samarbete med Sveriges tekniska forskningsinstitut och ledande fuktexperter har 

Modulenthus utvecklat ett system vid namn ”Energy smart system”. I korta drag kan vi säga 

att detta är ett system som på ett enkelt och miljövänligt sätt håller värmen inne och fukten 

ute. Det är uppbyggt av en helt ny grund, isolerad vind och nya förbättrade väggar. Detta 

system är framtaget för att skapa ett klimatskal som motverkar fuktproblem och håller värmen 

Fig. 4.9 – En färdig modul som är inklädd i presenning och redo att skickas. (Egen bild) 

Fig. 4.8 – En näst intill färdig modul. (Egen bild) 
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inne som vi berättade innan. Följderna av detta är ett energisnålare hus som både 

konsumenten och miljön vinner på.
42

 
43

 

 

 
 

 

Energy smart system är uppbyggt av fem olika delar vilka är följande; 

 Energy smart foundation 

 Energy smart attic 

 Energy smart cover 

 Energy smart bar  

 Energy smart wall 

 

Om vi nu ska försöka reda ut vad de olika delarna är hur de fungerar så börjar vi med Energy 

smart foundation. Detta är ett nytt sätt att grundlägga ett villa. Detta är en som i vanliga fall en 

platta på mark men den har ett högre isoleringsvärde och en gastät gummimatta som hjälper 

till att hålla värmen i huset istället för att den ska avges ut genom grundplattan. En annan sak 

som är bra med denna grundläggning är att huset kan byggas närmare marken och på så vis 

slippa entrétrappor. Med energy smart attic menas att alla vindsutrymmen har isolerats och på 

så vis minskar risken för fuktskador, detta medför även lägre energiåtgång. Energy smart 

cover är en isolerande, vindtät duk som skyddar träkonstruktionen mot fukt angrepp. Energy 

smart bar fungerar så att det ska hålla energin inne i huset, detta har gjort genom att nya 

väggreglar har utvecklats för att ta bort eller minimera köldbryggorna i huset. Till sist har vi 

energy smart wall vilket menas att ljudisolering i innerväggarna består av ytterväggens insida 

av två skikt; trä och gips. Detta medför fördelar som att det blir lättare att hänga upp tavlor, 

skåp och platt-tv på väggarna.
44

 
45
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Fig. 4.10 – Illustration av Energy smart system. (Bild tagen från www.modulenthus.se) 
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Fig. 4.11 – Bild tagen under montering ute på tomten. (Bild tagen från www.ettnytthem.blogg.se) 
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5. Jämförelser  

 

5.1 Det stationära byggandet vs industriellt byggande 

När vi studerar det traditionella byggandet finns där ett antal olika moment som både ökar 

kostnader och skapar onödiga konflikter mellan de inblandade aktörerna för kunden. För att 

lösa dessa problem kan en högre grad av kontinuitet, upprepningar samt en långsiktigare och 

djupare samverkan dem emellan vara en lösning. För att ett industrialiserat byggnadsprojekt 

ska fungera i praktiken behövs det en grupp som har hand om planering, kommunikation samt 

erfarenhet och kunskapsåterföring efter det att projektet är färdigställt.
46

 Eftersom 

byggprojektet i sig är en så kallad kärnprocess leder detta till att projektledaren behöver en 

viss lokal kännedom och ett strategiskt kunnande för att projektet ska färdigställas på ett efter 

planen korrekt sätt.
47

 Detta leder i sin tur till en ständig förbättring och effektivisering av 

produktionen där de olika aktörerna jobbar med 

 

 Upphandlingseffektivitet 

 Förbättring av kvalitet med hjälp av upprepningar 

 Strukturerad information som i sin tur leder till en mindre risk för misstag  

 Byggtiden kortas ner 

 Materialspill och väderskador så som fukt minskas, stölder minimeras osv. 

 

Om vi tittar närmare på vad det är som skiljer det traditionella byggandet och det industriella 

så märker vi att det finns många delar som kan flyttas från byggarbetsplatsen till en fabrik där 

delarna tillverkas på ett industriellt sätt. Detta kommer i sin tur att ställa högre krav på 

byggprocessen och dess utveckling. 

 

Enligt 
48

 finns det stora problem med att bygga på ett traditionellt sätt. Det är saker som, 

stölder på arbetsplatsen, stora materialspill, ofullständiga handlingar osv. Med detta i tankarna 

så undrar vi varför det inte satsas mer på att utveckla det industrialiserade byggandet. Görs 

detta så kommer många av de saker som förut kostat tid och pengar i stort sätt att försvinna 

helt. Men givetvis finns det också fördelar med att bygga enligt den traditionella modellen. 

Det kan vara så att det går att göra ändringar i konstruktionen under byggnationen vilket i sin 

tur leder till större flexibilitet. 

 

Om vi nu tittar på projekteringen så skiljer sig det traditionella byggande ganska mycket från 

det industrialiserade. En projektering enligt den traditionella modellen innebär att 

projekteringsarbetet startar i stort sett helt förutsättningslöst och varje projekt blir specifikt. 

Medan en industriell process bygger mer på tidigare erfarenheter, standardiseringar och 

systematiseringar. Detta betyder att de lösningar som väljs har använts tidigare och på det 

viset finns det konkreta bevis på att de fungerar och är effektiva. En annan positiv effekt av en 

industriell projektering är att det genomarbetas mer grundligt för att försäkra sig om att det 

inte uppstår några fel. Uppstår det något fel så kommer det felet att upprepas varje gång denna 

projekteringsmall används. Specialiseringen är en annan del som utvecklas stort i en 

industriell process vilket leder till att den tekniska kompetensen är en mycket viktig del. Den 
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vanliga projekteringen kommer att utvecklas mer eller mindre till ett rent 

produktutvecklingsarbete.
49

 

 

I och med att byggprojekten är spridda över en så pass stor geografisk zon så blir beslutsrätten 

mycket decentraliserad. Den decentraliserade kulturen inom byggbranschen är mycket strakt 

och leder till att många tro sig kunna ”bäst själv”. Med den industriella byggprocessen 

kommer denna kultur att behöva jobbas bort då befogenheterna till viss del måste flyttas från 

byggarbetsplatsen till en mer industriell respektive industrialiserat byggprocess. Det kommer 

förmodligen i sin tur att skapa stora kulturella problem. Dessa kulturella förändringar kommer 

att synas tydligt i platschefens roll som kommer att förändras på det viset att han kommer att 

bli processägare i det industrialiserade byggandet medan han fortfarande kommer att vara 

platschef i det traditionella byggandet. Vidare kommer den industrialiserade processen att öka 

specialiseringen och jobba med bättre möjligheter till ständiga förbättringar. Samt att få 

djupare och långvariga relationer med leverantörerna som kommer att tolkas som en partner i 

processen. Alla underlag och beslut måste tas och nå fram till produktionen i tidiga skeden.
50

 

 

5.2 Aktörernas olika byggsystem 
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5.3 Byggnadens delsystem 

När det talas om industrialisering av byggprocessen bör vi dela upp byggnaden i olika 

delsystem som ska kunna länkas samman på ett snabbt och enkelt sätt. Det går att dela upp 

byggnaden i fyra olika delsystem; 

 

 Bärande stommar (inkl. grundläggning)  

 klimatskydd  

 system och inbyggd utrustning för rumsfunktioner 

 tekniska försörjningssystem  

 

För att få ut största möjliga effekt av detta måste de fyra delsystemen hanteras på ett 

industriellt sätt, vilken kan var olika beroende på vilken del som ska tillverkas
52

.  

 

I dag ser det industrialiserade byggandet ut på följande vis. Grundläggningen sker som vanligt 

enligt det traditionellt platsbyggande ute på arbetsplatsen. Denna bit kommer vara mycket 

svår eller näst intill omöjlig att prefabricera.  

