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Sammanfattning 
Con-Form Töcksfors AB är ett företag som tillverkar badrumsmoduler, de har ett 

egenkontrollsystem för att säkra kvaliteten. Det finns dock brister i det, bland annat har 

moduler som levererats inte alltid innehållit det som kunden har beställt, till exempel har det 

varit fel handfat eller kakel De har ett egenkontrollsystem men det är bristfälligt och saknar 

rutin. Till följd av detta har det till exempel blivit problem att bevisa att en skada som 

upptäckts efter leverans inte har varit orsakad av Con-Form Töcksfors. Syftet med arbetet är 

att utforma ett egenkontrollsystem åt Con-Form Töcksfors AB som omfattar både 

projektering och produktion.   

  

Problemställningen för arbetet är: Hur ska det nya egenkontrollsystemet vara utformat för att 

Con-Form Töcksfors AB ska veta att de levererar varor med rätt kvalitet och hur ska systemet 

utformas till en rutin som blir en del av det nuvarande arbetet? 

 

För att egenkontrollsystemet ska bli så heltäckande som möjligt, krävs en ingående studie av 

både projektering och produktion. För att komma fram till ett nytt fungerande 

egenkontrollsystem har författaren varit ansvarig för projekteringen av badrumsmodulerna på 

Steinhammerveien i Oslo. En längre studie av fabrikens framställning av badrumsmoduler, 

med noggranna iakttagelser av tillvägagångssättet, är också gjord.  

 

Det befintliga egenkontrollsystemet omfattar tre olika delar: egenkontroll av ritningshantering 

i projekteringen, en inplastad planritning och en checklista i produktionen.  

 

I det nya egenkontrollsystemet har det tillkommit tre nya delar: en checklista i projekteringen, 

planscher och en innehållsförteckning i produktionen. De här delarna kan inte ersätta den 

gamla egenkontrollen utan blir istället ett komplement. Alla delar i det tidigare systemet 

kommer därmed att finnas kvar. 
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Abstract 
The company Con-Form Töcksfors AB manufactures bathroom modules. Their existing self 

control system is lacking and it’s missing in routine. From this follows that it is hard to prove 

that damages discovered after delivery are not caused by Con-Form Töcksfors AB. The goal 

of this project is to design a self control system for Con-Form Töcksfors AB encompassing 

both planning and production. 

 

The working thesis for this paper is as follows: How should a self control system be 

constructed so that Con-Form Töcksfors AB know they deliver goods of the right quality and 

how should this new system become routine and a natural part of the work procedure. 

 
To do the self control system as thorough as possible a study of both planning and production 

is necessary. In order to design a new control system, the author was responsible for the 

planning of Steinhammerveien, Oslo. A longer on-site study of the manufacturing of 

bathroom modules, with detailed observations of the procedures, has also been made. 

 

The present system consists of three parts, control of the managing of drawings, plasticized 

drawings and a checklist in the production stage. 

 

In the new system three parts have been added: a checklist to be used in the planning stage, 

posters and an index to be used in the production stage. 

These new additions cannot replace the old control system but should be seen as a 

complement. All parts of the old system will there for remain. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Con-Form är ett norskt råvarubyggföretag som projekterar och tillverkar olika typer av 

prefabricerade byggdelar i betong, till exempel trappor, balkonger, väggar, plattbärlag och 

badrumsmoduler. Huvudkontoret ligger i Oslo men fabrikerna finns på flera platser i Norge 

samt i Töcksfors och Strömstad i Sverige. Monteringen finns dock i störst utsträckning i Oslo-

området.1 

 

Detta examensarbete sker i samarbete med fabriken som tillverkar badrumsmoduler, Con-

Form Töcksfors AB. I fabriken sker både projektering och produktion av modulerna. 

Badrumsmodulerna levereras helt färdiga med kakel och klinker, WC, dusch/badkar, 

inredning, el och VVS.2 

 

Fabriken i Töcksfors har ett egenkontrollsystem för att säkra kvaliteten. Det finns dock brister 

i det, bland annat har moduler som levererats inte alltid innehållit det som kunden har beställt, 

till exempel har det varit fel handfat eller kakel 3. Hur detta problem uppstått kan bero på att 

arbetare i Con-Form Töcksfors AB:s fabrik inte har varit observanta, att kontakten mellan 

projektering och arbetarna i fabriken inte varit tillräcklig eller att det funnits missförstånd i 

kommunikationen mellan projektör och beställare. Andra problem som uppstått är att Con-

Form Töcksfors AB inte alltid har kunnat bevisa att en skada som upptäckts på en levererad 

badrumsmodul bevisligen inte har uppstått i deras fabrik.4 

 

Den brist på rutin som finns i det befintliga egenkontrollsystemet medför att de flesta 

kontroller görs i slutet av produktionslinjen. Saker som då inte är godkända kommer att ta 

mycket längre tid att laga eller ändra än om det hade kontrollerats precis när det var gjort. Ett 

sådant fel kan kosta Con-Form Töcksfors AB mycket pengar på grund av att det dels kan 

stanna upp produktionen eller att felet inte hinner åtgärdas i fabriken utan måste då rättas till 

på byggplatsen. 

