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Förord 
Detta examensarbete har skrivits som avslutning av en 180hp byggingenjörsutbildning vid Högskolan 

i Halmstad. Ett stort tack till Ralf Gustafson och Johan Lindberg på Skanska och Eve Johansson på 

Peab som ställt upp på intervju vilket möjliggjorde denna studie. Vi vill även passa på att tacka vår 

handledare, Margaretha Borgström, som gett oss stöd under arbetets gång. Vi hoppas ni finner 

rapporten intressant och läsvärd. 

Trevlig läsning! 

Mattias Lindberg  Fredrik Axelsson  
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Sammanfattning 
Byggbranschen får idag mycket kritik för ineffektiv och långsam utveckling samtidigt som krav på 

fuktsäkerhet och effektivitet ökar. Denna rapport avser undersöka om användande av fältfabrik kan 

möta dessa krav och vilka faktorer som kommer vara avgörande för framtida bruk.  

Fältfabriken är en väderskyddad tillverkningsplats ute på byggarbetsplatsen. I fältfabriken kan tillgång 

till industriliknande utrustning så som tryckluftsmaskiner, hydrauliska tillbehör och lyfthjälpmedel 

med mera finnas. Detta för att underlätta tillverkning av till exempel väggelement. 

Industrialiserat platsbyggande med fältfabrik jämförs med traditionellt lösvirkesbyggande och 

industriellt fabriksbyggande inom områdena utförande, logistik och arbetsmiljö. Där för- och 

nackdelar inom områdena har diskuterats samt visat på att det kan finnas andra fördelar än 

ekonomiskt mätbara vid användande av fältfabrik. Målet med rapporten är att ta fram underlag för 

fältfabrikers nuvarande samt framtida användning och utveckling. För att nå målet med rapporten 

har personer med erfarenhet av användning av de olika metoderna intervjuats och litteraturstudier 

inom de olika områdena genomförts.  

Byggbranschen är som många andra branscher baserad på ekonomi och detta är en stor faktor vid 

användande av fältfabriker. Rapporten har konstaterat fyra grundläggande faktorer som bör 

uppfyllas för tillämpning av fältfabriker. Dessa faktorer är ekonomi, utrymme, planering och kunskap 

där vi anser att ekonomin är den största motgången för framtida bruk. Detta på grund av att 

ekonomin inte enbart syftar på kostnaden att etablera en fältfabrik utan även syftar på landets 

ekonomi, det vill säga konjunkturer, vilket kan påverka val av produktionsmetod. 
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Abstract 
The construction industry is currently receiving much criticism for inefficiency and slow development 

while demands for reduced built in moisture and efficiency increases. This report examines whether 

the use of field factories can meet these requirements and what factors that will be critical for future 

use of field factories. Industrialized construction with field factory is compared with traditional loose 

timber construction and industrial construction in the fields of execution, logistics and working 

environment. The aim of this report is to provide a basis for field factories current and future use and 

development. To achieve the aim of the report, people with experience in the use of the various 

methods was interviewed and literature studies in the various fields done. The construction industry 

is like many other industries based on economy and this is a big factor when using field factories. The 

report has identified key elements that should be met for the use of field factories and that the 

economy is the biggest issue for future use. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen får i dag mycket kritik för att ha en bristande utveckling i jämförelse med andra 

branscher så som bilindustrin. Ökande krav på lägre produktionskostnader, kortare byggtider med 

mera har lett till att ett mer effektivt produktionssätt är ett måste. Kraven och kritiken uppkommer 

då byggindustrin jämförs med övriga tillverkningsindustrier även fast det är två väldigt olika 

industrier. Många inom byggbranschen har försökt lösa problemen genom att försöka industrialisera 

byggandet (Boverket, 2008) Exempel på industrialiserat byggande är Fältfabriken som är en 

väderskyddad produktionsplats på bygget med förutsättningar liknande industrins. 

En bra början är att kunna identifiera och kartlägga vilka förbättringsåtgärder som behövs. När 

byggindustrin jämförs med den fasta tillverkningsindustrin så är det helt klart att olikheterna är allt 

för stora för att tillverkning ska kunna ske på samma sätt. Byggbranschen levererar produkter som 

har en lång livslängd och som med industrialiserat platsbyggande produceras på leveransplatsen. 

Slutprodukten från byggindustrin har en större påverkan på omgivning och samhälle än den industrin 

producerar. Det finns helt klart metoder för produktion och arbetssätt att hämta från 

tillverkningsindustrin men den kan inte kopieras rakt av på grund av de stora olikheterna (Larsson 

och Söderlind, 2008). 

Efter att ett antal utredningar tydligt visat de brister som finns i byggbranschen drog en debatt igång 

kring problemen i början av 2000-talet. Det var klart att byggandet behövde utvecklas för att kunna 

sänka kostnader och öka kvalitén. Det blev fastsatt att utveckla effektivare produktionsmetoder och i 

samband med detta infördes industrialiserat byggande som en del av lösningen till problemen 

(Boverket, 2008).  

Efter att fukt har konstaterats som ett stort problem i byggprocessen har kraven som ställs på 

fuktsäkert byggande ökat varje år. Genom att bygga med traditionellt byggande så är fukt ett stort 

problem i processen. Materialhanteringens förutsättningar vid traditionellt byggande är dålig då det 

är väderberoende. Genom att tillämpa fältfabrik som ett fuktsäkert sätt att bygga på, kan man 

tillverka i en väderskyddad och temperaturkontrollerad miljö. När man slipper regn och fuktig 

omgivning undviker man att fukt byggs in i konstruktionen vilket skapar problem senare. Detta gör 

att man inte behöver göra avbrott i produktionen på grund av dåligt väder då elementproduktion och 

montering av husen är två olika moment. För att kunna nå upp till den effektiva byggprocess man 

eftersträvar, är fältfabriken lämpad då tillverkningen hålls i rätt miljö. Med tekniska maskiner som 

inte kan användas på arbetsplatsen kan man skapa effektivare tillverkning (Eriksson, 1995). 

Tidigare arbeten relaterade till fältfabriker beskriver produktionseffektivitet, utformning, arbetsmiljö 

samt jämförelser av kostnader. Slutsatser som tidigare arbeten har gett är att fältfabrik endast är 

lönsam vid användning i projekt med en viss produktionsvolym samt visar hur en fältfabrik bör 

utformas för effektiv produktion (Andersson m.fl., 2007). Tidigare studier visar även att en långvarig 

samverkan mellan parter bidrar till kunskap och utvecklingen av produktionen. Standardisering av 

produktionen ger bättre effektivitet och ständig förbättring (Eriksson och Mellbert, 2007).  
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1.2 Problembeskrivning 
Skulle utnyttjande av fältfabriker kunna möta den kritik och de högre krav på effektivitet och 

fuktsäkra konstruktioner som ställs på byggnadsindustrin? 

Frågeställning: 

Hur utformas en fältfabrik för elementtillverkning idag jämfört med förr? 

När bör eller bör inte en fältfabrik användas? 

Hur ser utvecklingen och framtiden ut för användningen av fältfabriker?  

Vilka faktorer kommer vara avgörande för framtida bruk av fältfabriker? 

Vilka för- och nackdelar har användande av fältfabrik i jämförelse med andra metoder vid 

husbyggnation? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att den skall beskriva nuläget av hur fältfabriker används, har utvecklats och 

kan komma att användas i framtiden.  

Målet med rapporten är att ta fram underlag för fältfabrikers nuvarande och framtida användning 

och utveckling. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att undersöka fältfabrikers utveckling, nuläge och framtida användning där 

användningsområde väggelementproduktion av stål- och träreglar står i fokus. För- och nackdelar 

jämfört med lösvirkes- och prefabricerat byggande inom områdena utförande, arbetsmiljö och 

logistik.  
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2. Metod 

2.1 Datainsamling 
Rapporten byggs på kvalitativ metod för datainsamling. ”kvalitativ metod, inom 

samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i 

växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder” (NE.se). De kvalitativa data som samlats in till denna rapport består av intervjuer och 

kommer att utgöra underlaget för studien. Eftersom intervjuer ligger till grund för empirin i denna 

undersökning så kommer källorna till störst del att bestå av primärkällor. Sekundärkällor har använts 

vid litteraturstudien. ”Primärkällor är ursprungliga källor, medan sekundärkällorna har traderats 

(överförts)” (NE.se). 

2.2 Arbetsgång 
Arbetet kommer vara uppdelat i 4 faser enligt följande: 

 Litteraturstudie 

 Intervjuer 

 Analys och diskussion 

 Slutsats och förslag på fortsatta studier 

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudie har genomförts för att få en god uppfattning om metodens historia, för att kunna 

beskriva dess egenskaper och användning. En fältfabriks tidigare utveckling beskrivs i 

litteraturstudien och har använts för att kunna analysera om framtida utnyttjande är aktuellt. Studien 

består av litteraturdata i form av böcker, vetenskapliga rapporter samt vetenskapliga artiklar.  

Dessa har lokaliserats via sökningar på databaser såsom Summon, Google och Libris. Urvalet som 

gjordes innebar att den litteratur som söktes skulle vara relevant till studiens historia, utformning 

och utveckling. 

2.4 Intervjuer 
Intervjuer utgör en stor del av den data denna rapport bygger på. Personer med erfarenhet av 

användande av fältfabrik har intervjuats för att få en uppfattning om när, hur och varför fältfabriker 

används. Dessa intervjuer har även gett oss en uppfattning om hur utvecklingen fortskridit samt hur 

eventuellt framtida utnyttjande av fältfabrik kan se ut. Intervjuerna som utförts är av kvalitativ data 

för att den skall kunna analysera enskilda personers erfarenheter och åsikter. 

2.5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt jämförs och diskuteras litteraturstudierna med den data intervjuerna tillhandahållit. 

Frågeställningarna besvaras i detta avsnitt. 

2.6 Slutsats och förslag på fortsatta studier 
Slutsatser och förslag på fortsatta studier i ämnet presenteras här. 
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3. Traditionellt byggande  

3.1 Allmänt 
Traditionellt- eller lösvirkesbyggda hus syftar på den byggmetod som används mest i byggbranschen 

historiskt sett. Andra studier visar att byggnation på detta sätt medför låg effektivitet och mycket av 

det material som levereras går till spill. Materialhanteringen är också ett stort problem eftersom vid 

felaktigt förvarande eller hanterande kan det försämras avsevärt och sänka kvalitén på projektet 

(Alpeberger m.fl., 2007). 

Lösvirkeshus är uppfört med regelkonstruktion av virke som beställs och levereras till arbetsplatsen. 

Husen är uppförda på en typ av grund och allt material kapas och byggs på plats (ne.se). 

3.2 Logistik 
”Skador, produktionsstörningar och interntransporter och hantering är några av de största 

kostnadsposterna i byggproduktionen” (Jonsson och Friblick, 2005). 

Det är viktigt med bra logistik på alla arbetsplatser. Logistik i byggbranschen är läran om 

materialflöde och detta är något som har viktig roll och stor påverkan i byggindustrin. På 

byggarbetsplatsen handlar det om materialhantering, lagerhantering och transport (NE.se, 2014).  

När byggmaterial levereras till byggarbetsplatserna så levereras de sällan direkt till 

inbyggnadsplatsen utan lagras istället någonstans. Detta medför att extra arbetsmoment såsom 

lossning, interntransporter, lyft och montage behöver utföras. Dessa arbetsmoment bidrar till en 

sämre arbetsmiljö då risker som fall, klämskador och andra olyckor är vanliga vid denna typ av 

oplanerade moment. Men genom att använda sig av styrda leveranser, det vill säga att material 

levereras när det ska byggas in så kan man undvika dessa onödiga arbetsmiljörisker. Just-In-Time 

utgår från att minimera lager på arbetsplatsen och istället leverera precis det som behövs när det 

behövs. Genom att använda denna typ av princip så undviker man de kostsamma lager samt de 

onödiga moment som dessa lager innebär vilket leder till en högre effektivitet på bygget (Jonsson 

och Friblick, 2005). 

”Den största vinsten kan nås genom att effektivisera hantering och lagring av byggmaterial” (Larsson 

m.fl., 2008). 