 

När det gäller den platsbyggda stommen har den minskat ute på arbetsplatserna runt om i 

landet till fördel av de förtillverkade komponenterna som monteras ihop ute på 

byggarbetsplatsen. Dessa förtillverkade komponenterna kan antingen tillverkas i en fabrik 

eller i en tillfällig fabrik ute på arbetsplatsen. Om vi tittar på klimatskyddet kan det vara 

integrerat i stommen eller som förtillverkade tak- respektive fasadelement. Ett annat vanligt 

sätt är att det finns ett tillfälligt väderskydd byggt på arbetsplatsen som ett stort tält där all 

montering och byggnation sker skyddat från de yttre omständigheterna. När vi tittar på hur de 

delar med system och inbyggd utrustning för rumsfunktioner levereras sker detta vanligtvis 

genom komponenter som monteras på arbetsplatsen. Samma sätt används för de olika 

tekniska försörjningssystemen. I det stora hela kan vi säga att allt mindre av det direkta 

tillverkningsarbetet sker ute på arbetsplatsen och att dessa delar har köpts in av 

underentreprenörer med specialkompetens för just dessa delar.
53

  

 

Modulorientering och standardisering är av stor betydelse vid det systematiska arbetet med 

industriella processer. I första hand är det sammanfogning och gränssnittet mellan de olika 

komponenterna som måste standardiseras. Detta för att utbytbarheten är en av de viktigaste 

delarna i de olika systemen. En annan central förutsättning är standardisering och 

modularisering för att göra sammanfogning så enkel och effektiv som möjligt ute på 

monteringsplatsen. Måttnoggrannheten och toleranserna är två andra saker som måste ha en 

mycket hög prioritet. Detta skiljer sig mycket från det traditionella sättet att bygga.
54

 

 

5.4 Öppna eller slutna system 

Denna fråga är en annan väsentlig fråga när det gäller industrialiserat byggande. Detta avser i 

första och största del stomsystemet och de olika byggelementen som finns. De olika 

installationssystemen som nämnts ovan är i regel öppna system standardiserade system som i 

regel går att byta ut. Om vi tittar på förtillverkningen av byggelement så kan de byggas på 

olika nivåer och med olika innehåll och prefabriceringsgrad. Det finns fyra olika indelningar 

av byggelement vilka är följande; 

                                                 
52

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
53

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 
54

 Apleberger, Jonsson, Åhman, 2007, byggandets industrialisering, Nulägesrapport 



 

25 

 

 Volymelement 

 Planelement 

 Moduler 

 Komponenter 

 

Vilken av de föregående nivåer som väljs styrs utifrån olika faktorer så som vilken typ av 

produkt som ska tillverkas, vilket krav på investering det finns, transportsituation och så 

vidare.
55

 

 

Ett slutet system är främst baserat på komponenter och byggmetoder som är företagsspecifika. 

Dessa metoder är ofta egenutvecklade och standardiserade, men de är inte tillräckligt 

standardiserade för att komponenterna kan bytas ut eller kombinera med komponenter från 

andra system. Detta betyder att det i det slutna systemet finns variantbegränsningar som syftar 

till att uppnå serieeffekter. Detta system är i de flesta fall kompletta och kan innefatt ett 

åtagande hela vägen fram till ett tätt hus. Ett slutet system är i vanliga fall knutet till en 

särskild tillverkare och leverantör.
56

 

 

Det öppna systemet är istället uppbyggt på måttstandardiseringar och industriell tillverkning 

av olika byggdelar och komponenter som i sin tur går att kombinera fritt. Det är ett system 

som helt fritt går att använda utan att bli beroende av specifik leverantör, detta leder i sin tur 

till en större flexibilitet. Ett vanligt problem i det öppna systemet är sammanfogningstekniken, 

detta beror på att tekniken inte är tillräckligt standardiserad.
57
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6. Tankar kring industriellt byggande 

I detta kapitel har vi citerat personer och deras uppfattning av hur ett industriellt byggande 

kan komma att se ut. Vi har hämtat informationen från artiklar och intervjuer. 

 

Det har varit att svårt att få fram konkret fakta kring de olika tillverkarna då allt är väldigt 

hemligt. Den ena tillverkaren vill inte gynna den andra och så vidare. Vi hade planerat att ha 

fem intervjuer med Skanska, Peab, NCC, Open house och Modulenthus. I fallet med Skanska 

blev intervjun inställd i sista sekund. Därefter fanns ingen tid för en ny intervju. Peab sa 

omedelbart nej då de inte ville dela med sig av något de gör för att hindra 

informationsspridning. Då Open house hade lagt ner hela sin gren för industriellt 

flerbostadsbyggande fanns där inga personer att intervjua. Så utav dessa fem planerade 

intervjuer fick vi endast ut två. 

6.1 Bengt Larsson och Lars Söderling 

Att skapa moderna och skyddande produktionsmiljöer är en förutsättning för att det 

industriella byggandet framgångsrikt skall kunna utvecklas. De senaste åren har flera moderna 

väderskyddande anläggningar skapats och det skulle i dessa anläggningar vara möjligt att 

skapa rätt förutsättningar. Innanför dessa väggar kan de sedan utveckla och förbättra logistik, 

lyftanordningar, säkerhetsanordningar, belysning samt byggets försörjning av vatten, el och 

tryckluft. Ännu större effekt går att få om man utvecklar organisation, samarbete och 

planering. Det skapas då möjlighet för skiftarbete, att måla innan taket är på och att installera 

el, VA och ventilation i en bättre tidsföljd än tidigare. Material kan lagras under tak men ändå 

vara tillgängligt där man behöver det. Man kan lasta av material valfri tidpunkt på dygnet då 

det finns en inbyggd traverskran. Man kan även övervaka och utveckla stöldskydd samt höja 

säkerheten på arbetsplatsen.
58

 

 

Det är oerhört svårt att i ett steg, radikalt förändra byggandet. Inte för att byggare är mindre 

förändringsbenägna än andra utan därför att byggandet är en väldigt komplex verksamhet. Det 

är så många aktörer som samtidigt måste förändra sitt beteende. Alla från beställare till 

installatörer och snickare måste anpassa och ändra sig för att dessa steg skall vara möjliga.
59

 

 

6.2 Boverket 

I Sverige utgör industriellt byggande en viktig del av branschen och det är i viss mån en 

nyckelfråga för utvecklingen av hela byggbranschen. Lyckade satsningar på industriellt 

byggande leder till möjligheter till ökade vinster i företagen, som då får möjlighet att 

vidareutveckla industrialiseringen.  

 

Ett industriellt byggande lämpar sig bäst för nybyggnation men utveckling inom detta område 

kommer att kunna påverka andra delar inom byggandet som därmed också kan 

industrialiseras. Till exempel finns ett stort behov av upprustning av äldre bostäder som 

kräver effektiva metoder för att lyckas. 

 

Många aktörer satsar idag på industrialisering även om dessa ofta skiljer sig åt. Detta är en 

tydlig indikator på att utvecklingen har startat och när resultaten visar sig kommer 

förhoppningsvis viljan att fortsätta utvecklingen och industrialiseringsgraden öka ytterligare. 
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Med denna utveckling kommer även möjligheter för mindre aktörer att etablera sig inom den 

industriella sektorn. Detta antingen genom att mindre aktörer satsar själva eller går samman 

med andra mindre aktörer som bildar nätverk och partnerskap och därigenom tillsammans blir 

starka aktörer. 

 

Småhusaktörer har unika möjligheter att utvecklas från att endast producera småhus till att ge 

sig in på flerbostadsmarknaden. Genom sin erfarenhet från industriellt byggande och 

byggsystem finns det goda förutsättningar för vidare utveckling mot industriellt 

bostadsbyggande.  