 

                                                 
1 www.con-form.no 
2 Bo Johnsrud, Con-Form Töcksfors AB 
4 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 



 2

Ofta görs en typ av modul i många exemplar. I vissa fall har några av exemplaren en extra 

beställning till exempel ett annat klinker på golvet. Det har inträffat att arbetarna i fabriken 

har missat avvikelsen och i stället lagt standardklinkern. Arbetet måste då göras om vilket 

leder till ökade kostnader.2 

 

1.2 Problemställning 

• Hur ska egenkontrollsystemet vara utformat för att Con-Form Töcksfors AB ska veta 

att de levererar varor med rätt kvalitet? 

• Hur kan detta system utformas till en rutin som blir en del av det nuvarande arbetet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att utforma ett egenkontrollsystem åt Con-Form Töcksfors AB som omfattar både 

projektering och produktion. Systemet ska vara så heltäckande som möjligt, det vill säga den 

ska passa alla typer av badrumsmoduler. 

 

1.4 Mål 

Målet är att Con-Form Töcksfors AB ska få ett egenkontrollsystem som bevisar att de 

levererar badrumsmoduler i rätt kvalitet och vid rätt tid, samt att om någon skada eller annan 

avvikelse upptäcks efter leverans ska den bevisligen inte ha varit orsakad av Con-Form 

Töcksfors AB. 

 

1.5 Avgränsning 

Projekteringen omfattar framtagning av ritningar och kalkylering. Det befintliga 

egenkontrollsystemet omfattar enbart framtagning av ritningar, vilket det nya systemet också 

kommer att göra. Detta på grund av att kalkyleringen är ett komplicerat moment som inte 

ryms inom tidsrymden för detta examensarbete. I produktionen i fabriken finns inga 

avgränsningar när det gäller utförandet av ett egenkontrollsystem.  

 

                                                 
2 Bo Johnsrud, Con-Form Töcksfors AB 
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När badrumsmodulerna stått uppställda i väntan på leverans har det uppstått fuktproblem i 

form av kondens. Det här problemet kommer inte att utredas i detta arbete eftersom Con-Form 

Töcksfors redan utreder en eventuell lösning. 

2 Metod 
För att kunna förbättra det nuvarande egenkontrollsystemet har projekteringsarbetet samt 

produktionen i fabriken studerats. 

 

Projekteringsarbetet omfattar främst framtagning av ritningar och för att få en djupare 

förståelse för vilka kontroller som är nödvändiga har författaren projekterat ett helt projekt. 

Projektet omfattar totalt 17 stycken badrumsmoduler av 9 olika typer. Författaren har haft all 

kontakt med beställaren men allt material har kontrollerats av erfaren personal innan utskick. 

 

För att få en ingående kunskap om produktionen har en längre studie i fabriken genomförts. 

Alla moment, material och tillvägagångssätt har noggrant studerats och analyserats för att 

kunna ta fram vilka moment som behöver kontrolleras. 

 

Utöver studier av projekterings- och produktionsarbete har det befintliga 

egenkontrollsystemet granskats för att komma fram till om det finns delar av det befintliga 

systemet som kan användas även i det nya systemet. 
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3. Befintligt egenkontrollsystem 
 

Det befintliga egenkontrollsystemet omfattar tre olika delar: en egenkontroll av 

ritningshantering i projekteringen, en inplastad planritning och en checklista i produktionen. 

 

I projekteringen finns för närvarande endast en typ av egenkontroll, se bilaga 1. Denna lista är 

en egenkontroll av ritningshantering och omfattar endast när ritningen är skickad för 

godkännande, när den blivit godkänd, när ritningar är klara samt när de skickats till fabriken.2 

Listan fylls i med det datum som arbetet är utfört och det är sedan lätt att gå tillbaka till den 

här listan för att se om projektören gjort sitt arbete i tid och vad förseningar i projekteringen 

kan bero på. 

 
Med varje badrumsmodul i produktionen följer en inplastad planritning där projekt, typ, antal 

och vikt visas, se bilaga 2. Ritningen följer med kabinen ända från gjutningen av golvet och 

klistras sedan på väggen då dessa är monterade.4 Denna ritning används för att man lätt ska se 

vilken typ av kabin som ska tillverkas. På ritningen skrivs också badrumsmodulens egna 

nummer så att man efter leverans kan identifiera modulen och härleda den till uppgifter som 

finns i fabriken. 

 

Det finns för närvarande en typ av checklista i produktionen som omfattar inredningen som 

ska finnas i badrumsmodulen, vilken typ av kakel och klinkers som är beställd samt 

webbadress till leverantören av dessa, se bilaga 3. Denna lista omfattar även kabinkontroll, el-

kontroll, tryckkontroll vatten, rengöring och kontroll av anslutningar. Checklistan kommer till 

kabinen först när tryckkontrollen görs och checkas sedan av efter hand. På denna lista finns 

även avvikelserapporten så att det tydligt syns om någonting saknas eller är trasigt. 