Lagring av virket på arbetsplatsen måste ske på rätt sätt. Virket skall ligga skyddat från väder och inte 

direkt på mark. Detta på grund av att det nästan alltid finns svamp- och mögelpartiklar i luften, vilka 

kan börja sprida sig på virket när virket uppnår kritiskt fukttillstånd som är ca 75-80%. När svamparna 

har fått fäste kan de binda mer vatten och förvärra situationen. Vid detta stadium kan virket verka 

användbart men med tiden växer rötsvampar som bryter ned och förstör virket (Esping m.fl., 2005). 

”Det tidiga skedet kan ha stor betydelse för byggnadens fuktfunktion. Det innebär att fuktfrågor 

måste betraktas redan i gestaltande skede” (Kumlin och Åkerlind, 2005, s.56) 

3.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen reglerar de skyldigheter en arbetsgivare eller annan skyddsansvarig innehar 

gällande förebyggande av ohälsa eller olycka i arbetet. Mer detaljerade bestämmelser gällande 

arbetsmiljö finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS (AV.se). 



 
6 

Enligt Wikipedia.se definieras arbetsmiljö som de förhållanden som råder för en arbetstagare på sin 

arbetsplats. AV.se skriver att ett flertal faktorer kan påverka den rådande arbetsmiljön såsom: 

arbetsredskap, maskiner, luft, ljud, ljus, farliga ämnen, organisation och trivsel. En bra arbetsmiljö 

leder oftast till bättre produktivitet. Arbetsmiljön på byggarbetsplatserna är ofta väldigt utsatta och 

olyckor och sjukdomar är nästan dubbelt så vanligt förekommande för en byggnadsarbetare än för 

den genomsnittlige arbetstagaren. Detta beror på att man på byggarbetsplatsen utsätts för 

situationer där höga ljudnivåer, tunga lyft och tungt bärande, stora belastningar på grund av dålig 

arbetsställning, fall samt olyckor vid användande av maskiner förekommer (AV, 2013). 

90 % av alla arbetsolyckor är kopplade till att fel begåtts vad gäller säkerheten. För att undvika att fel 

begås så behövs det lämplig utrustning på arbetsplatsen. När man som arbetare bygger ett 

lösvirkeshus så ställs man inför många situationer som är belastande för kroppen. En liten sak som 

att använda sig av en stege en längre stund är inte bra för arbetaren. När man skall stå still en längre 

tid och arbeta högre upp än man kan nå från marken så ger en plan yta mycket bättre förutsättningar 

för arbetsställningen. För att undvika slitage på kroppen är det också viktigt att ha varierande 

arbetsuppgifter att t.ex. att skruva länge sliter på axlarna och tillåter inte återhämtning om det är 

den enda arbetsuppgiften (AV.se).   

”Det gäller att ha en kultur där alla bryr sig, både om sig själva och om sina arbetskamrater”(Ingwall, 

2013, s22). 

 

 

Figur 1. Arbetsolyckor inom byggbranschen 2012 (Samuelsson, 2013). 

3.3.1 Fall 

Av Figur 1 ovan kan vi utläsa att av de nämnda arbetsmiljöpåverkningar och olyckor som kan 

förekomma på en byggarbetsplats är fall en av de vanligaste, detta är även den vanligaste orsaken till 

olyckor med dödlig utgång inom byggnadsbranschen (Samuelsson, 2013). 



 
7 

3.3.2 Belastningsergonomi 

Belastningsergonomi avser den påverkan fysisk belastning såsom tung manuell hantering, 

påfrestande arbetsställning och korta upprepade arbetsmoment har på kroppens muskler, leder, 

senor, skelett, brosk samt nerver (AV, 2012).  

För en byggnadsarbetare är arbetsuppgifter som innebär belastande arbetsställningar väldigt vanliga. 

Arbetsställning med armar över axelhöjd, böjning eller vridning av rygg och nacke, knästående, bära 

och lyfta tungt är vanligt förekommande situationer som samtliga är belastande för muskler och 

leder (Eriksson, 1995). 

3.3.3 Väder och vind 

Vid arbete utomhus blir faktorer som väder och vind en stor belastning på arbetsmiljön. Starka 

vindar, kyla, värme, stark solstrålning, regn eller annan nederbörd är faktorer som kan påverka 

välmåendet och hälsan hos arbetaren (AV, 2013).  

3.4 Väderskyddat byggande 
Vid Byggnation av lösvirkeshus har det alltid varit svårt att komma på ett sätt att skydda material på 

arbetsplatsen. I dessa fall så måste det vara ett funktionellt och smidigt sätt för att under viss tid 

kunna skydda och täcka det material som används. Idag så använder man normalt presenningar eller 

annan plast (Eriksson, 1995). 

Väderberoende byggande såsom lösvirkesbyggande av hus innebär att ett sätt att kunna skydda 

byggnaden från vädret behövs. Genom att använda väderskydd tillkommer en kostnad till projektet. I 

och med att det blir en skyddad miljö så går det att bygga under regniga dagar utan uppehåll i 

produktionen. Arbetsmiljön inuti ett konstruktionstält är bättre. Det blir varmare och arbetarna blir 

inte påverkade av kall blåst. Eftersom att det finns väldigt genomskinliga skydd så blir det bra med 

ljusinsläpp och lampor behövs endast vid mörker. Material blir inte lika lätt skadat och det ger en 

slutprodukt med högre kvalitét (Larsson och Söderlind, 2006). 

Väderskydd har skapat möjligheter för byggindustrin att utvecklas. Det ger möjligheten till bättre 

arbetsmiljö och kvalitét på projekt. Väderskyddande ställningar går att använda till alla arbeten, det 

finns stora som kan täcka hela flervåningsbyggnader och små som räcker till en person. Meningen 

med väderskyddat byggande är att kunna uppfylla fuktkraven vid byggnation av lösvirkeshus 

(Axelsson, 2007). 

Metoder för att förebygga byggfukt utgår från att man i tidigt skede måste planera vad som behöver 

göras för att undvika problemet. Det är en ständig process att förebygga fukt i en byggnad och den 

systematiska metoden ByggaF beskriver detta genom att ta upp fuktfrågor tidigt i alla projekt. I 

planeringsskedet skall det specificeras fuktsäkerhetskrav och hur dessa krav skall uppnås. Under 

projekteringsskedet görs en fuktsäkerhetsbeskrivning och projektering. Under byggprocessen så skall 

dessa krav och projekteringar uppföljas i form av mätningar och fuktsäkra metoder. Till sist skall 

förvaltningen av byggnaden ske fuktsäkert (Möjrnell, 2013). 
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4. Industriellt byggande 

4.1 Allmänt 
Industriellt byggande innebär att de byggkomponenter och byggsystem som ska monteras tillverkas 

utanför byggarbetsplatsen (Claeson-Jonsson, 2010).  

Det industriella byggandet växte fram ur miljonprogrammet då det höga tempot och bristen på 

personal gjorde att man var tvungen att använda sig av mer prefabricerade byggelement (Söderlind 

m.fl., 2008). Miljonprogrammet är en välkänd term inom byggsektorn och namnet kommer från 

frasen ”En miljon bostäder på tio år”. Denna samlingsterm riktas till ”den bostads- och 

byggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964-75” (NE.se). Miljonprogrammet startades 

på grund av den stora bostadsbristen i Sverige under 50-talet. Det var den stora flytten till de större 

svenska städerna som ledde till detta. Det var menat att bygga en miljon bostäder över hela Sverige 

under åren 1965-1975. Under dessa år blev de bostäder som byggdes prioriterade på kvantitet 

istället för kvalitet (Adler, 2005). Byggandet fick en högre mekaniseringsgrad då tekniken utvecklats 

starkt efter kriget och man hade nu tillgång till nya maskiner och andra hjälpmedel. Det var nu 

elementbyggnadstekniken och det första försöket att tillverka i fabriker tog fart men vid den här 

perioden var det vägg- och bjälklagselement i betong som prefabricerades (Apleberger m.fl., 2007). 

För det industriella byggandet av bostäder innebar miljonprogrammet en standardisering av 

produkter till lägre pris (Adler, 2005).  

4.2 Utförande och utrustning 
Prefabricering kan ske i både fasta och provisoriska fabriker. Tillverkningen sker antingen 

helautomatiserat, delvis automatiserat eller manuellt. Trots att produktionen kan ske billigare med 

mer avancerade metoder så kan det bli väldigt konjunkturkänsligt om man väljer att inrikta sig på en 

produktionsmetod (Claesson-Jonsson, 2010). Dock så baseras processen på kontinuitet och utformas 

så att erfarenheter och kunskaper systematiskt knyts till processen. Genom att ha en välutvecklad 

process och struktur av hur man ska genomföra byggprojekten och kunna använda sig av utvecklade 

system, välutvecklad logistik och planering så får man den effektivitet som eftersträvas i 

industrisammanhang samtidigt som levererad vara stämmer med kundernas krav och önskemål 

(Boverket, 2008). 

Vid industriellt byggande så används ofta totalentreprenad då det innebär att man får ansvar för hela 

processen och kan styra projektering och tillverkning av byggnadsdelarna (Boverket, 2008). 

Genom att använda industriellt byggande så utförs tillverkningen i en miljö som är anpassad för 

industriell produktion där användning av automatiserade och mekaniserade metoder lättare kan 

appliceras (Apleberger m.fl., 2007). Detta innebär tillgång till mer industriliknande hjälpmedel och 

utrustning vilket underlättar produktionen och bidrar till en bra arbetsmiljö. Huvuddelen av 

tillverkningen sker manuellt men med hjälpmedel så som traverskran, arbetsbord för element och 

skivlyftar med mera. Vid upprepad tillverkning av element där tillverkningen sker i princip på samma 

sätt förutom skillnader i mått och detaljer så skapas goda förutsättningar för standardisering av dels 

tekniska lösningar men även arbetsmetoder (Boverket, 2008). 

I och med att produktionen utförs i en kontrollerad, effektiv och säker miljö utanför bygget så blir 

den inte styrd av förhållandena på byggarbetsplatsen (Claeson-Jonsson, 2010). För att få så lite 

”yttre” påverkan som möjligt så maximeras förtillverkningsgraden genom att så stora delar av 
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byggnaden som möjligt prefabriceras för att minimera tid för montage på byggarbetsplatsen 

(Boverket, 2008). 

Färdigställda element täcks in med presenning för lagring och transport. Väl på byggarbetsplatsen 

lyfts elementen av från lastbilen och lyfts direkt till den avsedda monteringsplatsen med hjälp av 

kran. Detta för att undvika onödig lagring och transport av elementen vilket kan innebära onödiga 

risker (Boverket, 2008). 

4.3 Arbetsmiljö 
Vid hantering och montering av element så blir risken för skador och andra olyckor stor om de 

levererade elementen inte installeras direkt utan lagras på arbetsplatsen. Detta medför extra 

arbetsmoment som oftast inte ingår i arbetsmiljöplanen, det vill säga oplanerade arbetsmoment. 

Dessa arbetsmoment innefattar interntransporter och hantering som är en stor orsak till skador 

såsom fall, klämskador och andra olyckor. Genom att använda sig av Just-In-Time-principen kan dessa 

extra skadedrabbade arbetsmoment undvikas (Jonsson och Friblick, 2005). 

4.4 Logistik och planering 
”Man måste också bevaka materialförsörjningen inom trånga sektorer, något som är extra viktigt vid 

högkonjunktur då vissa varor har långa leveranstider” (Larsson och Söderlind, 2009, s.39). 

Vid tillverkning i fabrik så ställs höga krav på att materialflöden anpassas till verksamheten. Flöden till 

och från tillverkningsstationerna måste koordineras med materialflödet till och från 

byggarbetsplatsen. Vid utnyttjande av industriellt byggande i ett projekt blir därför logistiken en 

viktig faktor för att allt ska flyta på i produktionen. Att föredra vid industriellt byggande i projekt är 

principen Just-In-Time, vilket innebär att transporter sker i rätt tid till rätt plats och i rätt kvantitet 

(Boverket, 2008). 

”Ska det inte monteras – då ska det inte levereras” (Jonsson och Friblick, 2005, Husbyggaren, s.14). 