 

Nya möjligheter uppenbarar sig vid utvecklandet av det industriella byggandekonceptet, bland 

annat bör en större marknad än den svenska och nordiska kunna vara aktuell för utvecklade 

bostadskoncept. Möjligheterna till export av bostäder ökar i takt med att man utvecklar 

flexibla tekniska plattformar och effektiva tillverkningsmetoder. Detta används redan i viss 

utsträckning för småhus, så varför skulle det inte gå att genomföra med flerbostadshus? I ett 

sådant här sammanhang är det extremt viktigt att hålla kundfokus högt, så att man kan erbjuda 

kunderna det som efterfrågas på de olika marknaderna.  

 

Det är inte alla som ser utvecklingen av ett industriellt byggande som positiv. Vanliga 

argument som förs fram är att industriellt byggande leder till storskalighet, enformighet och 

att byggnader uppförsutan att ta hänsyn till lokal och regional byggnadstradition. 

Förhoppningsvis har utvecklingen bara börjat och i framtiden kommer den leda till en mängd 

olika koncept med stor variation och valmöjligheter för kunderna. 

 

Av avgörande betydelse för det industriella byggandet är intresset för och attityden för 

utveckling. Inom det tekniska, såväl som de processrelaterade och organisatoriska områdena 

finns det otroligt mycket att utveckla. Det krävs dock uthållighet, målmedvetenhet och en 

genuin vilja att utvecklas. I och med att detta handlar om en stark kultur som det är i 

byggbranschen så kommer utvecklingen ta tid. De som kommer lyckas med sina satsningar på 

sitt industriella byggande är de som har förmågan att se möjligheterna och har styrkan och 

modet att satsa långsiktigt på denna utveckling.
60

 

 

6.3 Annica Gerentz, informationsdirektör på NCC AB 

Annica Gerentz säger att ”NCC måste komma in i det processuella tänkandet i vår 

byggprocess. Där är också vår utmaning som företag att bryta invanda mönster, t.ex. hur vi 

köper material. Det har vi också jobbat med de senaste åren, att bryta leverantörskedjorna, 

köpa själva från leverantörerna, lägga golven själva och att bryta mönstren. Vi har ju haft en 

dålig produktivitetsutveckling i vår bransch och då måste man på alla sätt bryta det. Där är 

ju industriellt tänkande otroligt viktigt. Man måste se nyttan med det också och där börjar vi 

ju komma nu. Det var ju väldigt mycket diskussioner i företaget kring Komplett när det kom, 

och hur kommer det här gå och så vidare. Det var helt främmande för väldigt många. Det är 

tre år sedan vi stängde nu och det är sju-åtta år sedan projektet initierades men det känns 

fullständigt naturligt. Tack vare Komplett så tror jag det har getts en injektion till den 

tekniska utvecklingen i NCC. Det visar att om man bestämmer sig för att förändra någonting 

så går det.”
61
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Annica säger även att det finns mycket kvar att göra i byggbranschen för verksamheten är ju 

väldigt decentraliserad, varje projekt är unikt och så vidare. De ville med NCC Komplett 

revolutionera byggbranschen, och visa att de mer eller mindre kunde halvera kostnaden, 

halvera byggtiden, höja kvaliteten och visa att det går att tänka annorlunda i byggbranschen.
62

 

6.4 Ulf Åberg VD Open house 

Enligt Open house f.d. VD Ulf Åberg finns det vissa saker som det behövde läggas större 

tyngd på inom det industrialiserade byggandet. Detta var saker som, mer tekniskt kunnande 

hos arkitekten, vad som är kostnadsdrivande, vad som är kostnadseffektivt, hur låga drifts och 

underhållskostnader skapas samt vad är det kunden vill ha och vad kunden ser som ett 

kvalitativt boende. Han menar även att det idag är svårt att återföra kunskapen inom det 

industrialiserade byggandet om vi jämför med till exempel bilindustrin
63

.  

 

Ulf Åberg säger till V-byggaren 2004-10-07; 

 

”Hade bilindustrin utvecklats på samma sätt, så hade merparten av Volvos medarbetare i 

Torslanda varit bilplåtslagare som stått och hantverksmässigt tillverkat karosseridetaljer 

av industriellt tillverkad slätplåt! Nej, det är dags att vakna och inse att vi har möjlighet att 

skapa en ny typ av industri med stora framtida exportmöjligheter”.  

 

Vidare säger han också att innovationen är en viktig del i det industrialiserade byggandet. 

Med detta menas att de får sin grund i de byggsystem som fungerar för en industriell process 

och tillverkning. Systemet måste vara flexibelt, variationsrika och tilltalande för den personen 

som bostaden är menad till. Detta samtidigt som repeteringsgraden är viktig för att på så sätt 

öka tillverkningshastigheten. Ulf menar att det enda som tilltalar detta är ett så kallat öppet 

system med stora variationsmöjligheter innanför klimatskärmen. Kreativitet och möjligheter 

begränsas inte av det öppna systemet utan det skapar utmanande möjligheter.  

 

En industrialiserad byggprocess ställer mycket höga krav på projektledning och entreprenörer. 

Alla delmoment måste vara värdeskapande för att ett hållbart arbete ska kunna utföras och 

efterföljas. Allt måste vara planerat in i minsta detalj och de avvikelser som kan komma att 

uppstå måste få allra högsta prioritet. Vidare menar Ulf att kommunens jobb med bygglov och 

andra handlingar måste effektiviseras i samma utsträckning som det industrialiserade 

byggandet. De saker som kvalitetsgranskningar och myndighetsgranskningar skulle kunna 

lösas genom att ta fram tydliga manualer och rutiner.  

 

Underentreprenörerna måste också utveckla sitt sätt att utföra beställda arbeten. Om 

underentreprenörerna ser till att de organiserar sig för bästa möjliga effektivitet och 

värdeskapande kan de på så vis öka lönsamheten i bolaget samt att kostnaderna sänks.  

 

Idag kan material beställas på morgonen för att senare samma dag levereras vilket de flesta 

tycker är bra. Men Ulf menar att detta leder till att all framförhållning och planering bara är 

bortkastad tid och pengar. Detta leder i sin tur till högre kostnader och ”premiering av 

inkompetent beteende”. Hur ska då detta skötas i ett industrialiserat byggande? Jo för att det 

ska fungerar att beställa stora kvantiteter måste det finnas plats att lagra materialet, 

exempelvis ett stort lager eller intill en större fabrik där de tillverkar husmoduler. Görs det på 
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detta sätt slipper vi en massa mellanhänder och vi slipper springa runt och leta efter material 

på arbetsplatsen vilket bara kostar tid och pengar. 

 

Tätt inpå uppstarten upptäcktes det att vi var tvungna att styra hela processen för att få vår 

organisation att fungera. Detta innebar att vi fick göra om i organisationen från ett 

modultillverkande bolag till ett entreprenadbolag. De viktigaste delarna i Open house 

organisation var att ha egna arkitekter och tekniker, kontrollerad och offensiv inköpsstrategi, 

tillverkningsenhet som bygger på den traditionella tillverkningsindustrin, egen projektledning 

och byggledning för styrning av flödeskontroll och en stark och målmedveten ägare.
64

 

 

6.5 Ritva Rosenbäck, Modulenthus 

Enligt Ritva Rosenbäck är det en stor utmaning att få allting rätt eftersom det finns flera tusen 

möjliga felfaktorer. Ett jämnt flöde är väldigt viktigt och just in time är något som de utgår 

ifrån. Mycket hänger på distributörer och leverantörer eftersom förseningar kostar väldigt 

mycket. Utformning enligt kundernas önskemål och väderskydd är två andra saker hon 

nämner.  