Checklistan följer med följesedeln till byggplatsen. Detta görs för att man redan vid leverans 

ska kunna se vilka avvikelser som finns utan att behöva öppna badrumsmodulen. Listan är till 

för att beställaren ska kunna se vad som är beställt och vilka kontroller som är gjorda. Den är 

också bra då exempelvis lägenhetsinnehavaren behöver beställa reservdelar, eftersom även 

leverantörens webbsida är angiven på listan.4 

 

                                                 
2 Bo Johnsrud, Con-Form Töcksfors AB 
4 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 
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För att veta vilken badrumsmodul som är vilken använder sig Con-Form Töcksfors AB av ett 

löpande serienummer till exempel 5014-0968, där 5014 står för projektnumret och 0968 är ett 

löpnummer. Löpnumret går igenom alla projekt och visar därmed totalt antal producerade 

badrum ända sedan fabriken startades. Serienumret återfinns på den inplastade planritningen, i 

fördelningsskåpet för vatten och på emballageplasten kring modulen efter tillverkning. 

Serienumret är kopplat till lägenhetsnummer på byggplatsen. Serienumren skrivs upp och 

sparas i en lista över samtliga projekt.2 

 

Egenkontrollen av ritningshantering är viktig, men det saknas en checklista som hjälper 

projektören att få med alla detaljer på ritningarna. Många detaljer är av stor betydelse och ifall 

dessa inte finns med på den slutliga ritningen kan det bli problem både i produktion och efter 

leverans. 

 

De två delarna av det befintliga egenkontrollsystemet som finns i produktionen är båda 

viktiga och bör inte tas bort utan kan istället kompletteras med en typ av kontroll som hjälper 

arbetarna att få rutin i användandet av egenkontrollsystemet. 

                                                 
2 Bo Johnsrud, Con-Form Töcksfors AB 
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4. Projektering 

4.1 Utförande av projektering 

Till största del består projektering av att ta fram ritningar: konstruktionsritningar och övriga 

ritningar för detaljer i produktionen, totalt 9 stycken. Alla ritningar utförs så att man ser dem 

på samma sätt som man ser formen, till exempel att golvet ritas spegelvänt eftersom det gjuts 

upp och ner. Projektören ska även ha god kontakt med beställaren och dennes övriga 

medarbetare. 

 

Det första som sker i projekteringen är att projektören tillhandahålls arkitektritningarna på den 

blivande byggnaden. Här visas schaktets, badrumsinredningens och dörrens placering. Även 

ytterligare detaljer kan vara utsatta som till exempel takbelysning. 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt för ritningar 

Projekteringen börjar med planritning och vyritning. Det är viktigt att dessa blir klara så fort 

som möjligt så att de kan skickas till beställaren för godkännande. 

 

Planritning 

En planritning tas fram på följande sätt: 

Ø125

Fördelar-
skåp i tak

 
Figur 1  Planritningen ritas upp med storlek och inredning  

enligt arkitektens ritning men med Con-Form Töcksfors  

standardprodukter. 



 7

- Badrumsmodulen ritas upp med storlek och placering av inredning enligt 

arkitektens ritning, se figur 1. 

- Därefter ritas klinkern på ett sådant sätt att produktionen underlättas. Till exempel 

kan den sättas på diagonalen så att det ej behövs tas hänsyn till mönsterpassning 

mot vägg. 

- Badrumsinredningen placeras ut med grundmått enligt arkitektens ritningar men 

med Con-Form Töcksfors AB:s standardprodukter, om inget annat önskas från 

beställaren. 

- Fördelarskåp placeras så att en eventuell vattenläcka får minimala konsekvenser, 

till exempel i taket ovanför dusch eller badkar. 

- Ventilationsdon placeras där det fyller störst funktion till exempel ovanför badkar 

eller dusch men hänsyn ska även tas till att ventilationskanaler lätt kan 

sammankopplas med den övriga ventilationen i byggnaden. 

- Takbelysning placeras för att ge bästa möjliga ljus eller efter andra önskemål av 

beställaren. 

- Golvbrunnen placeras så att bra fall erhålls, i närhet av dusch/bad och med 

tillräckligt avstånd från dörren. 

- Dusch/badkarsarmatur, ljusknapp, eluttag till tvättmaskin samt tvättställ och 

spegelbelysning sätts därefter ut enligt arkitektens ritning. Placeringen kan dock i 

ett senare skede behöva justeras på grund av kakelsättningen på väggen. 

- Mått sätts sedan ut och ska finnas för både ut- och invändiga avstånd samt för 

badrumsinredningens placering. 

- Vid sidan av ritningen ska det finnas en förteckning som omfattar utrustningen i 

badrumsmodulen. 

 

Vyritning 

När planritningen är framtagen ritas vyritningar på alla väggar: 

- Först ritas alla väggar upp, sedda från insidan av våtrummet.  

- Fönster och dörr placeras ut enligt arkitektens ritning. 

- Därefter placeras kaklet på ett tillfredsställande sätt, med hänsyn taget till skärning 

i kanterna. 

- Badrumsinredningen placeras ut enligt planritningen och får eventuellt anpassas 

till kakelsättningen för att få rummet mer estetiskt tilltalande, se figur 2. 
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- Eluttag till tvättmaskin, ljusknapp samt dusch/badkarsarmatur placeras på ett 

snyggt sätt i förhållande till kaklet. 

- Om badkaret är inbyggt ska det finnas en inspektionslucka för golvbrunnen. 

- Spegel och spegelbelysning placeras i rätt höjd och centrerat ovanför tvättstället. 