Länge har inköpare köpt in stora mängder material, till ett billigt pris, som läggs på lager för att kunna 

utnyttjas till framtida projekt (Jonsson och Friblick, 2005). Men detta leder till dyra lagerkostnader 

och högre risk för skador med mera på materialet. Principen Just-In-Time strävar istället efter en 

process där lager minimeras genom att små volymer levereras oftare (Jonsson och Friblick, 2005). 

Eriksson (1995) menar att små leveranser skulle innebära ökade kostnader i form av transport- och 

administrativa kostnader. 

”Erfarenheten visar att ett av de största hindren (om inte det största) som prefabricerade 

byggsystem står inför är kostnaden för transporter vilket kan göra dem ekonomiskt omöjliga” 

(Claesson-Jonsson, 2010, s.41). 
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Då tillverkningsprocessen flyttas utanför byggarbetsplatsen och enbart monteringen sker på plats 

skapas en annorlunda struktur på processen vilket innebär att det ställs högre krav och noggrannhet 

på projekteringen. Detta i sin tur medför att det tidigt i planeringen krävs större ansträngningar för 

att koordinera projekten och styra processen. Brister detta blir risken stor att fördelen med att 

tillverka i en fabriksmiljö går förlorad på grund av höga kostnader för åtgärder och tidsförluster 

(Boverket, 2008). 

När element måste transporteras med lastbil på vanliga vägar till en arbetsplats så får de inte vara för 

stora. För att kunna köra genom tunnlar eller liknande får lasten inte vara högre än fyra meter och 

bredden på dessa transporter får inte överskrida tre meter (Transportstyrelsen.se). Vid transport av 

breda laster krävs transportassistans och den hastighet man får köra begränsas. Längden och vikten 

som tillåts på elementen är beroende på om det är en lätt lastbil, som får lasta 3,5 ton, eller tung 

lastbil som får lasta 16 ton (Trafikverket.se, 2014). 
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5. Industrialiserat byggande 

5.1 Allmänt 
Att använda sig av industrialiserat byggande innebär att byggprocessen och planeringen baseras på 

industriella principer. Detta innebär en användning av förtillverkade byggelement men att 

majoriteten av framställningen sker på arbetsplatsen. Fältfabrik är en variant av att bygga 

industrialiserat och den medför tillgängligheten att kunna tillverka element på plats (Apleberger m.fl. 

2007). 

Redan på 60-talet påbörjades användning av tältförsedda konstruktioner men då framförallt som 

väderskydd vid betongarbeten. Under 70-talet utvecklades detta väderskydd ytterligare då man 

började prefabricera väggelement genom att spika ihop regelverk på bottenplattan och sedan med 

handkraft lyfta de på plats. Denna metod innebar att man genom upprepade moment vid tillverkning 

av regelverk fick en effektivare och bättre produktion. I slutet av 70-talet kompletterades denna 

fabrik med arbetsbord där man kunde montera fullständiga väggelement som sedan fraktades med 

hjälp av en mobilkran till avsedd plats. Införandet av arbetsbord förbättrade inte bara 

arbetsställningarna för arbetarna utan gav även stora möjligheter att kunna tillverka mer omfattande 

element i fabrikerna. Elementen blev mer kompletta och förseddes med vindskydd, isolering, fönster 

och dörrar. Under 80-talet användes denna metod vid ett flertal byggen och metoden utvecklades då 

man nu började använda sig av färdigkapat material och mer avancerade maskiner (Eriksson, 1995). 

5.2 Användning 
Den provisoriska fältfabriken kan användas vid många olika situationer och utformas på lika många 

olika sätt. Allt i från en tillfällig sågstation till en väderskyddad plats för tillverkning av element. 

Utformningen varierar därför efter vilka arbetsmoment som ska utföras i fabriken. När Skanska 

byggde området Eklanda i Mölndal utnyttjade de en fältfabrik. I detta projekt använde de sig av 

samma fältfabrik för flera olika moment för att kunna sänka kostnaderna och bygga effektivt. Denna 

tillfälliga fabrik var tvungen att vara anpassad så att tillverkning av olika element skulle kunna äga 

rum. Lyftbord och speciell utrustning användes för att kunna bygga fackverks- och ytterväggselement 

(Eriksson, 1995). 

Enligt SBUF (1995) så är det den lägre arbetskostnaden vid tillverkning i fältfabrik som motiverar de 

investeringar som krävs. Vid tillverkning av väggelement i fältfabrik blir det ca 20 procent billigare i 

jämförelse med traditionellt byggande.  

Andersson och Johanssons (2008) rapport visar att trots optimala förutsättningar för användande av 

fältfabrik inte råder motiveras ändå metoden i jämförelse med lösvirkesmetod. Även om det innebär 

liten produktionsvolym och minimal etableringsyta.   

5.2.1 Användningsområden 

Som tidigare nämnts utformas fabriken efter vilka arbetsmoment som ska utföras där. Material som 

används vid tillverkning i en fältfabrik är endast begränsade till den avsedda konstruktionen. De 

vanligast förekommande materialvalen vid tillverkning i fältfabrik är trä och stål. Betong kan också 

användas men eftersom att det är ett tyngre material och behöver en viss bränntid är det 

behändigare att gjuta på plats med flyttbara formar (Eriksson, 1995). 
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Trä och annat organiskt material har dålig beständighet mot fukt och är mer fördelaktigt att tillverka i 

en fältfabrik. När det byggs med träkonstruktioner så är det ur fuktsynpunkt viktigt att montering av 

elementen sker vid bra väder (Traguiden.se). Att istället använda materialet stål i konstruktionen gör 

att monteringen inte är lika beroende av arbete under tak och bra väderförhållanden. Materialet är 

även bra tillämpat för att tillverkas i fabrik då det är lätt att hantera och går snabbt att montera 

(SBI.se). 

5.2.2 Samverkan i entreprenadformer  

Vid totalentreprenad så har byggherren ett kontrakt med totalentreprenören. Med detta avtal så tar 

entreprenören ansvar för projektering och produktion av hela projektet och att de följer krav och 

specifikationer som har angivits i förfrågningsunderlaget (Byggledarna.se). Totalentreprenad 

samverkar bra vid användning av fältfabrik, då man i tidigt skede kan besluta om projektet har de 

kriterier för att kunna använda sig av fältfabriken. I en totalentreprenad så är entreprenören 

involverad i projektet i så tidigt skede att detaljer och förberedningar ger goda förutsättningar för att 

använda en tillfällig fabrik som tillverkar element. Det är entreprenörens val om det skall produceras 

med en fältfabrik eller inte och denna entreprenadform påverkar inte tillverkningen av element. Om 

det skall byggas med fältfabrik så behövs en investering och den är beroende av konstruktionen på 

de element som skall produceras (Eriksson, 1995). 

Vid generalentreprenad så har byggherren ett separat avtal med en entreprenör som ansvarar för 

underentreprenörer och utfört arbete. Byggherren har ett separat avtal med projektörer för att 

tillhandahålla ritningar. Entreprenören ansvarar i detta fall inte för projektering och är inte delaktig i 

dess framtagande. Generalentreprenad är inte ett lika attraktivt när det är tänkt att använda sig av 

prefabricering av element i en tillfällig fabrik. Vid tillämpning av denna entreprenadform så blir inte 

den producerande entreprenaden involverad förrän arkitekts- och konstruktionsritningarna är klara 

(Byggledarna.se, 2014). 

”Med denna entreprenadform är det normalt svårare att få produktionsförenklade 

konstruktionsförändringar till stånd än vid en totalentreprenad” (Eriksson, 1995, s.84) 

”Partnering är en strukturerad samarbetsform, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna 

gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas 

yrkeskunskaper kompletterar varandra” (NCC.se, 2014).  Partnering är en form av samordnad 

entreprenad som NCC har utvecklat under lång tid. Att tillämpa Partnering i ett projekt innebär att en 

byggherre kontaktar och anlitar konsulter och företag som denne har förtroende för. När projektet 

startas sitter alla parter ner och diskuterar projektet och bestämmer budget och slutliga mål. Detta 

medför att entreprenören är involverad tidigt och kan föreslå användningen av fältfabrik till ett 

lämpligt projekt. Oberoende från vilka företag de olika aktörerna i projektet kommer så arbetar de 

för projektets bästa (NCC.se, 2014). 

Total- och general entreprenad är de mest använda vid tillämpandet av fältfabrik. Som entreprenör 

vid användande av fältfabrik är det bra att vara delaktig i hela projekteringen för att detaljerat kunna 

forma elementen som skall produceras (Eriksson, 1995). 
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Det är viktigt att i tidigt skede planera för användandet av en fältfabrik. När man tillverkar element av 

något slag så kommer det att påverka samtliga konstruktioner. Redan hos arkitekten så är det viktigt 

att ta hänsyn till detta för att inte rita upp konstruktioner som är väldigt stora och utan skarvar, utan 

att istället ha insikt i alla detaljer som påverkas när man bygger med element (Eriksson, 1995). 

Samverkan på arbetsplatsen avser hur arbetarna kommunicerar vid byggandet av en konstruktion. 

Vid tillverkning av flera likadana element kan arbetet bli monotont vilket medför en minskad 

effektivitet vid produktionen. Att kunna rotera mellan arbetsuppgifter är inte bara viktigt för 

arbetsmiljön utan även för kvalitén och effektiviteten vid tillverkningen (Eriksson, 1995). 

5.3 Utformning/uppbyggnad 
Eftersom en fältfabrik är en tillfällig väderskyddad produktionsplats så är den ofta en lätt 

konstruktion. Det vill säga att fältfabrikens stomme vanligen består av en lätt stålram som täcks med 

en plastduksbeklädnad. Det finns ett flertal företag som hyr ut eller säljer denna typ av lösning. 

Fältfabriken kan även bestå av en tillfällig träkonstruktion som snickras ihop på arbetsplatsen där den 

kan användas som såg-, kapningsstation eller andra arbetsmoment. Fältfabriken bör vara stor nog för 

att det avsedda syftet med fabriken ska kunna utföras utan begränsningar i form av utrymme. För att 

kunna återanvända denna byggnad så anpassas den för enkel upp- och nedmontering. En fabrik 

byggd i trä innebär bättre värmeförhållanden i fabriken för arbetarna samt risken för skadegörelse 

genom inbrott minskar då en tältduk lätt går att skära sönder (Eriksson, 1995). 

5.3.1 Etablering 

Fältfabriken placeras oftast centralt på byggarbetsplatsen för att underlätta transporter av det som 

tillverkats till den avsedda monteringsplatsen. Denna transport kan ske via kran, lastbil, hjullastare 

eller manskraft vid små lätta element (Eriksson, 1995). 

Vid användning av fältfabrik i projekt krävs ofta en större etableringsyta samt markförhållanden som 

klarar av de tryck arbetsmomenten innebär. Vid stora projekt, där fabriken används under en längre 

tid utan att flyttas, gjuts därför oftast en grundplatta där fabriken ska uppföras om inte närliggande 

asfalterad yta kan utnyttjas. Andra förekommande golv i fältfabriker är singel, uppstolpat trägolv 

etcetera (Eriksson, 1995). 

5.3.2 Verktyg och utrustning 

Fältfabriken ger möjlighet att kunna använda sig av flera olika verktyg som i vanliga fall kan vara 

olämpliga eller svåra att utnyttja ute på byggarbetsplatsen. Att bygga konstruktioner i en 

industriliknande miljö som tillåter användning av maskiner som drivs av lufttryck, elektronisk 

kompressor eller liknande har självklart en fördel, inte minst när det gäller effektivitet (Eriksson, 

1995). 

Vid tillverkning av element i fältfabrik krävs stora monteringsbord. En typ av monteringsbord är ett så 

kallat vändbord (se Bild 1) som förslagsvis är hydrauliskt driven för att kunna vända stora element 

vilket underlättar tillverkning (Eriksson, 1995). 
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Bild 1. Exempel på vändbord. (Randek.com) 

Fältfabriken kan även utrustas med lyftanordningar som t.ex. en telfer (se Bild 2) som går längst en 

travers för att underlätta transport och hantering av elementen (Eriksson, 1995). 

 
Bild 2. Telfer (telfrar.se) 
 
Ett annat hjälpmedel som kan finnas i en fältfabrik där elementproduktion genomförs är en så kallad 
vakuumsug (se Bild 3). Denna används för att kunna hantera tunga fönster, skivor med mera vilket 
underlättar arbetet och medför mindre slitage på kroppen (Eriksson, 1995). 
 