 

De positiva och negativa effekterna hon ser med deras sätt att bygga är enligt Ritva; 

 Hantverkare finns tillgängliga 

 Ett torrt byggande genom väderskydd 

 Billigare på grund av effektivisering 

 Går snabbare 

 Utvecklingsförmågan är hög 

 

 Det är ett svårt sätt att bygga på 

 Underlagen måste vara exakt rätt annars passar det inte 

 

6.6 Sammanfattning av kapitel 6 

En viktig och återkommande sak är att skapa moderna och skyddande produktionsmiljöer där 

även material kan lagras under tak men ändå vara tillgängligt där det behövs. Med av ett 

industriellt byggande kan skiftarbete tillämpas som i den övriga tillverkningsindustrin. Detta 

leder i sin tur till en högre tillverkningshastighet. Med en ökad industriell tillverkningsgrad 

kan även vinsterna för företagen öka. Det industriella byggandet lämpar sig bäst för 

nybyggnation men utvecklingen inom detta område kommer att kunna påverka andra delar 

inom byggandet. Det industriella byggandet är i viss mån en nyckelfråga för utvecklingen av 

hela byggbranschen. När det gäller inköp av material går det idag att beställa på morgonen 

och få det levererat på eftermiddagen. Detta tycker många är positivt men som Ulf och 

Annica menar så betyder detta att planering och framförhållning bara är bortkastade pengar. I 

dagens industriella byggande måste alla dåliga utvecklingsområden brytas upp och förbättras. 

Andra saker som är viktig i denna fråga är kompetensen hos arkitekten, detta skulle kunna var 

det tekniska kunnandet, vad som är kostandseffektivt, vad som är kostandsdrivande och så 

vidare. Avslutningsvis säger Boverket att de som kommer att lyckas med sina satsningar på 

sitt industriella byggande är de som har förmågan att se möjligheterna och har styrkan samt 

modet att satsa långsiktigt på denna utveckling. 
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7. Resultat 

7.1 Aktörernas olika byggsystem 

Vi har jämfört ett antal olika aktörer på marknaden och ska nu se vad som har gjorts i 

utvecklingen mot ett industrialiserat byggande. 

 

Om vi börjar med utvecklingen så har de olika aktörerna gjort på något olika sätt. Skanska har 

en flerårig utveckling till sitt koncept som bygger på standardiserade komponenter. NCC 

började med ett helt vitt papper där de utformade en strategi som de skulle hålla sig till. Här 

tittade de på fordonsindustrin och hur Scania arbetade med sin tillverkning. Open house har 

utvecklat sitt koncept genom att titta närmare på den fasta tillverkningsindustrin med målet att 

tillverka sina moduler i fabrik enligt en industriell process. När det gäller Peab har de 

utvecklat sitt koncept efter att ha börjat med ett traditionellt byggande där de implementerar 

industriellt tillverkade delar allt eftersom processen har fortskridit.
65

 När det gäller 

Modulenthus har de sedan 1965 utvecklat sitt sätt att bygga modulbaserade huskroppar.
66

 

 

När det gäller de tekniska lösningarna skiljer sig de olika företagen sig åt på olika sätt. 

Skanska har ett begränsat antal tekniska lösningar som kan användas som går ut på att de 

bygger volym och planelement. NCC utarbetade ett annat system som byggde på att 

arkitekten träffar kunden och de tog tillsammans fram en lösning som sedan togs i produktion. 

Här blir de tekniska lösningarna i stort sett oändliga vilket gör det svårt att utveckla 

standardiserade byggdelar. Open house utarbetade en annan metod som bygger på ett 

stålskelett som tar upp lasterna av varje modul som monteras. Detta medför att varje modul 

kan byggas med en öppen planlösning. I Peab PGS så består kärnan i tillverkningen av 

prefabricerade stomsystem och modularisering.
67

 Hos Modulenthus har kunden i stort sett fria 

händer då en villa ska tas fram. Det enda som är standard här är det yttre utseendet, resten kan 

modifieras till vad kunden vill ha, vilket leder till att standardisering är svårt att uppnå.
68

 

 

Tillverkningen sker på olika sätt. Peab och NCC har en automatiserad tillverkningsprocess 

med robotar som hjälpmedel. De andra aktörerna har en industriell tillverkning med manuell 

arbetskraft. 

 

Inköpssystem är en annan viktig sak när det gäller industrialiserat byggande. Här gäller det att 

sänka materialkostnaderna och få en bra relation med dessa. Både Peab och Skanska har 

webbaserade inköpssystem som är kopplade till leverantörerna. NCCs idé är att göra stora 

inköp och på det sättet kan de kapa vissa led i inköpskedjan och på så sätt hålla nere priset på 

materialet. För Open house finns det inte några uppgifter på hur de jobbade med sina 

leverantörer. Modulenthus har olika leverantörer, de beställer sitt material hos den som har det 

bästa priset.  
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7.2 Ständiga förbättringar 

När det gäller en industriell process måste jobbet med ständiga förbättringar ständigt vara 

under utveckling. De aktörer som vi har undersökt har under hela utvecklingen jobbat med 

denna fråga. Det kan vara allt från att ta fram standardiserade byggsystem eller separata 

byggdelar, jobba med projektering och inköp. 

 

7.3 Minskat spill 

Vid ett industrialiserat byggande så kan spillet minskas avsevärt jämfört med det traditionella 

byggandet. Detta har alla aktörer anammat då det är lättare att måttanpassa alla delar. Med 

hjälp av detta kan det beställas måttanpassade produkter. I förlängningen leder detta till en 

avsevärd minskning av spillet. Det minskade spillet leder i sin tur till en ökad förtjänst.  

 

7.4 Just in time (JIT) 

JIT är ett koncept som alla tillverkare strävar efter då det gäller att kunna följa den bestämda 

tidsplaneringen. Detta begrepp innebär att samarbete med leverantörer är mycket viktigt 

eftersom rätt element eller byggnadsdel måste vara på byggarbetsplatsen, eller i fabriken vid 

rätt tidpunkt. Skulle det vara så att ett visst element är försenat eller någon har missat att 

tillverka någon del så kommer hela byggarbetsplatsen att stå stilla vilket leder till att vidare 

montering inte kan fortlöpa och kostnaderna ökar avsevärt. 

 

7.5 Decentraliserat ansvar  

I det traditionella byggandet är jobben spridda över en så pass stor geografisk zon och därmed 

råder det ett decentraliserat beslutsätt som många gånger innebär att platschefen tycker att 

”han kan bäst”. I det industrialiserade byggandet måste detta jobbas bort då stora delar av 

befogenheterna måste flyttas från arbetsplatsen till tillverkningsprocessen. Det kommer att 

finnas så kallade processägare istället för platschefer med denna arbetsgång. Den industriella 

processen kommer att öka specialisering och jobba med ständiga förbättringar. 
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8. Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer vi att försöka svara på, och diskutera, innehållet i rapporten och de 

resultat vi har kommit fram till. Material som vi kommer att använda oss av är rapporten vi 

har skrivit samt intervjuer och litterär fakta.  

 

När det kommer till de olika byggsystemen aktörerna har använt/använder sig av så finns det 

stora likheter dem emellan, men självklart även vissa mindre olikheter. De som står ut mest är 

Modulenthus, men detta på grund av att de bygger småhus och vänder sig mot slutanvändaren 

direkt. De andra aktörerna vi har upptagit i rapporten vänder sig allt som oftast till en 

beställare som i sin tur förmedlar bostäder till slutanvändaren.  

 

Det som binder samman alla aktörerna är främst viljan att ta efter tillverkningsindustrin och 

därmed utveckla ett industrialiserat byggande och ett processtänkande som är ovanlig inom 

den traditionella byggbranschen. I vilken grad de olika aktörerna har uppnått en 

industrialiserad process har skilt sig ganska mycket där t.ex. NCC hade en väldigt högt ställd 

målsättning. Detta visade sig vara mer än vad de kunde hantera och intäkterna täckte inte 

kostnaderna.  