Då spegeln är infälld ska hänsyn tas till kakelsättningen. 

- Vyritningarna måttsätts med höjd till dörren, eventuella fönster och till all 

inredning som inte står på marken. Det är viktigt att höjdmåtten sätts från den 

verkliga golvnivån eftersom beställaren endast är intresserad av den verkliga 

höjden från golvet. Rumshöjden och väggens längd ska också sättas ut. 

- På ritningen upprättas en förteckning över klinkertyp och fog som ska användas 

till golvet i badrumsmodulen. 

 
Figur 2 Vyritning av insida vägg där eluttag, badkarsarmatur  

samt spegel och tvättställ flyttats till skarvar i kaklet för att få  

rummet mer estetiskt tilltalande. 

 
Om tvättställ, spegelbelysning, eluttag till tvättmaskin, ljusknapp eller dusch/badkarsarmatur 

blivit anpassade sedan planritningen, på grund av anpassning till kaklet, måste planritningen 

korrigeras. Ändringarna måste också godkännas av beställaren. 

 
VVS-ritning 

När plan- och vyritningar är färdiga ska en ny el- och VVS ritningen tas fram. 

- Först kopieras den tidigare gjorda planritningen. 

- Alla eluttag, lampor mm byts ut mot sina respektive el-symboler. 

- Termostaten placeras vid dörren. 
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- Vattenledningar från WC, tvättställ, dusch/badkar och tvättmaskin dras till 

fördelarskåpet och om beställaren önskar kan även vatten dras från fördelarskåp 

till kök. 

- Överst på ritningen anges totala antalet moduler av typen samt deras vikt. 

 

Då plan- och vyritningarna är klara och godkända av beställaren ska de övriga 

konstruktionsritningarna utföras. Dessa ritningar utförs på ett sådant sätt att golv, väggar och 

tak kan tillverkas med alla ingående detaljer på ett korrekt sätt utan frågetecken. 

 

Golvritning 

- Den första planritningen kopieras ytterligare en gång och det enda som sparas på 

denna ritning är väggar och golvlutning. 

- Höjdskillnad för golvlutning utplaceras.  

Negativ gjutform
tj. btg=80mm

  
Figur 3 Konstruktionsritning på golv som visar golvets  

fall och rörläggning. 

 

- Golvbrunn samt ytterligare genomföringar från till exempel tvättställ och 

tvättmaskin placeras med rätt avstånd. För att underlätta arbetet med rätt placering 

på genomföringarna kan tvättstället, vatten till tvättmaskin samt golvbrunnen 

bevaras från den kopierade planritningen. 

- Avloppsrör läggs från genomföringarna till schaktet med rätt dimension på rören, 

se figur 3. 

- Golvfästen placeras på ett sådant sätt att infästningen mellan golv och vägg blir 

tillräcklig, minst två på väggar som är längre än 1m. 
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- Infästning för lyftanordning ska vara 2 x 2 stycken på motstående vägg. Dessa ska 

placeras på ett sådant sätt att de inte kommer i vägen för till exempel 

genomföringar i vägg. På de väggar som den här typen av infästning finns behövs 

det ej infästning för golv och tak. 

- Mått ska finnas för yttermått, golvinfästningar, för rörläggning samt diagonaler på 

golvytan. Dimensionen på avloppsrören måste också sättas ut. 

- Golvets tjocklek ska anges. 

- Eftersom gjutningen av golvet sker upp och ner spegelvänds denna ritning. 

 

Ritning av golvvärme 

- Den tidigare gjorda golvritningen kopieras och spegelvänds tillbaka, det som 

behöver sparas på denna ritning är väggar, genomföringar och båda typerna av 

infästningar. 

- Rätt längd på golvvärmeslingan väljs efter golvets area. 

- Golvvärmeslingan placeras så att bästa möjliga effekt fås, se figur 4. 

- Tomrör för golvgivare och värmeslingans början placeras i läge med termostaten. 

- Mått ska finnas till golvbrunn samt till tomröret och till början på 

golvvärmeslingan. 

- Golvets area samt golvvärmeeffekten uttryckt i W/m2 ska anges på ritningen. 

P
P

7,5m2

 
Figur 4 Ritning på golvvärmens placering i en badrumsmodul. 
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Ursparningsritning 

Det finns två typer av ursparning. Den ena då modulen sätts på ett helt betongbärlag, 

då krävs ursparning för alla rör i golvet på modulen. Den andra typen av ursparning är 

som en trappavsats, det vill säga att modulen står på en klack som är cirka 10 cm bred 

och sträcker sig runt hela modulens ytterkanter. Då behövs det bara ursparning för 

rören i modulens ytterkanter. 

- Golvritningen kopieras och det som behövs sparas är yttermåtten samt 

rörläggningen. 

- En platta kallad neupren (som modulen står på i befintligt hus) placeras ut i varje 

hörn och beroende av längden behövs det eventuellt också på mitten av varje sida. 

Eventuellt måste dessa flyttas något beroende på om de kolliderar med 

ursparningen. 

 

Takritning 

- Taket ska göras 10 mm mindre från alla håll jämfört med golvets storlek. 

- Taklyft samt infästningar för tak placeras ut på rätt plats, det är viktigt att jämföra 

infästningarna med golvritningen så att de verkligen hamnar ovanför varandra. 