 
Bild 3. Vakuumsug (powrgrip.com) 
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5.4 Logistik  

5.4.1 Logistik och planering vid användande av Fältfabrik 

Materialet till de element som produceras i fältfabriken kan köpas i den önskade längden för att 

undvika sågande och annan tidskrävande materialhantering. Ett sammansatt eller separat lager 

finner man ofta i närheten för att undvika långa transportsträckor mellan fabriken och lagret. Detta 

för att minska den fysiska påfrestningen på snickaren samt spara tid. Transporten kan se väldigt olika 

ut då det finns många sätt att transportera elementen från fältfabriken till montering. Element kan 

flyttas med kran, kranbil, lastbil och rullande lyftbord. Val av transport beror på själva elementen och 

vart de skall monteras. Val av transport avgör även vart fältfabriken är placerad och hur stor och 

avancerad den är. Vid transport av element på vägar begränsas storleken på elementen gentemot att 

tillverka dem på plats och lyfta dit med kran eller annan lyftanordning (Eriksson, 1995). 

Vid transport av element kan processen delas in i tre steg: Lastning, transport och lossning. Beroende 

på avståndet mellan fabrik och byggarbetsplats så kan det visa sig att det är för långa 

transportsträckor för att fabriken ska kunna vara mer lönsam än traditionella byggmetoder. Detta 

kan vara avgörande vilket leder till att man väljer att uppföra en fältfabrik på eller intill 

byggarbetsplatsen istället för att beställa från en stationär fabrik (Claesson-Jonsson, 2010). 

Eriksson och Mellberts (2007) rapport visar att produktionen i fältfabriker avviker en del från det 

tankesätt som fabriker utnyttjar. Detta genom att brister och fel kan tas om hand på väldigt kort tid 

genom hela tillverkningsprocessen på grund av att ledtiderna förkortas när man själv producerar 

elementen på plats. Detta kan i sin tur stimulera en effektivare byggprocess.  

Larsson (2009) påpekar i sin rapport att en förutsättning för att användande av fältfabrik skall vara 

möjligt är att arbetsledningen samt den enskilde snickaren har tillräcklig kunskap och intresse för 

planering. Det är viktigt att detta utförs korrekt från början för att undvika onödiga kostsamma 

moment. 

5.4.2 Arbetsmiljön i fältfabrik 

”Genom att låta prefabricera byggdelar i fabriker minskar farliga jobb ute på byggena. Monteringen 

kan alltmer ske i ett slags fältverkstäder i tält som gör att man inte behöver arbeta i regn och snö. Det 

finns massor av förbättringsmöjligheter” (Utbult, 2010). 

Enligt tidigare studier från 1995 anges att vid arbete i fältfabrik ges arbetarna tillgång till maskiner 

och utrustning som ger möjlighet för bättre arbetsförhållanden och mindre belastning på kroppen. 

Arbete i fältfabrik har en god potential när det gäller arbetsmiljö, arbetet innebär oftast att man 

undviker belastande arbete så som armarbete över axelhöjd, knäsittande eller hopkrupna ställningar 

och så vidare. Genom användande av mer industriell utrustning som vakuumlyft, tryckluftsmaskiner, 

vänd och lyftbord undviker man samtidigt tunga lyft och annars påfrestande arbetsmoment. Det är 

dock viktigt med rotation av utförda arbetsmoment i fältfabriken då det kan bli väldigt ensidigt om 

samma arbetare utför samma moment. Detta i sin tur leder till ett varierat arbete där inte samma del 

av kroppen blir belastad hela tiden (Eriksson, 1995). 
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Andersson och Johansson (2008) visar i sin rapport att faktorer som inte kan värdesättas ekonomiskt 

som till exempel arbetsmiljö och kvalitet blir bättre i en fältfabrik. Rapporten visar att vid arbete i 

fältfabrik så blir arbetsställningarna mycket bättre om man jämför med platsbyggt. Risken för olyckor 

minskar och arbetsklimatet blir bättre eftersom att arbetaren inte utsätts för påfrestningar på 

arbetsmiljön så som blåst, snö eller regn.  

5.5 Framtid och utveckling 
Industrialiserat platsbyggande har även sin plats i framtiden även fast det går mycket åt industriellt 

byggande just nu. Det som kommer att avgöra om det skall byggas på plats eller beställas element är 

faktorer såsom husets planform, tomtförutsättningar och arbetskraft. Som det går att lära av tidigare 

försök till revolution inom byggindustrin såsom miljonprogrammet, Lustron och många andra system 

som redan har försvunnit är det svårt att utvecklas i så stora steg. Det industrialiserade 

platsbyggandet ger möjligheten till att utveckla bättre förhållanden för framtiden med den teknik 

som finns då. Det som borde riktas in på i form av utveckling för framtidens industrialiserat byggande 

är organisation, samarbete och planering för att kunna jobba på fler nivåer och få ett bättre 

materialflöde och produktion (Larsson och Söderlind, 2009). 

ManuBuilds robotiserade mobila fältfabrik är ett framtidskoncept för att skapa en bra miljö för 

tillverkning vid arbetsplatsen (Claesson-Jonsson, 2010).  Den mobila fabriken är ett koncept för att 

kunna komplettera den redan fasta fabriken med komponenter som i vanliga fall skulle vara för svåra 

för att transportera. Claesson-Jonsson (2010) säger även att den ska kunna komplettera en 

traditionell arbetsplats genom att tillverka delar som sedan lyft på plats och monteras.  

Den robotiserade fabriken skulle kunna innehålla standardiserade moduler som arbetar tillsammans 

eller var för sig. ManuBuild tänker sig att dessa robotmoduler skall installeras i en byggcontainer för 

att enkelt kunna transporteras mellan byggarbetsplatser. En snabb industrialisering som denna är 

menad att skapa effektivare hantering av nya produkter. Ett koncept som den mobila fältfabriken 

innebär att produktionen snabbt kan förflyttas inom byggarbetsplatsen där monteringen sker. När 

produktion sker så nära inpå montering kan även nya lösningar testas snabbt och därmed utvecklas 

produktionen. ManuBuilds fältfabrik tar bort den stora transportkostnaden som kan vara den största 

motgången hos industriella byggföretag. 
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6. Sammanställning av intervjuer 
Intervjuer har ägt rum med personer som har varierande erfarenhet av fältfabriker. Respondenterna 

tillhör olika av de större byggföretagen i branschen för att få en bild hur användandet och 

erfarenheterna ser ut inom olika företag. 

6.1 Varför fältfabrik 
Den största anledningen till att en fältfabrik utnyttjas i produktionen är på grund av fuktskaderisken 

vid avsaknaden av väderskydd när man bygger träkonstruktioner. En respondent berättar att det 

förekommit fuktskandaler och att detta lett till att de har satt ett internt ”förbud” mot användande 

av träkonstruktioner på hus över två våningar. Det krav de ställt är att taket måste vara på innan 

kvällen samma dag som bygget startade, annars måste de använda stålreglar. 

Andra anledningar till varför fältfabrik används är som samtliga respondenterna nämner att det blir 

bättre kvalitet och mindre strul. Dock förutsätter detta att de som arbetar med fältfabriken har 

tillräcklig kunskap. Det blir mycket mer förutsägbart tidsmässigt. Man kan själv styra så att 

elementen kommer fram i tid. En respondent säger: ”på sikt blir det mycket bättre kvalitet och en 

mer förutsägbar kostnad.” Ralf Gustafson  

Vidare berättar respondenten: ”Bättre slutkvalit’et, man är inte beroende av väder och vind, allting 

blir bättre kan man känna” Ralf Gustafson 

6.2 Utformning och utrustning 
Utformningen av fältfabriken varierar oftast beroende på vad den ska användas till samt projektets 

längd och storlek. Vid elementtillverkning i fältfabrik har man ofta ett eller flera spikbord försedda 

med hjul placerade centralt i fabriken. Underlaget i fabriken måste vara hårt nog så man enkelt kan 

rulla ut och lyfta av elementen för lagring eller transport samt kunna köra in med hjullastare vid 

transport av material. Tältet är försett med öppningar på vardera sida för att underlätta denna 

process. I vissa fall används en räls som spikbordet står på för att enkelt kunna rulla in och ut bordet. 

Bordet är oftast utrustat med hydraulik för enkelt kunna resa elementen.  Utmed långsidorna i 

fältfabriken finns upplag för virke, spik, isolering och annat man kan tänkas behöva. Exempel på 

upplag ser ni i Bild 4 och Bild 5. Det finns även kapningsstationer utmed långsidorna vilka material 

placeras nära för att effektivisera tillverkningen, exempel på detta visas i Bild 6. 

 

Bild 4. Upplag för förbrukningsmaterial 
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Bild 5. Plats för virke, isolering och gips 

 

Bild 6. Sågstation för kapning av virke. 

Vid besök hos Skanskas fältfabrik noterades några små förändringar i utformning och utrustning 

jämfört med den ursprungliga uppbyggnaden. Ändringarna var ett nytt monteringsbord med 

hydraulisk lyftkraft istället för det gamla hopsnickrade av trä. Det var omstrukturerat inne i fabriken 

för att erhålla en effektivare produktion. Tillexempel är sågbordet placerat närmre porten där virket 

är placerat.  

Inne i fabriken eller i direkt anslutning till fabriken finns container för avfallshantering. Fältfabriken 

kan även utrustas med belysning och fläktar eller liknande för att få ett bättre klimat inne i fabriken 

vid kallare och mörkare perioder. Vid stora projekt där fältfabriken utnyttjas under en längre period 

och där block ska hanteras så utrustas fältfabriken med traverser i taket för att underlätta 

hanteringen inne i fabriken. Tryckluftsdrivna spikpistoler hänger i taket för att underlätta montering, 

dock kan dessa upplevas stora och klumpiga vid montering i trånga utrymmen, därför utnyttjas även 

batteridriven utrustning som komplement. 

6.3 Användningsområden 
Den provisoriska fältfabriken används i projekt där det anses vara ekonomiskt försvarbart. Det vill 

säga det bör vara någon form av masstillverkning för att det ska löna sig. Dock kan det även vara 

aktuellt vid mindre projekt, men då blir utformningen lite annorlunda och den blir inte lika avancerad 

som till stora projekt. Till störst del används fältfabriken i bostadsprojekt för tillverkning av 

utfackningsväggar, vid småhusprojekt för tillverkning av ytterväggar och bjälklag då dessa är mest 

fuktkänsliga samt bärande innerväggar. Dessa element kan bestå av både trä- och stålreglar, dock 

påpekar en respondent att träreglar utnyttjas så långt det går då monteringen av stålreglar kan vara 

slitsam. Betongelement undviks då det upplevs tungt och klumpigt och smidigare att gjuta direkt på 

plats i formar. 
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6.4 Avgörande faktorer 
”Det bör vara någon form av masstillverkning för att det ska löna sig, till exempel ett villaområde 

med cirka 20-30 hus. Då är användning av fältfabrik helt klart aktuellt om tillverkningen ska ske på 

plats.” Johan Lindberg 

6.4.1 Ekonomi  

”Det finns en gräns för vad det får kosta att etablera en fältfabrik i förhållande till vad det kostar att 

köpa elementen färdiga.” Eve Johansson 

Oftast är det ekonomin som avgör om en fältfabrik ska utnyttjas eller inte. Projektet i fråga behöver 

vara av sådan omfattning att det ska bli lönsamt att använda fältfabrik. Vid etablering av en fältfabrik 

måste man tänka på att kostnaderna belastar projektkostnaden. Dessa vill man tjäna in med kortare 

byggtid, mindre slöseri och bättre kvalité. 

”Det kostar trots allt en hel del att först göra ordning marken och sen montera tält och inreda det 

med mera.” Johan Lindberg 

I högkonjunktur stiger priserna och leveranstiderna blir långa. Det kan då vara för dyrt att köpa 

prefabricerade element vilket leder till att man i stället väljer att bygga på plats. 