 

Tyvärr har det ju visat sig att både NCC och Open House som båda försökte nå en väldigt hög 

grad av industrialisering, har varit tvungna att avveckla just den industriella tillverkningen. 

Skanska som använder sig av en lägre grad av industrialisering har fortfarande kvar sin 

verksamhet med Moderna Hus. Detta kan också bero på att Skanska har använt sig av ett 

begränsat antal tekniska lösningar och därmed eliminerar många möjliga felfaktorer. Peabs 

satsning på PGS är nyare så den är svår att analysera. Allt detta verkar peka mot att ju högre 

grad av industrialisering man använder sig av, desto svårare blir det att lyckas. Detta beror 

enligt oss förmodligen på att det blir så många nya faktorer att ta hänsyn till jämfört med hur 

det är vid ett traditionellt byggande. Dessutom har de aktörer som har satsat på en hög grad av 

industrialisering, kanske inte tillräckliga förkunskaper inom denna typ av tillverkning. En 

annan faktor vi tror kan spela in är att byggnader är väldigt individuellt anpassade. Det 

fungerar inte att tillverka exempelvis 30 st. exakt likadana hus och placera dem bredvid 

varandra. Slutanvändarna vill ha något unikt, som känns anpassat efter deras önskemål och 

behov. 

 

Även om flera projekt har fått läggas ner så har säkerligen företagen bakom dessa projekt fått 

mycket kunskap om det industrialiserade sättet att bygga. Genom att implementera kunskapen 

som skaffades genom dessa projekt i det traditionella byggandet kan de utveckla processerna 

mot ett mer industriellt byggandes sätt att tänka, som kan leda till högre kvalitet, mindre spill, 

smartare inköp, JIT-tänk och ett mer centralt ansvar. Därmed har de nedlagda projekten inte 

varit förgäves. 
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9. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatser att dras från materialet i rapporten. Här kommer vi att 

förmedla våra tankar kring hur ett industrialiserat byggande kan fungera och utvecklas i 

framtiden. Vi ska även försöka ange några framgångsfaktorer som kommer att bli viktiga i 

framtidens utvecklande av det industrialiserade byggandet och vart det behövs vidare 

forskning. 

 

Skanska har koncept som kan fungera under ett längre tidsperspektiv. De använder sig av ett 

mindre antal tekniska lösningar som kan standardiseras och utvecklas så att de fungerar på 

sikt. Detta gör att de kan hålla sina kostnader nere och beställa större mängder material till en 

lägre kostnad. NCC föll på eget grepp då de hade en allt för invecklad projektering med en 

mängd olika tekniska lösningar som ledde till att kostnaderna sköt ut utanför kostnadsramen. 

Vad det gäller Open House har vi inte kunnat hitta någon utlösande faktor som avgjorde att de 

inte fick sin industriella tillverkning att gå runt. Peab PGS har inte visat några tecken på att 

deras tillverkningsmetod inte ska fungera. De har implementerat den industriella 

tillverkningen i ett traditionellt byggande vilket kan visa sig bli ett vinnande koncept. Allt 

handlar om en kapplöpning och skaffa sig ett väl fungerande patent som sedan kan säljas till 

konkurrenterna, eller inneha ett monopol på marknaden tills konkurrenterna utvecklar egna, 

lika väl fungerande lösningar. 

 

När det gäller framgångsfaktorer i denna bransch har vi kommit fram till ett antal olika som 

kan utvecklas och är viktiga för ett fungerande industriellt byggande. 

 

 Process- och planeringsarbete bör vara väl utvecklat 

 Tidigt och väl styrt ledarskap 

 Tålmodighet 

 Tron på sin egen produkt 

 Kundmedvetenhet 

 Kalkyler bör vara väl utarbetade så att projekten inte går med förlust 

 Ständiga förbättringar 

 Kvalitetssystem 

 Flexibla standardlösningar 

 Enkla men väl utarbetade inköpssystem som underlättar för både beställare och 

leverantör 

 Kunskaps- och erfarenhetsåterföring 

 Logistik integrerad i byggprocessen 

 

Med dessa saker i tanken tror vi på en ljus framtid för det industriella byggandet. Detta kan se 

ut att vara enkelt vilket det är i teorin, men att utföra det i praktiken har visat sig vara mycket 

komplicerat. 

 

Med denna rapport har vi bara rört på ytan och menar på att vidare forskning behövs för att få 

en så rättvis bild av det industriella byggandet som möjligt. 
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Fråga: Hur såg organisationen ut? Vilka divisioner och avdelningar fanns? 

Svar: Bolaget NCC Komponent AB låg som ett dotterbolag till NCC Construction Sverige 

AB. Jag har lite dålig koll men jag tror inte att det fanns några divisioner faktiskt. Dom var 

inte mer än som max 200 anställda tror jag. Så det kan jag inte riktigt svara på faktiskt. 

 

Fråga: Fanns det några speciella avdelningar, t.ex. fanns det speciella fabrikslokaler 

eller hur var det uppdelat på det sättet?  

Svar: Först körde vi testverksamhet i gamla lokaler i Stockholm innan vi visste hur vi skulle 

göra. När vi sedan insåg att vi skulle fortsätta med detta så förvärvade vi Bultens 

industrifastighet i Hallstahammar. Vi byggde om fabriken helt och hållet och anpassade den 

efter de behoven vi såg. Vi satte även upp en betongstation utanför fabriken. Detta byggde ju 

på prefabricerade betongväggar bland annat ju och då var vi tvungna att ha egentillverkning 

av betongen. All tillverkning skedde här. 

 

Fråga: Era närmsta konkurrenter, var det Skanska som höll på ungefär samtidigt? 

Svar: Dels då Skanska som hade lanserat det här BoKlok, men vi upplevde nog inte att de var 

konkurrenter. Vi trodde nog att Peab däremot med sin fabrik i Katrineholm kunde vara 

konkurrenter samt Open House. Vi upplevde nog att den som hade någonting som gick att 

jämföra med det vi gjorde var Open House. Skanska och Peab som vi uppfattade höll på med 

prefabricering av väggar i stort sett medan vår ansats var att revolutionera hela 

tillverkningsprocessen. Detta var ju Open House också inne på men i en enormt mycket 

mindre skala. Vi kände väl att vi inte hade någon egentlig konkurrens. Det var väl bland annat 

därför vi vågade säga att det här är världsunikt. Vi hittade ingen som var någon direkt 

konkurrent, om man ser till själva produktionstekniken. Det gjordes ganska mycket research i 

hela världen men vi hittade ingenting. 

 

Fråga: Finns det någonting kvar av den gamla organisationen kvar inom NCC? 

Vidareutveckling av projektet när det lades ner? 

Svar: Nej organisationen finns inte kvar men vi har tagit med oss väldigt mycket från det här 

projektet in i vår övriga verksamhet. Framförallt så lärde vi oss enormt mycket. Det här var ju 

industriellt bostadsbyggande i dess rätta bemärkelse men vi jobbar ju med industriella 

processer och försöker implementera det i vår övriga organisation. Nu jobbar vi med vad vi 

kallar plattformar, precis som bilindustrin har gjort i många år, och där har vi tagit med oss 

mycket kunskap från vad vi lärde oss från komplett. I förstudien till NCC Komplett så var 

faktiskt representanter från Scania och ABB med och hjälpte oss. Vi ville ju lära från andra 

branscher. Vi misslyckades och klarade inte att föra det här byggsystemet ut i produktion men 

vi lärde oss enormt mycket i andra sammanhang och vi vågar nog påstå nu idag att vi är 

världsledande när det gäller virtuellt byggande. Vi har olika typer av plattformar, alltså 

standardiserade projekteringsverktyg för flerbostadshus, kontorshus, broar och 

idrottsanläggningar. 

 

Fråga: Vad tror du det var som bidrog till att det inte lyckades så bra? Var det från 

kunderna eller var det mer från er sida? 