- Ursparning för ventilation, fördelarskåpet och takbelysning sätts ut enligt 

planritningen, se figur 5. 

- Mått för ursparning, yttermått samt måtten för diagonaler ska finnas. 

- Takets tjocklek, area och vikt ska anges. 

Tj=40mm
Area: 7,4m2
Vikt: 710kg

 
Figur 5 Konstruktionsritning av tak med mått till genomföringar  

för belysning, ventilation och fördelningsskåp. 
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Väggritningar 

- Vyritningarna kopieras och endast inredning som kräver genomföringar i vägg 

sparas. 

- Ursparning för WC, tvättställ, tvättmaskin, eluttag, spegelarmatur och 

dusch/badkarsarmatur placeras ut med rätt dimension. 

- Golv- och takinfästningar samt infästningarna för lyft placeras ut på rätt ställe, 

noggrann jämförelse med golvritningen krävs, se figur 6. 

- Vägginfästning placeras ut. Det är mycket viktigt att hål och skruv hamnar på rätt 

sida av väggen. 

- Armering under och över dörr krävs, se figur 6. I en del fall krävs även armering 

över fönstren. 

- Väggens tjocklek, area och vikt ska anges på varje vägg. 

- Mått ska finnas för höjd, bredd och ursparning, höjdmått för skruv och hål samt 

mått för infästning. 

Tj=30mm
Area:4,4m2
Vikt: 317kg

 
Figur 6 Konstruktionsritning av en vägg som visar armering,  

ursparningar samt golv- och takinfästningar. 

 

Fördelarskåp 

- I fördelarskåpet ska det finnas plats att dra varm- och kallvatten till tvättmaskin, 

tvättställ, dusch/badkarsarmatur och WC. Eventuellt ska det även finnas plats för 

varm- och kallvatten till kök. 
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5. Produktion 

Tillverkningen av badrumsmoduler sker i ett system med rullande bord, det vill säga att 

kabinen aldrig flyttas utan står på samma bord under hela produktionen. Borden roterar i en 

cirkel och vid varje station sker ett eller flera moment, se figur 7. Omloppstiden för 

modulerna är 8 dygn. 

Golv
Tak

Väggar

MonteringMembranKakelsättning 

Klinkerläggning

Fogning Fogning Rör Inredning El
Rengöring,
plastning

 Figur 7 Produktionslinje i Con-Forms fabrik i Töcksfors 

 

5.1 Planering av produktion 

En god planering av produktionen är också en typ av egenkontrollsystem. Det kan hindra fel 

och stress i produktionen. Att ha en god produktionsplanering gör också att produktionen 

flyter på ett bra sätt och att badrumsmodulerna kan levereras i rätt tid.  

 

Con-Form Töcksfors AB använder sig av två typer av produktionsscheman: ett översiktligt 

för varje vecka och ett mer ingående som visar produktionen för varje dag. Varje vecka 

anordnas även ett produktionsmöte där personal från både produktion och projektering deltar.5 

 

5.1.1 Produktionsmöte 

Produktionsmötet ska äga rum en gång i veckan för att diskutera ämnen efter en färdig mall, 

agenda produktionsmöte.5 

 

De punkter som tas upp är: 

• Order – offerter 

Under den här punkten tas det upp hur många order som inkommit under året och 

deras värde. Om det blivit något nytt jobb och vilken omfattning det har. 
                                                 
5 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 
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• Planering – utfall 

Hur länge fabriken har beläggning och hur produktionen ser ut: är den stigande? Hur 

många badrumsmoduler tillverkas per dag? 

 

• Kvalitet – avvikelser 

Här diskuteras var det pågår efterarbeten, när de beräknas vara klara och vem som 

ansvarar för dem samt om det är någonting som behöver kontrolleras särskilt noga i 

fabriken. Har det funnits några avvikelser eller andra problem i fabriken. I så fall, vad 

beror de på och vad ska man göra åt det? 

 

• Ekonomi 

Här rapporteras hur ekonomin ser ut. Vad visade senaste bokslut och hur stämmer den 

kalkylerade kostnaden jämfört med den verkliga? 

 

• Projekt  

Under den här punkten diskuteras de olika projekten som pågår. 

Projektering: Hur projekteringen ligger i fas med tidsramen. 

Inredning: Om det är klarlagt vilken inredning som ska användas. 

Inköp: Om allt material är beställt. 

Produktionsutfall: Hur produktionen ligger i fas med tidsramen. 

Leverans: När leveransen börjar, slutar och antal levererade moduler. 

Kvalitet: Om det har varit några problem med kvaliteten. 

 

• Investeringar 

Här tas det upp vilka investeringar som är gjorda, utgifterna för dem och om det finns 

behov för andra investeringar. 