En respondent nämner: ” I ett villaområde där produktionen måste anpassas till försäljningen kan det 

vara enklare att komma igång när ett hus blivit sålt om man tillverkar det mesta själv.” Eve 

Johansson 

”I mångt och mycket i vår bransch är det priset som styr, men man får inte glömma övriga vinster 

med att använda fältfabriker.” Johan Lindberg 

En av respondenterna har en avvikande mening när det gäller att omfattning med mera av projektet 

styr användande. Detta kan hänvisas till att de i dag har flyttat sin fältfabrik så att den står 

permanent placerad. Vid fråga om volymen avgör om fältfabrik ska användas eller inte säger 

respondenten att det inte har någon betydelse, så länge man kan sin sak så går det även att tillverka 

små serier som till exempel 10 väggar eller liknande. Detta för att det upplevs mycket behändigare 

att stå inne i fältfabriken än ute på bygget under bar himmel. Respondenten upplever att det blir 

mycket bättre kvalitet och mindre strul i fältfabriken. Samtidigt vid fråga om det skulle vara värt att 

investera i en fältfabrik till varje projekt det är möjligt så svarar respondenten att så länge man kan 

räkna hem det och kunskapen finns att tillgå så är det värt det. Skulle man i stället bygga traditionellt 

så måste man ha ett tält över varje hus för att väderskydda. Ur en ekonomisk synpunkt så är detta 

inte att föredra då ett tält kan kosta cirka 300 000-400 000 kr.  

6.4.2 Utrymme 

En avgörande faktor är etableringsmöjligheterna på bygget. Fältfabriken tar upp en hel del plats och 

det måste därför finnas utrymme för denna på den tänkta byggarbetsplatsen. Enligt en av 

respondenterna så kan man i många fall hyra in sig i närliggande lokaler där förutsättningar med 

traverser och liknande redan finns för att utföra tillverkningen där inne likt tillverkning i fältfabriker. 

Men då måste man beakta transporthanteringen. 
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6.4.3 Planering 

”Om man inte planerar ordentligt vad man skall använda fabriken till är detta förenat med en stor 

risk” Johan Lindberg 

Planeringen är en viktig del (om inte den viktigaste) vid användning av fältfabrik. Som en respondent 

säger: ”Om man inte planerar ordentligt vad man skall använda fabriken till är detta förenat med en 

stor risk. Bara att sätta upp ett tält och sen planera logistik, användning med mera är lika med strul. 

Skulle man under tiden komma på att vi skulle gjort så här istället, ja då kostar det snabbt pengar om 

man måste börja bygga om tältet med mera. Så planering är oerhört viktigt. Och då ur alla perspektiv 

till exempel arbetsmiljö, logistik, syfte, hantering med mera.” Johan Lindberg 

”Fältfabrik är inget man bara bankar ihop och kör igång utan det är ganska mycket förberedelsejobb 

och planering. Ralf Gustafson 

”när det väl funkar så är det ju perfekt, det är ju skitbra!”. Ralf Gustafson 

6.4.4 Transport av element 

En annan stor faktor gällande val om utnyttjande av fältfabrik ska ske eller inte, är storleken på de 

element som ska tillverkas. Är det väldigt stora element så kan det vara så att de inte får fraktas på 

vägar på grund av bestämmelser hur hög och bred en last får vara. Då kan det vara bättre att välja att 

tillverka dessa i en fältfabrik där man i princip kan tillverka hur stora element som helst. 

6.4.5 Kunskap och personal 

En avgörande faktor som samtliga respondenter poängterar är tillgängligheten av personal och 

framförallt kunskapen hos den tillgängliga personalen. Brister någon av dessa så är det ingen idé att 

planera för användande. Den tillgängliga personalen måste ha tillräcklig kompetens gällande 

användning av fältfabrik och hur tillverkning av element går till. 

”Man kan inte bara säga att vi ska ha en fältfabrik, om man inte vet hur man ska göra så är det ingen 

nytta med det” Ralf Gustafson 

För att kunna utnyttja fältfabriken till max så pågår ständigt upplärning av den tillgängliga 

personalen. Respondent säger: ”Det besvärliga är hur vi ska få över kunskapen till många nya unga 

som ska ta över.” Ralf Gustafson 

6.5 Samverkan 
Vid användning av fältfabrik och om man har ett flertal projekt i gång så kan samverkan mellan 

projekten vara aktuellt. Detta innebär att arbetarna i fältfabriken kan tillverka produkter till flera 

olika projekt istället för enbart ett. En förutsättning för att detta ska ske är att tidplanen för 

respektive projekt tillåter detta. En fördel med att kunna utnyttja fältfabriken till flera olika projekt 

samtidigt är att det blir lättare att räkna hem kostnaden för fältfabriken då den fördelas på ett antal 

projekt i stället för ett. En annan anledning till detta är för att fältfabriken ska utnyttjas fullt ut och 

inte stå sysslolös. 

”Vi har bland annat tillverkat utfackningsväggar till ett flerbostadshus samtidigt som vi tillverkat 

villor.” Eve Johansson 
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6.6 Produktionseffektivitet 
Vid användning av fältfabrik tycker samtliga respondenter att man får mycket bättre kontroll på 

leveranserna av element, det vill säga det blir mer förutsägbart att man får fram elementen i tid. 

Andra fördelar med avseende på effektivitet är att det är lättare att komma i gång med produktionen 

snabbt samt att produktionsprocessen inte blir avbruten på grund av väder. Trots regn och dåligt 

väder kan man stå och fortsätta producera så länge lagringsutrymme finns.  

Personalen som arbetar i tältet blir inkörda på de olika momenten som utförs och i samspråk med de 

som monterar så åtgärdas barnsjukdomar tidigt vilket leder till ett smidigare montage av de färdiga 

elementen. 

Vidare så blir materiallogistiken och hanteringen av material oerhört smidig. Arbetarna i fältfabriken 

vet exakt hur mycket material och vilka längder med mera som de behöver för att tillverka varje 

block. När ett projekt är startat och pågått ett tag så kan man beställa material för hela bygget 

avseende mängder, längder och tid för leverans. Detta leder till att produktionsprocessen blir oerhört 

effektiv och smärtfri då inga akutbeställningar behöver göras utan allt klaffar hela vägen. Samtidigt 

blir arbetarna i fältfabriken mer effektiva med tiden och de vet exakt hur lång tid varje moment tar 

att utföra samt block tar att tillverka. Detta medför att processen med tiden går snabbare. 

”det blir oftast mycket mer effektivt, man har massa maskiner, man gör det på löpande band, det är 

inga väntetider och ingenting.” Ralf Gustafson 

En annan aspekt avseende produktionseffektivitet är att när man bygger i fältfabrik så bygger man 

relativt torrt vilket leder till att torkningstiden efter montage är avsevärt kortare vilket i sin tur 

medför att man kan börja gipsa väggar och så vidare mycket tidigare. Detta innebär att även 

processen efter montage kan komma i gång snabbare. 

”det blir mycket mer förutsägbart, man får fram elementen i tid, får på taket fort så det är torrt, det 

är ju lite det som är vitsen, det är lite svårt att mäta kanske men strulet som är när man står under 

bar himmel ute, så får vi inte göra. Man kan säga att på sikt blir det mycket bättre kvalitet och mer 

förutsägbar kostnad.” Ralf Gustafson 

6.7 Arbetsmiljö 
”I en väl uppförd fabrik är arbetsmiljön god.” Johan Lindberg 

När man planerar en fältfabrik så måste arbetsmiljön tas till hänsyn för att den skall vara bra. Det är 

viktigt att planlägga utrustning, snickerier och inventarier. Att bestämma i förväg innan fabriken reses 

vart kablar och tryckluftsslangar skall hänga minskar risken för olyckor på arbetsplatsen. Med tanke 

på att man sågar inomhus vid dessa fall måste man ta hänsyn till dammbildning och använda sågbord 

med dammsugare fäst vid sig. Eftersom att det är en instängd arbetsplats så måste det finnas god 

belysning så det inte blir onödiga ansträngningar för arbetarna. Beroende på årstid eller hur länge 

fabriken skall vara rest så kan den behöva vara isolerad så att det varken blir för varmt eller för kallt 

inne i fabriken.  

”Det är viktigt att den byggs upp som om det vore en riktig fabrik” Eve Johansson  
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En faktor för att få bra arbetsmiljö är att ha tillräckligt med utrymme inne i fältfabriken för att kunna 

använda sig av stora bord som är anpassade för en bra arbetsställning. Dessa bord upplevs dock rätt 

tunga att rulla och önskemål om motordrivna bord presenterades av en respondent. Fältfabriken bör 

ha stora portar eller öppningsbara tak för att enkelt kunna transportera färdiga element och för att 

effektivt kunna leverera material, detta bidrar mycket till en bra arbetsmiljö. 

”Generellt är arbetsmiljön i en fältfabrik, om den är planerad, mycket god.” Johan Lindberg 

När element tillverkas i fabriken så är det mycket som är inriktat på att det skall vara fuktsäkert. Det 

bästa materialet som kan användas vid tillverkning av element är stål eftersom det är ett icke 

organiskt material.  

”just den ihopsättningsteknik som är så jobbig och sliter på kroppen” Ralf Gustavsson 

Respondenten berättar att Skanska just nu arbetar med att utveckla nya tekniker för montering av 

stålreglar på grund av att den nuvarande metoden innebär slitage på snickarna. Detta eftersom de i 

vissa fall är de tvungna att använda stålreglar just på grund av fuktsäkerhetens skull. I de fallen där 

man bygger med stålreglar så är det extra viktigt att rotera personalen som arbetar i fabriken. Det är 

många arbetare som behövt sjukskriva sig en längre tid när de arbetat med stålreglar på grund av att 

de slitit ut sina armar och handleder vid tillverkningen. När de bygger med trä så plastas elementen 

in helt och hållet i tålig plast för att kunna stå emot alla väder. Oavsett vad det är för element som 

tillverkas i fabriken så behövs det varierande uppgifter. Blir det för monotont för snickaren så sliter 

det mycket på specifika områden på kroppen vilket i längden leder till förslitningar och sjukskrivning. 

Vid ett besök hos Skanskas fältfabrik noterades det att den är isolerad och har bra belysning. Det är 

inte trångt att jobba i den och snickarna säger att de hellre arbetar i fabriken än ute på bygget.  

”Man har ju travers i taket och lyftredskap och grejer, så sett är det ju jättebra arbetsmiljö, man kan 

stå där 8 timmar och dagen och det är inga bekymmer även om det är 25 minus utanför och en meter 

snö.” Ralf Gustavsson 

6.8 Utveckling 
Småhusavdelningen på Skanska har arbetat med och utvecklat koncept inom industrialiserat 

platsbyggande i mer än 30 år.  

”Vi tror ju på detta.” Ralf Gustavsson 

Från att till en början tillverka ytterväggar på grundplattan till huset och sedan resa dem till att 

senare tillverka väggarna på ett bord och sedan flytta dem till monteringsplats med en kran. Från 

detta utvecklades det till att bygga tak över borden istället för att stå under bar himmel i början på 

70-talet. 

”Hade det snöat på natten fick vi stå och skotta på väggarna på morgonen” Ralf Gustavsson 

När Skanska byggde ett område i Gråbo använde de sig av en småhusfabrik. Denna fabrik kunde 

tillverka tre hus om dagen som sedan monterades.  

”Och så tyckte vi att det måste vi kunna göra ute på bygget för att göra det ännu mer effektivt så vi 

tog ju massa idéer därifrån” Ralf Gustavsson 
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Efter mer och mer användning utformades det till en temporär fältfabrik som var byggd av en Haki-

ställning täckt av duk. På Skanskas projekt Eklanda i Mölndal användes till och börja med ett flertal av 

dessa temporära fältfabriker för tillverkning av element.  Senare så köpte Skanska ett plåtförråd där 

dem tillverkade alla husen i Eklanda. 

”Så vi har ju utvecklat mycket sådant här själva i och med att vi byggt småhus hela tiden. Men nu har 

ju vi på vårt distrikt då nästan en riktig fabrik kan man säga.” Ralf Gustavsson 

Vid resning och användning av en ny fältfabrik så händer det ofta att man behöver omstrukturera 

saker och ting. Det beror på att under användningen så märks det mycket tydligare än i planeringen 

vart föremål bör vara för att det skall vara bekvämt samt för att arbetet skall fortgå mer effektivt. 