Svar: Det var från vår sida. Kunderna var väldigt intresserade. Vår ambition var ju att radikalt 

sänka kostnader, förkorta produktionstiden och höja kvaliteten. När vi säger radikalt sänka 

kostnaden så pratar vi åtminstone om 30 %. Vi kämpar med att hålla nere kostnaderna 

löpande, det är vår utmaning varje dag men här pratar vi om ett krafttag. Kunderna var väldigt 

nöjda med det här och husen som byggdes upplever vi har väldigt hög kvalitet. Vi var ju 

väldigt noga för nästan varje hus var ju prototypbyggt.  Vi försökte ju på fem år att göra vad 

bilindustrin gjorde på 20 år när det gäller att revolutionera sin produktionsprocess. Det var för 
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kort tid, vi hade för stora ambitioner och det är en väldigt komplex process med ett sådant här 

system. Dessutom är vi ju ett börsnoterat företag med ägare som vill se avkastning på sitt 

kapital och det här blev ju väldigt dyrt. Vi plöjde ner en miljard minst på det här och pengarna 

tog liksom slut. Vi såg inte att vi skulle nå de här enormt stora kostnadsnerdragningarna inom 

en rimlig tid så vi kunde motivera oss att fortsätta plöja ner så mycket pengar i det. Därför 

kände vi att vi inte hade något val utan vi var tvungna att stänga det och hitta en annan väg. 

 

Fråga: Hur gjorde ni med lanseringen? 

Svar: Det var här en av anledningarna till att det blev dyrt visade sig. Vi började egentligen 

producera åt extern kund också innan vi hade allting klart egentligen. Man vill gärna veta att 

man har alla momenten på plats, man vet vad man gör, man ser resultatet och man kan 

säkerställa att det blir rätt i slutändan. Det var vi inte färdiga med men ändå började vi skala 

upp produktionen, därför vi kände att en ingenjör aldrig kommer bli färdig. Det kommer 

aldrig kännas att vi har alla pusselbitar på plats. Det kanske skulle ta 10-20 år och så länge 

kunde vi inte vänta. Det innebar också att vi hade externa kunder som hade beställt hus som 

inte faktiskt fick de hus som dem beställde. I vissa fall ledde det till att vi byggde husen med 

traditionell metod för att färdigställa att dem fick det de hade beställt och i några fall blev det 

inget bygge utan vi tappade en order helt enkelt. Detta ledde till både förseningar och 

fördyrningar. Vi lyckades ju med lanseringen och det var populärt hos kunderna och då var 

det också en stor utmaning att kunna stänga det här projektet utan att förstöra de värden som 

det har gett. Framförallt i intern kompetensutveckling, intern stolthet, rykte om oss hos 

kunderna att faktiskt stå för innovation, kompetens och nytänkande. Vi gjorde väldigt mycket 

insatser där för att göra det här så bra som möjligt, t.ex. att försöka hitta nya jobb åt dem som 

var inblandade i projektet så dem fick stanna kvar i NCC. 

 

Fråga: Hur stor var tidsskillnad och prisskillnad jämfört med traditionellt byggande? 

Svar: Som jag sa innan så var vårt mål att markant sänka kostnaderna och då pratar vi om en 

prisskillnad på runt 30 %. När det gäller produktionstiden så tror jag vi pratade om en 

halverad produktionstid faktiskt. Vi skapade ju helt färdiga moduler i fabriken, t.ex. en 

köksmodul. Vi monterade ju hela köket i fabriken och sen var det som en legosats som skulle 

sättas ihop på arbetsplatsen. Allting skulle komma färdigt, även alla installationer.  

En teknisk utmaning var styrkonerna som skulle foga ihop modulerarna. Det arbetades 

mycket med betongväggarna också, hur man får en tillräckligt slät yta i betongen så att den 

blir tillräckligt snygg att måla eller tapetsera på. 

 

Fråga: Hur gjorde ni med väderskydd vid transport och ute på byggplatsen? 

Svar: Modulerna skickades ut i skyddade lastbilar, inplastade. Vi hade också speciella hallar, 

jättestora tält kan man säga som vi tog fram speciellt för detta projekt. Vi behövde ha dem 

högre än vad som normalt finns och väldigt robusta för det var extremt viktigt med det här 

väderskyddet. Eftersom elementen var så tunga så var det mycket kranar som åkte in bakom 

också. Vid monteringen utvecklade vi också ett system så de som monterade fick ha vita 

handskar och skydd på fötterna så att man inte skulle smutsa ner de färdiga elementen. En 

annan intressant fråga som jag tror att ingen hade tänkt på var att när man fraktar 

betongelementen färdiga på det sättet så väger dem ju väldigt mycket. Jag vet att när vi skulle 

bygga ute vid Beckomberga här i Stockholm så räckte inte vägarnas hållbarhet till. Plötsligt 

insåg vi att det fanns en begränsning där så man inte kan leverera de här fastigheterna överallt 

utan det måste finnas en väg dit. 

 

Fråga: Hur skötte ni det med lagerhållning? Hade ni lager i anslutning till industrin?  

Svar: Ja det tror jag faktiskt att vi hade. Vi kom ju inte upp i några stora volymer.  
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Fråga: Hade ni några underentreprenörer? 

Svar: Jag utgår från att vi hade underentreprenörer men inte så många. Hela projektet var ju 

väldigt hemligt, men några måste vi säkert ha haft. Det vore konstigt om vi inte hade haft det 

men jag kan inte riktigt svara på det. 

 

Fråga: Var fabriken anpassad så att man kunde hålla två olika byggprojekt igång 

samtidigt? 

Svar: Ja vi hade flera projekt igång samtidigt det vet jag. Vi byggde ju upp ett par linor så att 

säga i fabriken. Det var ju en kökslina, en golvlina och en badrumslina eller hur det var. Så 

det var ju tanken att vi skulle kunna ha flera projekt igång samtidigt. 

 

Fråga: Hur många färdiga byggnader fick ni ut från fabriken? 

Svar: Det vet jag faktiskt inte riktigt men det blev ett antal hundra lägenheter i alla fall. 

[red.anm.] - 391 lägenheter färdigställdes under NCC kompletts tid. 

 

 

Fråga: Vad fick det industriella byggandet för inverkan på materialflöde och åtgång? 

Hur mycket mindre spill blev det? 

Svar: Grejen var att det inte skulle bli så mycket spill. Jag kan inte kvantifiera det. Det var en 

av huvuddelarna för att spara in pengar. På ett vanligt bygge blir det ju väldigt mycket spill. 

Man skär kakelplattor i fyra delar för att det ska passa osv. Här behöver du inte ha det så. Har 

man millimeterprecision så har du åtta kakelplattor, inte åtta och en halv. Så det var en viktig 

fråga. 

 

Fråga: Det här med standardisering förstod vi var väldigt viktigt i själva processen 

också? 

Svar: Ja visst, det var ju helt standardiserat. Men viss valmöjlighet i form av färg och så på 

köksluckorna men i övrigt var det ju standardiserat. Det hela bygger ju på att det var en 

standardiserad produktionsprocess men ändå kunna möta kundens krav med flexibilitet. 

Stommar och väggelement var ju standardiserade men däremot kunde vi vara väldigt flexibla i 

antal våningar i husen eller fördelningen av rum och så vidare. 

 

Fråga: Vi har läst till oss att det var maximalt åtta våningar. Stämmer detta? 

Svar: Ja det stämmer. 

 

Fråga: Det här med återföring av kunskap och kompetens, var det något ni jobbade 

aktivt med eller hur fungerade det? 