 

• Personal 

Personalsituationen gås igenom: Nyanställningar, uppsägningar… 

 

• Hälsa, miljö och säkerhet 

Här diskuteras om det finns någonting som påverkar personalens hälsa och säkerhet 

och vad kan man i så fall göra åt situationen. 
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5.1.2 Produktions- och leveransplanering 

Det överskådliga schemat som visar produktionen veckovis kallas för produktions- och 

leveransplanering. Här visas antal badrumsmoduler som ska produceras och levereras för alla 

pågående och kommande projekt. Den information som visas om varje projekt är projektets 

namn, projektnummer och entreprenör, antalet badrumsmoduler som totalt ska tillverkas och 

antalet tillverkade moduler. Det visas schematiskt antalet moduler som ska produceras och 

levereras från till projekt per vecka. Ovanför visas också ackumulerat hur många moduler 

som producerats och levererats. Längst ner på schemat visas summan av alla moduler som ska 

produceras respektive vecka.5 

 

5.1.3 Leveransordning 

Det mer ingående schemat som visar den dagliga produktionen kallas leveransordning. Här 

visas projektnamn, projektnummer, modultyper och antalet badrumsmoduler av varje typ. 

Schematiskt visas vilken dag modulen börjar tillverkas, det vill säga den dag golvet och taket 

till badrumsmodulen gjuts. Vidare visas också vilken dag modulerna ska levereras. För att 

hindra förseningar i leveranser bör gjutningen av golv ske minst 12 dygn före leverans. Längst 

ner på leveransordningen visas det totala antalet moduler som produceras varje dag.5 

 

                                                 
5 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 
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5.2 Produktionens tillvägagångssätt 

5.2.1 Gjutning av golv 

Gjutformen ställs in för att få de mått som ritningen visar. Hållare för genomföringar sätts på 

rätt plats enligt ritning med hjälp av magnet och sedan sätts golvbrunnen och de övriga 

genomföringarna på hållarna. Formen smörjs med formolja för att golvet ska lossna lättare när 

den lyfts ur formen dagen efter. Oftast används det endast ett armeringsnät för varje golv och 

det klipps hål för golvbrunnen. På nätet läggs värmeslingan ut enligt ritning och när allt detta 

är gjort läggs armeringsnätet upp och ner i formen för att sedan upphöjas med hjälp av 

distansklossar, se figur 8. Rören som går ut från golvvärmen sätts fast i kanten på det blivande 

golvet för att hamna på rätt ställe vid gjutning. När armeringsnätet lagts på plats placeras det 

ut extra armering där golvet ska lyftas ur formen. Avloppsrören mäts och sågas i rätta längder 

för att sedan läggas ut enligt ritning. De binds fast och mäts för att få rätt lutning. Innan 

gjutningen av golvet kan ske ska ursparningar för infästningar monteras och detta görs med 

hjälp av klämmor. 

 
Figur 8 Gjutform av golv som visar golvbrunn och golvvärme. 

 

5.2.2 Gjutning av tak 

Formen ställs in för att få de mått som ritningen visar. När detta är gjort mäts ursparningar ut 

och de förtillverkade mallarna placeras ut enligt ritningen. Mallarna för ursparningar fästes i 

gjutformen med hjälp av magnet. Den armering som finns i taket på en normalstor 

badrumsmodul består av två armeringsstegar och två armeringsstänger som läggs ut och 

upphöjs med distansklossar, se figur 9. Sedan sker gjutning av tak men innan betongen har 

torkat helt läggs hållare ut där lyftanordningarna ska sitta. 
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      Figur 9 Gjutform av tak med armeringsstege och armeringsstänger. 

 

5.2.3 Gjutning av väggar 

Väggar gjuts i stående formar. Formarna är tillverkade på ett sådant sätt att man innan 

gjutning kan dra isär formen för att på ett enkelt sätt placera ut väggavdelarna och 

ursparningar som fästs med hjälp av magneter på ena sidan av formen, se figur 10. Ramen för 

dörrursparning samt armering kring dörr och för lyft, sätts också ut på rätt plats enligt ritning. 

Vid gjutning av väggar används en ”tratt” för att få betongen i den 30 mm smala formen, se 

figur 11. 

 

 
Figur 10 Utplacering av ursparningar  

och väggavdelare i gjutformen för vägg. 

 

 

 

 
Figur 11 Vid gjutning av vägg används en 

”tratt” för att få betongen i formen. 



5.2.4 Montering 

Golvet vägs av, både längs kanterna, tvärs över och diagonalt så att det innan montering ligger 

helt i våg. Innan väggen monteras fixeras lim på golvet där väggen ska stå. När väggen 

kommit på plats skruvas den fast i infästningsanordningen på golvet med bult. Samma sak 

sker för väggen som monteras mittemot. När en vägg monteras bredvid en annan limmas det 

även på närstående vägg och skruvas sedan också fast i denna. När alla väggar är monterade 

kontrolleras att de står lodrätt. Detta kan korrigeras med en justerbar fot som sätts i ett eller 

flera hörn under badrumsmodulen för att kunna höja och sänka den. Innan taket monteras 

läggs konstruktionslim på toppen av väggarna. När taket lagts på rätt plats svetsas fästena för 

infästningar och lyft fast. Tak och väggar monteras med hjälp av en travers, se figur 12. I 

dörröppningen monteras träklossar som är till för att fästa skivan som försluter kabinen. 

 

 
Figur 12 Montering av vägg med hjälp av 

travers. 

 
Figur 13 Två lager membran målas på utsida 

vägg för att förhindra eventuella rörelser som 

kan uppkomma vid ojämn uttorkning av 

betongen.