Lösningar som dessa är svåra att förutse i planeringen om det inte finns tillräckligt med erfarenhet 

hos användarna. Att utnyttja sig av erfarna konstruktörer, snickare, projektledare underlättar väldigt 

mycket.  

”Från att ha varit en plats på bygget utan väderskydd har det numera blivit en arbetsplats som 

fungerar som om det var inne på en fabrik. Bättre maskiner, bättre klimat, mer genomtänkt logistik 

med material.” Eve Johansson 

Det är viktigt att ha en välplanerad och detaljerad plan från början. Detta för att det skall bli så lite fel 

som möjligt utefter de förutsättningar som råder och ändamålet med användningen av fältfabriken. 

Det finns alltid plats för utveckling. Ett exempel på detta är som vi nämnt tidigare Skanskas utveckling 

av monteringstekniken för stålreglar. Skanska samarbetar med SBUF för att plocka fram nya mindre 

påfrestande sätt att montera tjockare stålreglar. Skanska känner att de vill vara med och utveckla 

detta för arbetarnas skull. Detta på grund av de krav som medför att de måste använda stålreglar för 

att kunna garantera kunderna den fuktsäkerhetsgaranti de har.  

”Det utvecklas ju ständigt, man får ju nya idéer hela tiden. Det kan vara vad som helst men det gäller 

att hålla koll under hela processen” Ralf Gustavsson 

Johan på Skanska tror att fältfabriker kan komma att användas i framtiden där det är möjligt. 

Prefabricerade element som monteras på arbetsplatserna är något som blir mer och mer vanligt 

inom byggindustrin. Skulle det finnas ekonomi, tid och volym i ett projekt tror han att det kommer 

fortsätta att användas. 

”Snickarna vill ju fortfarande vara snickare och inte bara montörer.” Johan Lindberg 

För ett tag sedan så köpte Skanska upp Gullringshus och skulle med detta försöka att centralisera sin 

småhusproduktion. Idén var att dem skulle tillverka alla småhus som Skanska bygger i norden på ett 

ställe och sedan köra ut därifrån. Det finns en gräns för hur mycket det får kosta att centralisera på 

detta sätt och köra ut till hela Sverige.  

”Myresjöhus, Götenehus och alla de här husfirmorna som är, de har ju fabriker som är utvecklade till 

förbannelse, det är nästan bara målarfärgen som saknas på dem. Men där är inte vi.” Ralf 

Gustavsson 
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Utvecklingen till att bygga standardiserat är kostsam och det är en produktionstyp som inte passar 

alla. Skanska tar åt sig nya projekt hela tiden som inte är anpassade för detta egentligen. Till exempel 

ett projekt som Skanska håller på med just nu är att lägga till två våningar på ett fyravåningshus som 

byggdes under miljonprogrammet i Sverige. Det skulle inte fungera med en prefabriceringsfabrik till 

alla projekt menar vår respondent på Skanska.  

”vi känner ju litegrann så här att vi har fått den bästa effekten när våra gubbar är med själva”. Ralf 

Gustavsson  

Att tillverka element själva ger en bättre koll över produktionen. Är det något som är fel i 

konstruktionen eller felbyggt element så kan man direkt kontakta konstruktör eller de som står och 

snickrar på nästa hus för att snabbt lösa problemet och förebygga fler problem av samma sort.  

6.9 Logistik 
Skanskas fältfabrik är placerad bredvid deras stora material- och maskinlager i Göteborg. Detta 

innebär en stor tillgång och de kan lätt köra över de material och maskiner som skulle behövas som 

till exempel en truck eller annan maskin. Materialet som skall användas till konstruktionerna 

anländer periodvis och förvaras i fabriken. Ett materiallager ligger precis intill fältfabriken och 

används för att allt material inte ska ligga inne i fabriken vilket kan leda till att det blir trångt. Bild 7 

visar Skanskas materiallager vid fältfabriken. Det är en stålkonstruktion med komplett vindskydd för 

att skydda från väder.  

 
Bild 7. Materiallager vid Skanskas Fältfabrik i Göteborg. 

Virke beställs i exaktkapade längder för att det skall bli så lite sågande som möjligt i fabriken. Mindre 

avfallscontainrar med hjul är ställda inne i fabriken för att slippa ha stora containrar inne i fabriken 

som tar plats och eftersom det inte blir mycket spill. Större container är placerad utanför fältfabriken 

där oanvändbart material slängs och de mindre containrarna töms.  

Vid transport av element från Skanskas fältfabrik så har de köpt eller hyrt flak. Dessa flak har långa 

stålstöttor som skapar spår och hjälper hålla elementen på plats vid transport. Exempel på dessa flak 

visas i Bild 8. När ett element är färdigt så lyfts det från monteringsborden med hjälp av en telfer som 

sitter på traversen i taket (se Bild 9). På elementen sitter påmonterade lyftanordningar som används 

en gång och sedan slängs. När konstruktionerna är fastsatta på flaken plastas de alltid in innan de 

skickas iväg till bygget och monteras. Något man måste ha i åtanke är att elementen inte får vara för 

stora för att kunna transporteras på vägarna. Bild 10 visar exempel på färdiga element redo för 

transport. 
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Bild 8. Flak för frakt av färdiga element. 

 
Bild 9. Traverskran i Fältfabriken i Göteborg. 

 

 
Fig. 10 Inplastade element redo för transport. 

När Skanska använder en fältfabrik som är uppbyggd på arbetsplatsen så finns det en del moment 

som är annorlunda. Till stor del är fältfabriken likadan eftersom att deras fältfabrik är den som 

användes i Eklanda. Skillnaderna är storleken på element och transport av dessa. När fältfabriken är 

placerad på plats så finns det ingen direkt begränsning på hur stora element man kan tillverka. 

”På bygget kunde man ju göra väggar som var 11-12 meter långa det var ju inga problem att köra 

dem på bygget när man inte ska ut på vägen” Ralf Gustavsson 

På bygget hade de från en elementfabrik i Lindome köpt en vagn med hydraler som kunde lyfta upp 

en vägg. När elementen var färdiga lyftes de oftast till vagnen med hjälp av en hjullastare. Sedan med 

hjälp av samma hjullastare som var utrustad med en klo kunde de dra vagnen till monteringsplatsen.  
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7. Analys och diskussion 

7.1 Hur ska en fältfabrik utformas? 
Enligt Eriksson (1995) så kan en fältfabrik utformas på flera olika sätt beroende på vad den ska 

användas till. Vid elementtillverkning är denna vanligen uppbyggd av en stålram med 

tältduksbeklädnad. Eriksson (1995) poängterar även att för att försvåra inbrott så är träkonstruktion 

att föredra. Det som framgått av studierna visar att detta till stor del stämmer överens. Dock har 

vidareutveckling av fältfabriken skett hos Skanska i Göteborg, där de har byggt upp en fältfabrik av 

stålbalkar och täckt den med profilerad plåt. Denna förflyttas inte utan står permanent placerad för 

att kunna utföra behov för flera lokala projekt. 

Eriksson (1995) och studierna visar att fältfabriken utformas olika för olika projekt. Vid 

elementproduktion så bör fältfabriken vara stor nog för att kunna hantera de element som avses 

tillverkas. I fältfabriken har man, om behov finns, tillgång till industriliknande hjälpmedel så som 

traverskran, hydrauliska bord, tryckluftsmaskiner och sågar för att underlätta och effektivisera 

tillverkningen. Det vi kan se är att de hjälpmedel som används i fältfabriken inte har utvecklats så 

mycket sedan Erikssons (1995) rapport. Det vill säga den utrustning man använder idag till stor del 

liknar den de använde då. Skanskas fältfabrik i Göteborg är välutvecklad för elementproduktion dock 

kan vi även här se att det inte hänt mycket sedan utvecklandet 1995 förutom att de isolerat den samt 

små förändringar så som hydrauliskt monteringsbord med mera.   

Vid val av underlag i fältfabriker så beskriver Eriksson (1995) att singel, uppstolpat trägolv, 

betongplatta eller befintlig asfalterad yta kan utnyttjas. Enligt respondenterna så bör underlaget vara 

tillräckligt hårt för att enkelt kunna rulla de monteringsbord som finns i fabriken.  Det man kan utläsa 

av detta är att vid elementproduktion idag så är ett hårt slätt golv att föredra. Det vill säga att singel 

och trägolv kan uteslutas. Ofta finns det förbearbetad mark att etablera fältfabriken på så länge det 

inte är exploatering av ny mark som är förutsättningen. Då kan gjutning av en platta som underlag bli 

aktuellt. För bästa förutsättning för hantering av element i fältfabriken så är att gjuta en platta att 

föredra. Dock så måste projektets ekonomi tas till hänsyn vid val av utformning av fältfabriken. 

7.2 Hur har fältfabriker utvecklats sedan den började användas? 
Eriksson (1995) och respondenter avviker inte från varandra då det gäller utveckling fram till 1995 då 

Erikssons/FOUs rapport Utveckling av fältverkstäder utkom. Dock har det utvecklats en del från den 

perioden till dagsläget. Den största skillnad enligt en av respondenterna ligger i att Skanska i 

Göteborg idag utnyttjar sin fältfabrik mer likt en riktig fabrik men då i mindre utformning än en riktig. 

De använder denna till alla projekt där det är möjligt och i dagsläget så fokuseras tillverkning på 

användning av trä och stålreglar. En av respondenterna berättar att det hela tiden sker utveckling av 

fabriken om än i mindre skala, arbetarna utformar den efter egna erfarenheter och de 

förutsättningar som råder. Den fältfabrik Skanska utnyttjar blir som en hybrid mellan fältfabrik och 

riktig fabrik och den har möjlighet att tillverka och samverka med flera projekt samtidigt och fungerar 

då som en central tillverkningsplats.  
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Vid tillverkning av element har det annars inte hänt mycket från mitten av nittiotalet fram till idag. 

Det vi kan se är att man hämtat många idéer från industrins arbetssätt och därmed tillfört den 

effektivitet som industritillverkning innebär men att man slipper mellanhänder. Andra sätt som 

utvecklats är själva planeringen och projekteringen när det gäller användande av fältfabrik.  

Att kunna komma in och styra projekteringen för elementtillverkning i ett tidigt skede samt utnyttja 

konstruktörer, projektledare och snickare som har stor erfarenhet när det gäller fältfabriksprojekt.  

7.3 När bör eller bör inte en fältfabrik användas? 
Eriksson (1995), Söderlind m.fl. (2008) och respondenterna menar att fältfabriker framförallt används 
vid tillverkning av ytterväggar, utfackningsväggar, bjälklag och bärande innerväggar. De material som 
föredras vid tillverkning är trä och stål.  

Nyckelfaktorer för att en fältfabrik ska användas är: 

 Ekonomi 

 Utrymme 

 Kunskap 

 Planering 

Först och främst så måste det vara ekonomiskt lönsamt att utnyttja en fältfabrik menar 
respondenterna. Då ekonomin styr mycket i byggbranschen och produktionen måste vara tillräckligt 
stor för att det ska löna sig att använda fältfabrik. Enligt Larsson och Söderlind (2009) kan det under 
högkonjunktur bli långa leveranstider för vissa varor samt att priset stiger vilket kan medföra att man 
måste beakta materialförsörjningen. Detta överensstämmer med det som respondenterna påpekar 
att vid högkonjunktur kan det vara mer fördelaktigt att bygga själv än att beställa element, detta på 
grund av de stigande priserna och långa leveranstiderna. I och med att Skanska har en egen 
stationerad fältfabrik blir de inte lika konjunkturkänsliga. 

En fältfabrik tar upp en del plats på arbetsplatsen och detta utrymme bör finnas till för att det skall 
vara möjligt att använda den. Eriksson (1995) rekommenderar att fältfabriken bör vara monterad 
centralt på byggarbetsplatsen men respondenterna påpekar att placeringen inte har någon större 
betydelse eftersom att element körs ut med kranbil eller liknande till monteringen. Vidare förklarar 
respondenterna att det även går att hyra närliggande lokaler med industriliknande förutsättningar 
för att nå sitt ändamål att tillverka elementen själva. Dock påstår Andersson och Johansson (2008) att 
användning av fältfabrik motiveras även om optimala förutsättningar inte råder så som 
etableringsyta och produktionsvolym. 