Svar: Det handlade mycket om det, kunskaps-, både intag och överföring. Det var en viktig 

poäng i att visa vår övriga organisation. Vi hade ju väldigt mycket studiebesök i fabriken för 

att visa vår egen organisation att så här kan man göra. Hela projektet var ju någon form av ice 

breaker. Byggbranschen är ju en traditionell bransch och man vill ju gärna bygga ett hus som 

man vet fungerar. Har man då byggt X antal hus med en metod så vill man fortsätta med det 

för det vet man fungerar och man vet att man kan leverera ett bra projekt. Och det är ju ett 

hinder kan man säga mot att prova nya metoder, för då vet man inte riktigt hur det blir. På det 

sättet var hela det här projektet en viktig injektion i att förändra oss själva och hur vi arbetar 

och visa att också byggbranschen kan stå för innovation. Så det var en stor intern 

kunskapsöverföring också genom många interna studiebesök som fick lära sig mer om hur 

man kan tänka industriellt även inom byggbranschen. 
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Fråga: Var det meningen att det skulle bli någon form av mellanlager på 

byggarbetsplatsen eller var det menat att fungera enligt JIT? 

Svar: Jag kan inte riktigt svara på det men jag tror att det var meningen att det skulle fungera 

enligt JIT.  

 

Fråga: Vad satte ni för begränsningar för hur långt iväg från fabriken ni kunde bygga 

de här husen? 

Svar: Hallstahammar var ju ett väldigt bra läge för då kände vi att vi kunde serva egentligen 

hela Mälardalen och hela Svealand och Götaland egentligen. Vi räknade med att vi skulle 

kunna gå upp till Oslo, tveksamt om det var ner till Skåne. Men säg en 30-40 mil runt 

Hallstahammar. Det är ju ett tillräckligt stort område. Och om det hade lyckats så hade vi ju 

planer på att etablera fler fabriker i så fall. 

 

Fråga: Var montörerna speciellt utbildade montörer eller var det f.d. 

byggnadsarbetare? 

Svar: Vi nyanställde faktiskt montörer där för att byggnadsarbetare är en annan kompetens hel 

t enkelt. Vi sökte personer med industribakgrund istället vilket ju också var bra med 

Hallstahammar för där fanns det ju rätt mycket arbetskraft som hade jobbat i 

verkstadsindustrin tidigare. Vi anställde ganska mycket lokal arbetskraft faktiskt. Och vi 

utbildade ju också montörerna så det var ju specialistkompetens egentligen. Och det var ju 

tyvärr också dem som vi sen inte kunde behålla. Så det var ju tråkigt och det var ju också ett 

ganska hårt slag mot Hallstahammar då för vi var ju ett väldigt bra företag när vi kom dit och 

etablerade oss. 

 

Fråga: Har ni implementerat något från NCC komplett i er traditionella byggmetod? 

Svar: Inte det här med redan påhängda köksinredningar o.s.v. men vi använder oss av 

förtillverkade betongelement som väggar, det är nog rätt vanligt. Men däremot så är väl inte 

installationer och sånt gjorda då, tror jag inte i alla fall. För i de väggarna vi gjorde i fabriken 

så var ju alla ledningar och allting draget, fönstren var monterade o.s.v. Nu använder man ju 

prefabricerade element men det är bara elementen tror jag. 

 

Fråga: Hur såg lanseringen ut och vilken efterfrågan hade ni då? 

Svar: Det var ju väldigt stort intresse för det här, tycker vi i alla fall. Men att ha ett stort 

intresse till att ha en fylld orderbok är ju som ett gap. 

 

Fråga: Var det många som var skeptiska till det i början? Vågade beställare satsa på er 

innan ni själva hade visat att det fungerade bra? 

Svar: Ja det var ju en del som var skeptiska i början. I lanseringsplanen låg ju att, så att säga, 

förlansera det för några strategiskt viktiga kunder och partners kan man säga. Vi visste ju att 

om vi har med oss några av de här så har vi draghjälp av det, och få deras input också. Några 

utav de viktiga kunderna, som Riksbyggen till exempel beställde ju hus av oss också så vi 

hade ett stort förtroende hos viktiga kunder. Så det var ett stort intresse och det var inte så 

svårt att sälja in för vad vi egentligen sa var att vi bygger hus av högre kvalitet till en lägre 

kostnad för er. Det är lite grand där som vår förlust ligger för de som har beställt husen har 

fått jättefina hus men de här husen har kostat oss ganska mycket.  

Fråga: Om det hade lyckats bra i Sverige, hade ni några planer på att utvidga er 

utomlands? 

Svar: Ja vi hade ju framförallt utvecklat det i våra andra marknader, kanske närmast då Norge, 

Danmark och kanske Finland. Vi har ju en verksamhet i Tyskland också som bygger bostäder 

och nu har jag ju inte pratat så mycket om det men vår Tyska bostadsproduktion är kanske 
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den som är allra mest industrialiserad i NCC idag faktiskt. Nu bygger de mest småhus i och 

för sig. Erfarenhetsåterföringen mellan vår tyska verksamhet och Komplett var stor och vi 

lärde oss mycket av dem. Den tyska verksamheten tog också med sig mycket från Komplett.  

 

Fråga: Såg beställarna det här som ett nytt miljonprogram? 

Svar: När vi förberedde lanseringen funderade vi mycket på hur vi skulle förpacka det här och 

då var det ju en väldigt viktig fråga som vi insåg skulle komma. När vi har kommunicerat 

med det här kring Komplett så var ju det ett sätt för oss att visa för omvärlden att det här inte 

är något nytt miljonprogram, utan det här är någonting annat. Och det lyckades vi ju med i 

och med att det här inte har uppfattats som något miljonprogram. Men det har ju varit en 

viktig parameter för det hade ju varit förödande om det hade uppfattats på det sättet. Dels så 

gjorde vi ju någonting helt annat än miljonprogrammet och sen ville vi ju också visa att NCC, 

vi förändrar branschen, vi gör någonting som ingen annan vågar, vi tar ett kliv framåt här. 

Och så var det ju också, och det försökte vi kommunicera också i att stärka bilden av oss som 

ett innovativt företag. 

 

Fråga: Om ni hade fått börja om från början. Finns det någonting som ni hade gjort 

annorlunda då? 

Svar: Det är lite svårt att svara på den frågan för det de säger de som var med det är att nu när 

vi vet vad vi har gjort, så skulle vi ha börjat på ett annat sätt. Men det visste vi ju inte då och 

det är väl också ett skäl till varför vi valde att avsluta det. Det handlade inte om att skruva lite 

här och lite där utan man var nog tvungen att börja i en annan ände helt enkelt. Vi försökte 

svälja för mycket i en enda munsbit, det blev för komplext.  

 

Fråga: När insåg ni att utvecklingen var ohållbar och var tvungna att lägga ner? 

Svar: Det måste ha varit 2007, på hösten var det. Vi hade ju under 2007 börjat skala upp 

produktionen för vi fick ju ett stort intresse. Så vi började ju skala upp produktionen och vi 

hade ju ganska många inneliggande order. Men det vi såg då på hösten det var ju att vi inte 

lyckades med att få ner kostnaderna utan det här började ju kosta väldigt mycket pengar och 

då kom vi till en punkt där vi var tvungna att, så att säga, bestämma oss, hur ska vi ha det? Så 

jag tror att beslutet kom den 21:a november 2007, då vi gick ut med det. Vi hade ett extra 

styrelsemöte i NCC AB då, så det var ju uppe på den nivån helt enkelt. Vi gjorde ju ett antal 

modifieringar under hösten där för att se vad vi kunde gör a för att få ner kostnaderna och 

spara. Vi minskade i skift och gjorde ett antal åtgärder men vi såg ju sen ganska snart att det 

här inte räcker. Vi kan inte lösa det med lite här och lite där utan det var allt eller inget. Då 

kom vi till en punkt utan återvändo och det var bara att stänga som gällde och det försökte vi 

göra så fort som möjligt. 

Fråga: Vilka var era mål? 