 

5.2.5 Påläggning av membran 

Innan tak, väggar och golv primas tas allt löst lim och betong bort från insidan av kabinen 

med en skrapa. När primern torkat läggs det först ett skikt med röd membran, som skyddar 

mot fukt, i skarvarna golv-vägg, vägg-vägg, sedan en glasfiberremsa och till sist ett ytterligare 

lager med röd membran ovanpå remsorna. Glasfiberremsa och röd membran läggs även på 

vägg där armeringsstängerna för lyftning sitter. Väggarna med genomföringar och hela golvet 

målas med röd membran och när det har torkat målas ett lager med grå membran. På golvet 

läggs sedan en glasfiberduk ut och till sist ytterligare ett lager med grå membran. På utsidan 
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av väggen målas två lager med membran först röd och sedan grå. Detta görs för att förhindra 

eventuella rörelser som kan uppkomma vid ojämn uttorkning av betongen, se figur 13. 

 

5.2.6 Takmålning 

Innan målning av takets insida ska taket sprutspacklas. Sprutspacklingen medför att spacklet 

kan hamna något ojämnt och med en yta som inte blir tillräckligt slät. För att jämna till ytan 

används en spackelspade. När spacklet torkat slipas taket och till sist målas det. 

 

5.2.7 Kakelsättning 

För att inte förstöra membranet på golvet läggs det ut ett golvskydd av papp. För att 

kakelplattorna ska sättas på ett korrekt sätt krävs noggranna förberedelser: kabinen 

lodkontrolleras samt en laser monteras i badrumsmodulen så att de hjälplinjer som sätts ut blir 

exakt horisontella och vertikala. När det är gjort fixeras sättbruket på väggarna. 

Kakelplattorna monteras och för att få rätt fogbredd används ett fogsnöre, se figur 14. För att 

plattorna ska hamna exakt rätt lodas de in. Distanskors placeras mellan kakelplattorna för att 

få rätt avstånd. 

 

 
           Figur 14 Kakelsättning på vägg. 
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5.2.8 Klinkerläggning

För att lätt kunna mäta ut de olika 

ursparningarna som ska vara i klinkern 

läggs golvbrunnen först ut. När detta är 

gjort läggs sättmassan först ut vid 

golvbrunnen för att fixera den och de 

omgivande klinkerplattorna. Sedan 

fortsätter arbete på samma sätt ut i rummet, 

se figur 15. Allt eftersom klinkern blir lagd 

sätts det ut små distanskors så att plattorna 

hamnar på rätt ställe. 

 
Figur 15 Ytskiktet av golvet i en badrumsmodul 

läggs med klinkerplattor.

 

5.2.9 Fogning 

När sättmassan har torkat petas distanskorsen bort och golvet fogas. Den överflödiga 

fogmassan tvättas bort. 

 

5.2.10 Rör 

Ursparning borras för tvättställ, 

tvättmaskin, WC, dusch/bad och för 

elinstallationer. För att täta genomföringar 

med varm- och kallvatten monteras en box 

med packning på utsidan av 

badrumsmodulen. För att ursparningen för 

avloppet till WC-stolen ska bli tillräckligt 

tät fästs en packning i genomföringen. 

Fördelningsskåpet fästs på kabinens utsida 

och från skåpet monteras vattenrör till 

respektive ställe í badrumsmodulen enligt 

ritning, se figur 16. 

 

 
Figur 16Fördelningsskåp med varm- och 

kallvatten.
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5.2.11 El 

Allt el-arbete utförs av en behörig montör som hyrs in av Con-Form Töcksfors AB. 

 

5.2.12 Inredning 

Inredning och armaturer monteras enligt ritning och ritningsförteckning. 

 

5.2.13 Rengöring och inplastning 

Innan badrumsmodulen blir rengjord monteras en tröskel i dörröppningen och eventuella 

skador lagas. Efter rengöringen sätts en masonitskiva för dörröppningen och på skivan skrivs 

det vilken typ av modul som just blivit tillverkad. Till sist plastas modulen in och körs ut ur 

fabriken med en truck. På lagerplatsen sorteras den efter projekt och typ och är klar att 

levereras. 
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6. Resultat 
I det nya egenkontrollsystemet har det tillkommit tre nya delar: en checklista i projekteringen, 

planscher med bild och kortfattad text i produktionen samt en innehållsförteckning i 

produktionen. De här delarna kan inte ersätta den gamla egenkontrollen utan blir istället ett 

komplement. Alla delar i det tidigare systemet kommer därmed att finnas kvar. 

 

6.1 Ny checklista i projekteringen 

Checklista i projekteringen omfattar alla viktiga detaljer som ritningarna ska innehålla, se 

bilaga 4. Den studie som tidigare gjorts om tillvägagångssättet för en projektör omfattar alla 

detaljer som ritningarna ska innehålla. Vissa av dessa moment sker automatiskt och behöver 

då inte checkas av, andra är av stor betydelse och ifall dessa inte finns med på den slutliga 

ritningen kan det bli problem både i produktionen och senare i bruksskedet. En checklista med 

de viktiga momenten i projekteringen är endast aktuell för projektören för att han inte ska 

missa några detaljer på ritningarna. Denna lista behöver inte sparas eftersom det som checkas 

av finns på ritningarna. Alla extra val som kunden gjort bör finnas med i egenkontrollsystemet 

och kan skrivas för hand på checklistan. Då det endast är en person som jobbar inom 

projekteringen behöver dessa detaljer inte redovisas på ett mer ingående sätt, dessutom finns 

de med i kalkyleringen. 