Kunskaperna om hur det går till när man producerar i en fältfabrik är viktiga, det är en annorlunda 

process jämfört med traditionellt platsbyggt och industriellt byggande. I jämförelse med traditionellt 

så bygger man med element istället för lösvirke. Skillnaden med industriellt producerade hus är att 

man själv har kontroll över produktionen. Respondenterna var mycket eniga på denna punkt om att 

det behövs förståelse och kunskap om hur en fältfabrik fungerar.  

Respondenterna säger att planering kan vara en av de viktigaste punkterna. Detta är även något 

Eriksson (1995) påpekar. Syftet med en detaljerad planering vid användande av fältfabrik är att 

undvika oförutsedda händelser som senare kan orsaka stora kostnader i projektet. Larsson (2009) 

styrker att kunskapen hos den enskilde snickaren och arbetsledningen är mycket viktig vid planering 

för användande av fältfabrik. 
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Nyckelfaktorerna ekonomi, utrymme, kunskap och planering anser vi är de faktorer som bör tas 

hänsyn till om man skall utnyttja fältfabrik i ett projekt. Ekonomi är något som inte alltid kan förutses 

vilket medför att det är viktigt att hålla uppsikt och vara medveten om det. Utrymme för att en fabrik 

skall kunna etableras kan ses tidigt i projektet då man vet tomtförutsättningarna och de förhållanden 

som råder eller kan skapas på arbetsplatsen. Det som borde poängteras är att planeringen för 

användning är ett sätt att förhindra fel innan det uppstår genom att studera sina förhållanden inne i 

fabriken och området runt om. 

7.4 Vilka faktorer kommer vara avgörande för framtida bruk av 

fältfabriker? 
Larsson och Söderlind (2009) har den uppfattning att fältfabriker och annan industrialisering av 

platsbyggande kommer att väljas i framtiden istället för industriellt producerade hus när husets 

planform, tomtförutsättningar och arbetskraft är rätt för denna metod. Men enligt respondenterna 

så behövs det ekonomi, tid och volym i byggprojekten för att denna metod skall fungera i framtiden. 

Eftersom kostnaderna i byggprojekt kan bli kolossala utgör ekonomi en stor och viktig del i 

byggindustrin. En respondent påpekar att man inte enbart bör beakta ekonomin vid val om fältfabrik 

ska utnyttjas eller inte, det finns fler fördelar som tillkommer jämfört med traditionellt 

platsbyggande. Dessa fördelar innefattar bland annat arbetsmiljö, fuktsäkerhet och effektivitet. Detta 

påpekar även Andersson och Johansson (2008) i sin rapport där faktorer som inte kan ekonomiskt 

värdesättas till exempel arbetsmiljö och kvalitet blir bättre i en fältfabrik. 

Respondenterna berättar att det finns en maxkostnad av vad det får lov att kosta att bygga 

platsbyggt med fältfabrik. Om det skulle vara mycket billigare att beställa element från en husfabrik 

så kommer det spela en stor roll för framtida användning av fältfabriken.  

En respondent säger att projekt för att utveckla arbetsmiljö, kvalitét och produktionseffektivitet 

ständigt pågår.  Larsson och Söderlind (2009) utrycker att en förändring i organisation och samverkan 

är nödvändig för en framtida industrialiserad platsbyggande. Till skillnad från Larsson och Söderlind 

menar respondenterna att den största faktorn för framtida användande av fältfabriker kan vara 

ekonomi, vilket i sig är svårt att prognostisera för framtida utveckling. Men den förändring Larsson 

och Söderlind (2009) nämner ses från ett bredare perspektiv som innefattar hela industrin medan 

respondenterna uttrycker sig om själva utnyttjandet av en fältfabrik. Eftersom ekonomi alltid 

kommer att påverka vad som kan göras i ett byggprojekt så är det en faktor som kommer avgöra 

framtida användning även om det sker förändringar inom organisationen och samverkan. 

Vi anser att det inte är lätt att förutse framtiden då det kan hända mycket som inte kan ses idag. Men 

att inrikta sig på att utveckla utförande och utformning av fältfabriken i små steg kan medföra att 

den blir lämplig för framtida användning. Genom att förbättra organisation och samverkan hos det 

industrialiserade byggandet så skulle hela konceptet industrialiserat byggande lyftas inte bara 

fältfabriken. Men om utvecklingen av ny utrustning och tillverkningsmetoder avstannar skulle detta 

skapa ett problem som kan medföra hinder för framtida användning av fältfabriker. Detta är dock 

inte troligt då den får en positivare respons än traditionellt platsbyggande.  
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7.5 Vilka för- och nackdelar har användande av fältfabrik i jämförelse 

med andra metoder vid husbyggnation? 

7.5.1 Logistik 

Respondenterna och Eriksson (1995) ger samma svar gällande logistik vid användning av en fältfabrik. 

Det finns vanligen ett materiallager nära fältfabriken vilket både kan vara sammansatt eller separat. 

Det levereras exakta längder av virket för att minimera sågande och övrig tidskrävande 

materialhantering. Produktionen och montering är separata och kan fungera var för sig och därmed 

påverkas inte tillverkningen av element av andra problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Om det 

är problem med montering eller väder så stannar inte produktionen av element upp eftersom det 

ställs på lager istället. Vid tillverkning i en fältfabrik som inte är placerad på byggarbetsplatsen så 

transporteras elementen på flak, dock kan inte lika stora element produceras på grund av trafikregler 

vid transport. 

Skillnaden i logistik mellan projekt som använder en fältfabrik och projekt som bygger med lösvirke 

är ganska stor. Då beställning av material kan se lika ut så är förvaring och materialflöde det som 

skiljer dessa två metoder åt. Respondenterna säger att fältfabriker har fördelen att göra det möjligt 

att minimera slöseri genom att arbeta med konstruktioner utvecklade för ändamålet att tillverkas i 

fältfabriker. Josephson och Suakkoriipi (2005) menar att det är svårare att hantera material och blir 

mer slöseri vid användning av traditionellt byggande. Anledningen till detta är att det är svårare att 

förvara material säkert och om det inte levereras i exakta längder så ökar kostnaden för slöseri på 

grund av kapning. Då tillverkningen av byggelement i en fältfabrik inte är påverkade av väder är det 

en fördel eftersom produktionen inte stannar upp i den mån som vid traditionellt byggande skulle 

göra vid regn. Nackdelar med fältfabrik är som respondenterna säger att om det inte finns plats på 

arbetsplatsen för en fältfabrik och den är placerad någon annanstans så tillkommer 

transportkostnader som inte tillkommer vid traditionellt byggande. Även etableringskostnaden för 

fältfabriken kan vara så dyr att det inte är lönsamt att använda den menar Eriksson och Mellbert 

(2007).  

Skillnaden i logistik mellan industrialiserat byggande med fältfabrik och industriellt byggande i fabrik 

är stor i den mån att vid användning av fältfabrik så hanterar man material vilket man slipper vid 

beställning av färdiga element. Respondenterna påpekar att kunna tillverka och hantera sitt material 

och sin slutprodukt själv är positivt då egenkontroll leder till ytterligare effektivitet och kunskap. 

Detta är även något som Eriksson och Mellbert (2007) påpekar i sin rapport då kortare ledtider på 

grund av egen produktion stimulerar en effektivare byggprocess. Fördelen med att tillverka element 

på plats istället för att beställa är att konstruktionerna endast är begränsade till hur stora föremål 

som kan flyttas på arbetsplatsen och hur stor fältfabriken är. Beställda element som transporteras via 

väg på lastbil är de betydligt mindre. 

Både prefabriceringsfabriker och fältfabriker jobbar med effektivisering samt minskat slöseri och 

avfall med metoder som Just-In-Time. Det innebär att rätt mängd produkt levereras då de ska 

monteras vilket gör att man undviker stora lager säger Jonsson och Friblick (2005). 
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7.5.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön vid användande av dessa metoder skiljer sig en del. Men då både industriellt och 

industrialiserat byggande utförs i industriliknande miljöer framgår de mest väsentliga skillnaderna 

mellan dessa två och traditionellt byggande. Som Utbult (2010) nämner så innebär prefabricering av 

byggdelar en minskning av farliga arbetsmoment ute på byggena. Enligt rapporter från 

arbetsmiljöverket så innebär traditionellt lösvirkesbyggande risker så som onödiga belastningar, 

väder och fall vilket förvärrar arbetsmiljön för arbetarna. Andersson och Johansson (2008) och 

Eriksson (1995) menar att genom tillverkning i en industriliknande miljö undviks belastande 

kroppsliga arbeten och i och med att tillverkning sker under tak slipper man yttre påverkan i form av 

väder och vind. Detta bekräftar även respondenterna. Respondenterna menar att i en välplanerad 

fältfabrik så är arbetsmiljön god. Det är viktigt att planlägga var kablar ska dras och att ha tillräckligt 

med utrymme för att förhindra snubbelrisker. En respondent påpekar att det är viktigt att 

fältfabriken byggs upp som om det vore en riktig fabrik. De nackdelar som finns vid användning av 

fältfabriker idag är som en respondent säger monteringen av tjocka plåtreglar. Detta innebär enligt 

respondenten påfrestande arbetsmoment som sliter mycket på arbetarna. Detta är dock under 

utveckling. Vid besök till Skanskas fältfabrik i Göteborg påpekade en respondent att rullborden kan 

upplevas tunga att rulla och för att få en optimal arbetsmiljö borde dessa kunna drivas med motor. 

Eriksson (1995) och respondent påpekar att det är viktigt med rotation av utförda arbetsuppgifter i 

fältfabriken. Detta för att arbetet inte ska bli för monotont och att samma område på kroppen slits. 

Den stora skillnaden av arbetsmiljö för arbetarna på bygget vid användande av fältfabrik istället för 

industriell produktion är att hanteringen av element sker under hela processen. Från tillverkning till 

montering. Som Jonsson och Friblick (2005) konstaterar så är det viktigt att elementen inte hamnar i 

mellanlager utan levereras direkt till installationsplatsen för att undvika onödiga risker.   

Vi anser gällande arbetsmiljön i fältfabrik kontra övriga metoder så är den förhållandevis god. I 

jämförelse med traditionellt byggande så har fältfabriken bättre förutsättningar när det kommer till 

arbetsmiljö. Att slippa påverkan i form av väder och vind, kyla och värme och annan yttre påverkan 

gör fältfabriken till ett bra exempel på industrialisering och en metod för framtida användning. Vi tror 

även att en lösning på tekniken för att montera tjockare stålreglar skulle kunna innebära en högre 

utnyttjandegrad av fältfabriker i olika projekt då vissa begränsningar finns vid användande av 

träreglar på grund av fuktkrav. 

7.5.3 Utförande 

Då fältfabrik och fabriksbyggande innefattar prefabricerade element så avgör entreprenadform om 

utnyttjande är möjligt eller inte. Enligt Eriksson (1995) och Boverket (2008) lämpar totalentreprenad 

sig bäst då man ansvarar för hela processen och kan styra projektering för tillverkning av element. 

Detta bidrar till att processen blir mer låst till utformning av byggnad i jämförelse med traditionellt 

byggande vilken kan utnyttja samtliga entreprenadformer.  

Litteraturen nämner inte mycket då det gäller samverkan vid användande av fältfabrik. 

Respondenterna däremot nämner att man idag utnyttjar fältfabrik för tillverkning av element till flera 

projekt samtidigt om möjligheten finns. Detta medför att det blir enklare att tjäna in kostnaden för 

fältfabriken. Enligt Claesson-Jonsson (2010) så har Manubuild utvecklat ett koncept där man 

använder flera olika metoder i samma projekt.  
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Det vill säga att man använder sig av industriellt byggande men för att komplettera detta då 

storleken på element begränsas vid fabrikstillverkning så används en fältfabrik där storleken inte 

begränsas.  