Svar: Vi sa ju att vi ville revolutionera byggbranschen, vi ville visa att vi mer eller mindre kan 

halvera kostnaden, halvera byggtiden, höja kvaliteten och visa att det går att tänka annorlunda 

i byggbranschen. Det var ju högt ställda mål. 

Fråga: Var det ett helt slutet system helt ägnat åt NCCs produkter eller fanns det 

möjligheter att använda andra leverantörers produkter, så som Strängbetong t.ex.? 

Svar: Jag kan nog inte svara på det men jag tror, att om jag inte minns fel, att det här med de 

olika systemen var en väldigt svår och komplex fråga. Där ligger kanske vi som bransch lite 

efter alla andra industrier för vi har ju inte den typen av processer med systemtänkande genom 

produktionen som man har i t.ex. en fabrik. Där var vi kanske lite tidigt ute då. Det finns 

mycket kvar att göra i byggbranschen för vår verksamhet är ju väldigt decentraliserad, varje 

projekt är unikt och så vidare. Även om ju har verksamhetssystem som vi jobbar i så har vi 
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inte riktigt det processtödet som andra verksamheter har. Vi har ju mycket större stöd idag än 

vad vi hade då. Jag vet att det här var en stor utmaning. 

 

Fråga: Vad tror du kan vara viktiga faktorer för att det ska fungera i framtiden med 

industriellt byggande? 

Svar: Jag kanske inte är rätt person att svara på det men för vår del så måste vi in i det 

processuella tänkandet i vår byggprocess. Där är också vår utmaning som företag att bryta 

invanda mönster, t.ex. hur vi köper material. Det har vi också jobbat med de senaste åren, att 

bryta leverantörskedjorna, köpa själva från leverantörerna, lägga golven själva och att bryta 

mönstren. Vi har ju haft en dålig produktivitetsutveckling i vår bransch och då måste man på 

alla sätt bryta det. Där är ju industriellt tänkande otroligt viktigt. Man måste se nyttan med det 

också och där börjar vi ju komma nu. Det var ju väldigt mycket diskussioner i företaget kring 

Komplett när det kom, och hur kommer det här gå och så vidare. Det var helt främmande för 

väldigt många. Det är tre år sedan vi stängde nu och det är sju-åtta år sedan projektet 

initierades men det känns fullständigt naturligt. Tack vare Komplett så tror jag det har getts en 

injektion till den tekniska utvecklingen i NCC. Det visar att om man bestämmer sig för att 

förändra någonting så går det. 

 

Fråga: Har ni några planer på att försöka med något liknande igen? 

Svar: Nej inte på det sättet men det har kommit ganska många andra koncept. Det kan ni nog 

hitta ganska mycket om på vår hemsida men vi har t.ex. något som heter folkboendet som är 

flerbostadshus enligt väldigt mycket industriellt tänk. Vi har något som heter PT03 som är ett 

koncept för hyreshusbyggande, vi har de här bollhallarna som är väldigt standardiserade. Om 

ni tittar på vår hemsida så har vi en flik som heter ”För leverantörer”, den lanserade vi för 

drygt ett år sedan och den kallas för vår leverantörsportal och jag kan tänka mig att om vi 

hade den framme när vi startade komplett så hade det säkert underlättat jättemycket för 

Komplett för här har vi börjat styra upp alla våra leverantörer. Vi sköter anbuden via en 

portal. Vi gör ju enormt mycket upphandlingar under ett år. Nu har man äntligen fått ett 

systemstöd i våra inköp. Det finns fortfarande mer kvar att göra där också men det börjar 

komma nu. Vi var kanske lite tidigt ute där med Komplett, men någon gång måste man ju 

börja. 
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Marknads- 

Direktör/VD 

Produktions- 

Direktör 

Fabrik Produktion Konstruktion Planering Entreprenad 

Underhåll Logistik 

Modulenthus tillverkar främst modulbaserade småhus och är belägna i Hässleholm. 

Målgruppen är främst 50+ i ålder som är villiga att spendera mycket pengar och kunna välja 

flexibla lösningar på sina hus. 

 

 

Fråga: Hur är organisationen uppbyggd i korta drag? (vilka olika 

divisioner/avdelningar…)? 

 

Svaret blir lättast att illustrera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Vilka känsliga punkter finns i er organisation? 

 

Svar: Det krävs rätt underlag för produktion och det saknas till viss del. En utmaning är att få 

allt rätt, det finns flera tusen möjliga felfaktorer. Ett jämt flöde är väldigt viktigt, Modulenthus 

försöker använda sig av JIT. De har även lite problem med sina träleverantörer, vissa material 

kan ta längre tid än väntat att få levererat. Mycket hänger just på distributörer och leverantörer 

och förseningar kostar väldigt mycket. Idag är utbildningsnivån hos de anställda tyvärr för 

låg, tekniskt sett låg de bättre till för 20 år sedan. 

 

 

Fråga: Hur ser tillvägagångssättet för er produktion ut?  

 

Svar: Det börjar med ett kontrakt med en utomstående kund eller säljare. Därefter söks 

bygglov hos kommunen. Avrop från kund/säljare förklarar alla detaljer som huset ska 

innehålla osv. När detta är mottaget upprättas en produktionsplan som skickas till kund. 

Därefter ritas huset i samråd med kunden och när allt detta är klart kan produktionen starta.  
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Fråga: I vilken utsträckning är/var produktionen standardiserad? 

 

Svar: Modulenthus är inte ISO-certifierade och i själva produktionen är det inte jättemycket 

som är standardiserat. Alla hus är unika och utformade efter kundens önskemål. T.ex. så 

tillverkas nu ett hus som ska ha 40-50 spotlights installerade i taket. Detta har aldrig gjorts i 

denna utsträckning i fabriken innan. 

 

 

 

Fråga: I vilken grad väderskyddas modulerna när de levereras och monteras? 

 

Svar: Alla färdiga moduler kläs in i presenningar för att skydda dem mot fukt under 

transporten. Väderprognoser kollas kontinuerligt för att försäkra sig om att inget regn är på 

väg in. Det går bra vid mindre duggregn men vid risk för ösregn levereras inte modulerna. 

Vid montering monteras väggarna och tak tillräckligt snabbt för att undvika regn som kan 

vara på väg in. Väderskyddet kan även sitta på modulerna vid monteringen och då skärs 

presenningen bort när taket har blivit monterat. 

 

 

Fråga: Inom vilken geografisk radie behöver ni hålla er för att det fortfarande ska vara 

lönsamt för både er och kunden? 

 

Svar: Det går faktiskt att leverera så långt som till Norge, Danmark, Åland och Norrland och 

ändå vara lönsamt. 

 

 

Fråga: Hur går monteringen till och sker det någon lagerföring av material och 

byggdelar ute på byggarbetsplatsen? 

 

Svar: Modulerna skickas ut och monteras på en dag. Viss extra material som hängrännor som 

inte kan monteras i fabriken skickas med inne i modulerna. Ingen lagerföring sker på 

arbetsplatsen. Vissa arbeten så som läggning av takpannor sker efter montering och efter ca 

två veckor ute på arbetsplatsen är huset färdigställt. 

 

 

Fråga: Vad finns det för positiva och negativa effekter av detta sätt att bygga? 

 

Svar: 

Positiva: 

+  Hantverkarna finns alltid på plats 

+  Ett torrt byggande genom väderskydd 

+  Det blir billigare p.g.a. effektivisering 

+  Det går snabbare 

+  Utvecklingsförmågan är hög 

 

Negativa: 

-  Det är ett svårt sätt att bygga på 

-  Underlagen måste vara exakt rätta, annars passar det inte 
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Fråga: Har ni haft några speciella motgångar under åren? 

 

Svar: Det var stora problem för 15-20 år sedan, under början av 90-talet. Detta ledde till 

många uppsägningar och stora kunskaps- och kompetensförluster. 

 

 

 

 

 

 

 