 

6.2 Planscher i produktionen 

I det nya egenkontrollsystemet tillkommer en plansch vid varje station i fabriken. På 

planschen ska det finnas en bild som tydligt visar vilket arbete som sker vid denna station. Det 

ska också finnas en kortfattad text om hur arbetet ska utföras samt vilka olika kontroller som 

måste göras. Förutom att planscherna ska underlätta produktionen ska även kunder som visas 

runt i fabriken lätt kunna se vad som sker vid de olika stationerna.3  

 

                                                 
3 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 
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6.3 Badrumsmodulens innehållsförteckning 

I det nya egenkontrollsystemet ingår en inplastad innehållsförteckning som ska följa med 

varje kabin från början till slut. Innehållsförteckningen omfattar alla ingående delar som 

kommer att finnas i badrumsmodulen, inte bara inredning utan allt material som till exempel 

skruv, membran, betong med mera, se bilaga 5.4 

 

När det görs många badrumsmoduler av samma typ är det lätt att få rutin i tillverkningen av 

dem men det bidrar också till att avvikande beställningar lätt missas.4 För att det ska bli lättare 

att lägga märke till de avvikande badrumsmodulerna kommer innehållsförteckningen att få en 

annan färg som är iögonfallande till exempel gul (i vanliga fall är den vit). Den avvikande 

detaljen kommer dessutom att vara särskilt markerad på innehållsförteckningen så att man 

direkt kan se vad som är avvikande. 

 

6.4 Rutin för egenkontrollsystemet 

I och med det nya egenkontrollsystemet ska rutinen för kontroller bli tillfredsställande. För att 

kunna genomföra detta måste rutinen börja redan i projekteringen. Det är till exempel nu som 

listan för ritningshantering är viktig. Den listan måste dock utökas med 

innehållsförteckningen för att bli helt komplett. Det har fungerat bra att fylla i listan eftersom 

det endast är en person som gjort det. Den här typen av kontroll behöver alltså inte ändras i 

nuläget. 

 

I produktionen kommer det att bli ytterligare ett A4-ark (innehållsförteckningen) som kommer 

att följa med badrumsmodulen från start. Det kommer antagligen inte att bli något problem 

med rutinen för detta då det fungerat bra med den tidigare ritningen. 

 

Tidigare har det visat sig att när badrumsmodulen kommit till slutstationen har det saknats 

uppgifter om utförda kontroller i checklistan men detta kommer att fungera bättre då det 

tydligt framgår vilka kontroller som ska utföras på respektive station på planscherna. 

                                                 
4 Stefan Larsson, Con-Form Töcksfors AB 
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7. Slutsats  
Det nya egenkontrollsystemet ger Con-Form Töcksfors AB ett säkert sätt att veta att de 

levererar rätt vara i rätt kvalitet. 

 

Den checklista som är gjord för viktiga detaljer i ritningarna är ett hjälpmedel för att inte 

missa något som måste finnas med. Med denna lista vet projektören att han inte gjort något fel 

under förutsättning att checklistan stämmer överens med vad som är beställt från kunden. 

 

Egenkontrollen för ritningshantering medför att projektören vet när han skickat ritningar för 

godkännande och när han fått dem godkända samt när han levererat ritningar och 

innehållsförteckning till fabriken. I och med att det finns uppgifter om datum kan han bevisa 

att han gjort det han skulle i rätt tid, och att förseningar inte beror på honom. 

 

Checklistan som är med i fabriken visar att kabinen är levererad med rätt varor och en 

signatur vid kontroller visar att den också lämnas i rätt kvalitet. 

 

Den nya innehållsförteckningen kommer att medföra att man ser precis in i minsta detalj vad 

som ska ingå i varje modul och när någonting är avvikande från standardmodulen kommer det 

lätt att upptäckas. Innehållsförteckningen kommer att minska det extraarbete som blivit 

följden av att avvikelser inte alltid uppmärksammats. 

 

Planscherna i fabriken kommer att underlätta det arbete och de kontroller som ska utföras vid 

varje station. 
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8. Diskussion 
 

Ett sätt att få ytterligare idéer och kunskaper om egenkontrollsystem hade varit att besöka 

andra företag. Anledningen till att det inte blivit gjort är att Con-Form Töcksfors AB haft de 

största problemen i produktionen och det finns inte många företag i Sverige med liknande 

tillverkning. Det har heller inte varit intressant att undersöka andra företags 

egenkontrollsystem eftersom Con-Form Töcksfors egna idéer ansågs vara tillräckliga. 

 

Det gamla egenkontrollsystemet har enbart kompletterats med nya delar och därmed har det 

nya systemet fått ännu fler listor. Det kan kännas svårhanterligt men en orsak är att företaget 

är endast två år gammalt och snabbväxande. Det nya egenkontrollsystemet är därför utformat 

för att passa produktionsnivån i nuet och kommer säkerligen att bearbetas och omarbetas för 

att passa den kommande utvecklingen kontinuerligt. 
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