Vid tillverkning skiljer sig de olika metoderna. Vid traditionellt byggande uppförs konstruktion 

manuellt med styckvis virke. Vid industriell metod kan tillverkningen av konstruktioner ske antingen 

automatiserat eller manuellt men med avancerade hjälpmedel. Det som skiljer den industriella 

tillverkningen mot den i fältfabrik är främst tillgången till utrustning samt begränsning till avancerad 

teknik. Då fältfabriken utformas för att kunna flyttas och demonteras och fabriken är stationär blir 

det svårt att tillföra automatiserad teknik till fältfabriken. Dock beskriver Claesson-Jonsson (2010) ett 

koncept där de använder en robotiserad mobil fältfabrik. Denna produkt finns dock inte på 

marknaden utan prototyper har bara testats. 

Respondenterna påpekar att tillverkning i fältfabrik och fabrik medför ökad effektivitet. Personalen 

blir snabbt inkörda på de moment som utförs och effektiviteten ökar ju längre projekten fortgår. Det 

som skiljer industriellt med fältfabrik är förutsättningarna för att åtgärda eventuella problem. Vid 

tillverkning i fältfabrik kan eventuella fel eller problem som uppstår på byggarbetsplatsen enkelt 

åtgärdas då produktionen sker internt. Vid industriellt byggande så blir det svårare att åtgärda 

problem i ett tidigt skede. Respondenterna nämner även att vid tillverkning i väderskyddad miljö kan 

installationsarbete med mera av väggarna ske i ett mycket tidigare skede än vid traditionellt 

byggande då uttorkningstiden blir avsevärt förkortad. 
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8. Slutsats  
Vi kan konstatera efter analys och diskussion att det lämpar sig att etablera fältfabriker i projekt där 

volymen tillåter, men om det finns en redan etablerad fältfabrik så kan mindre serier av element 

tillverkas utan hänsyn till volym. Vid användning av den industrialiserade metoden fältfabrik idag så 

har vi konstaterat att kunskap kan vara den viktigaste faktorn. De övriga faktorerna utrymme, 

ekonomi och planering är också avgörande för att kunna utnyttja fältfabriker. Utan kunskapen så kan 

de övriga faktorerna leda till att kostsamma fel uppstår längre fram i produktionen. Alla dessa 

faktorer bör vara uppfyllda om man vill tillämpa en fältfabrik i ett projekt. 

Som det framgår av analys och diskussion så har alla tre metoder fördelar och nackdelar. Men vi 

anser att utnyttjande av fältfabrik väger tyngst då man behåller produktionen internt och inte blir 

påverkad av konjunkturer på samma sätt som fabriker. Studien visade även att återkopplingen vid 

eventuella fel eller ändringar vid produktion kan ske snabbare vid användning av fältfabrik vilket 

leder till ökad effektivitet. Samtidigt sker all produktion av element i en väderskyddad miljö vilket gör 

att fältfabriken mycket väl kan vara svaret på de krav om effektivitet och fuktsäkerhet som ställs. 

Inför användning av fältfabriker i framtiden så har vi dragit slutsatsen att det finns flera faktorer som 

kommer att påverka om det kommer vara möjligt att använda. Den största motgången är ekonomin, 

vilken är svår att förutse och prognostisera. Detta kan leda till att det är billigare att beställa 

elementen från en fabrik. 



 
36 

  



 
37 

9. Referenser 
Hemsidor: 

AV.se   http://www.av.se/lagochratt/aml/, 2014-03-05 

   http://www.av.se/teman/bygg/tungalyft/, 2014-05-03 

Byggledarna.se Totalentreprenad, Generalentreprenad, 

http://byggledarna.se/entreprenadform.htm, 2014-04-23 

NCC Partnering Partnering, http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-

koncept/NCC-Partnering/NCC-Partnering-ar-samverkan/, 

2014-03-17 

NE.se  Kvalitativ Metod, http://www.ne.se/lang/kvalitativ-

metod, 2014-02-14 

Källkritik, http://www.ne.se/lang/k%C3%A4llkritik, 2014-

02-14 

Logistik, http://www.ne.se/lang/logistik/244069, 2014-

03-14 

Miljonprogrammet, 

http://www.ne.se/lang/miljonprogrammet, 2014-02-28 

Lösvirkeshus, http://www.ne.se/l%C3%B6svirkeshus, 

2014-04-12 

SBI.se http://sbi.se/omraden/o_meny_ 

dokument.asp?mId=2&kId=0&subKId=0&mgrp=0,  

2014-04-09 

Trafikverket.se http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-

transportera/Trafikera-vag/Transportdispens/Villkor/, 

2014-04-23 

Traguiden.se http://traguiden.se/TGtemplates 

/popup1spalt.aspx?id=1318, 2014-04-09 

Transportstyrelsen.se https://www.transportstyrelsen.se/sv/ 

Vag/Fordon/fordonsregler/Lastbil/, 2014-04-23 

Utbult, 2010 Utbult, Mats (2010). ”Byggarbetsgivarnas 

arbetsmiljöexpert forskar om hälsofrämjande arbete”, 

http://www.arbetsmiljoforskning.se/mote-

utbyte/byggarbetsgivarnas-arbetsmiljoexpert-forskar-

om-halsoframjande-arbete, 2014-03-06  

 



 
38 

Wikipedia.se   Telfer, http://sv.wikipedia.org/wiki/Telfer, 2014-03-20 

Arbetsmiljö, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6, 2014-

03-20 

 

 

Litteratur och rapporter: 

Adler, 2005   Adler, P., 2005, Bygga industrialiserat 

Apleberger m.fl., 2007 Apleberger, L., Jonsson, R., Åhman, P., 2007, Byggandets 

industrialisering: Nulägesbeskrivning, FoU-VÄST rapport: 

0701 

AV   Arbetsmiljöverket, 2013, Säkrare bygg- och 

anläggningsarbete 

 Arbetsmiljöverket, 2012, Belastningsergonomi: 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd och 

belastningsergonomi, AFS 2012:2  

Boverket, 2008 Boverket, 2008, Industriellt bostadsbyggande – Koncept 

och processer 

Claeson-Jonsson, 2010 Claeson-Jonsson, C., 2010, Manubuild, SBUF-projekt: 

12260 

Eriksson, 1995  Eriksson, Bengt, 1995. Utveckling av fältverkstäder, FoU-

Väst Rapport: 9501.  

Esping m.fl. ,2005 Esping, B., Salin, J-G., Brander, P., 2005, Fukt i trä för 

byggindustrin: Fuktegenskaper, krav, hantering och 

mätning 

Kadefors, 2011 Kadefors, A., 2011, Samverkan och kunskapsintegration i 

vårdbyggande: en studie av Tehuset 

Kumlin och Åkerlind, 2005 Kumlin, A. och Åkerlind, L-O., 2005, Fuktsäkerthet – 

Fuktsäkerhetsprojektering, Bygg och teknik, 2005, nr 13, 

s.56 

Larsson och Söderlind, 2006 Larsson, B., Söderlind, L., 2006, Väderskyddad 

produktion: framtidens byggande, FoU-Väst rapport: 

0604 



 
39 

Larsson m.fl., 2008 Larsson, B., Hjort, B., Söderlind, L., Wennersten, M., 

2008, Logistik vid husbyggande: Några praktikfall, FoU-

VÄST rapport: 0805 

Samuelsson, 2013 Samuelsson, B., 2013, Arbetsskador inom byggindustrin 

2012, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd rapport: 

BCA 2013:1 

SBUF, 1995 SBUF, 1995, Fältverkstad vid bostadsbyggande, SBUF 

Information nr: 95:37 

Söderlind m.fl., 2008 Söderlind, L., Axelson, K., Larsson, B., Rylander, H., 2008 

Framtidens platsbyggande: En förstudie, FoU-VÄST 

rapport: 0806 

 

Artiklar: 

Axelsson, 2000 Axelsson, C., 2000, Industriellt platsbyggande Spännande 

utveckling, Byggindustrin, 2000, nr 10, s.44 

Axelsson, 2007 Axelsson, P., 2007, Ytterligare utveckling av väderskydd 

vid takarbete, Bygg & teknik, 2007, nr 4, s.43 

Erikshammar m.fl., 2010 Erikshammar, J., Meiling, J., Jansson, G., Levander, E., 

2010, Industriellt träbyggande förenar ekonomi och 

byggbarhet, Samhällsbyggaren, 2010, nr 2, s.32  

Ingwall, 2013 Ingwall, M., 2013, Arbetsmiljön i fokus, Husbyggaren, 

2013, nr 2, s.22 

Jonsson och Friblick, 2005 Jonsson, J. och Friblick, F., 2005, Revolutionerande 

logistik, Vbyggaren, 2005, nr 5, s.14  

Larsson och Söderlind, 2009 Larsson, B. och Söderlind, L., 2009, Framtidens byggande, 

Samhällsbyggaren, 2009, nr 5, s.36 

Möjrnell, 2013 Möjrnell, K., 2013, Ny branschstandard ByggaF – Metod 

för fuktsäker byggprocess, Bygg och teknik, 2013, nr 5, 

s56 

Examensarbeten: 

Anderson m.fl., 2007 Anderson S., Karlsson E., Karlsson N. 2007 

tillverkningsmetoder för utfackningsväggar – en studie 

med fördjupning mot fältfabrikers 

utvecklingsmöjligheter. 



 
40 

Andersson och Johansson, 2008 Andersson, C. och Johansson, J., 2008, Industriellt 

byggande på arbetsplatsen – En  jämförelse mellan olika 

produktionsmetoder för småhus 

Eriksson och Mellbert, 2007 Eriksson C., Mellbert M., 2007, Jämförelse av två 

metoder för småhusproduktion med prefabricerade 

huselement - intern fältfabriksproduktion och extern 

industriproduktion. 

Larsson, 2009 Larsson, M., 2009, Utfackningsvägg i fältfabrik – En studie 

av arbetsmiljö och enhetstider 

Intervjuer: 

Ralf Gustafson Projektchef, Skanska Sverige AB 

Johan Lindberg Produktionschef, Skanska Sverige AB 

Eve Johansson Projektchef, Peab Sverige AB 

 

 

Bilder: 

Figur 1  Samuelsson, B., 2013, Arbetsskador inom byggindustrin 

2012, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd rapport: 

BCA 2013:1 

Bild 1 http://www.randek.com/nc/products/butterfly-

tables/butterfly-table-bs20/), 2014-03-27 

Bild 2    telfrar.se, 2014-03-27 

Bild 3 http://www.powrgrip.com/cgi-

bin/powrgrip/glass_install_commres.html, 2014-05-06 

Bild 4   Egen bild 

Bild 5   Egen bild 

Bild 6    Egen bild 

Bild 7    Egen bild 

Bild 8    Egen bild 

Bild 9    Egen bild 

Bild 10   Egen bild 



 
41 

Bilaga 1 

Intervjufrå gor: Få ltfåbrik 
 

Utformning och användande: 
1. Vid vilka typer projekt använder ni en fältfabrik?  

2. Hur ser utformningen av fabriken ut vid elementtillverkning (t.ex. verktyg, utrustning, 

”planlösning”, fabrikens uppbyggnad m.m.)? (om elementtillverkning ej utförs i fabriken, 

beskriv vanligaste användning) 

3. Vilka arbetsmoment utför ni i fältfabriker? 

4. Vilka faktorer avgör om fältfabrik ska användas eller ej? (t.ex. volym/omfattning, 

projektering, projekttyp m.m.) 

 
Produktionseffektivitet: 

5. Använder ni en fältfabrik för samverkan mellan flera olika projekt?  
6. Om ja, på vilket sätt. 
7. Om nej, varför inte? 
8. På vilket sätt har användandet av en tillfällig fältfabrik påverkat produktionsprocessen?  

 
Arbetsmiljö: 

9. Hur upplevs arbetsmiljön i fältfabrik? Fördelar/nackdelar. (t.ex. belastning p.g.a. 
arbetsställning, väder m.m.) 

 
Utveckling: 

10. Hur har er fältfabrik utvecklats sen ni började använda denna metod? 

11. Finns det behov av utveckling inom något speciellt område vid användning av fältfabrik? 

(t.ex. logistik, arbetsmiljö, samverkan, utformning m.m.) 

12. Hur skulle du vilja se dessa områden utvecklas vid användande av fältfabrik? 

13. Hur tror du att fältfabriken kommer utnyttjas i framtiden? 

 
Allmänt: 

14. Vilka andra fördelar och nackdelar har du upplevt vid användande av fältfabrik? 
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