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Abstract 

According to estimates 40% of all the building projects at Skanska, Jönköping are 
built with a prefabricated concrete frame. This can be considered relatively low in 
comparison to the rest of the projects by Skanska Sweden where the amount is 
about 70%. The rest of the foundations are casted on site. 

With this in mind, there is a great potential for development of building precast 
concrete structures within Skanska Jönköping and also in the rest of Sweden 
where 2/3 of all apartment buildings are casted on site. This report lightens the 
pros and cons of the different methods, how external circumstances may affect 
the projects economy and how humane parameters affect the organization. 
Humane parameters are defined as stress, motivation and personal injury/wear. 

The aim is to facilitate the choice of the frame to make it more economically 
sustainable, increase the well-being in the workplace and to increase the awareness 
of prefabricated- and site casted building foundations. 

As a basis for finding material for this report literature studies, interviews with 
employees at Skanska Jönköping and a survey at Kv. Atollen and Kv. Asken has 
been carried out. Kv. Asken has a site casted building foundation while Kv. 
Atollens frame is prefabricated. These two projects have been reference objects to 
the report.  

The major difference between a precast building frame and a site casted is the 
time consumption. According to studies, using prefabricated elements time could 
be decreased by 22% in comparison to the site casted alternative. This brings 
additional value to both the society and the construction company. 

Furthermore, the choices of building frames are affected by external 
circumstances and factors such as layouts, the subcontractors situation and 
experience. Each one of these can affect the price of the prefabricated projects up 
to 20%. 

According to the survey at Skanska Jönköping 69% of the workers experienced 
that overtime occurred more frequently at the site casted projects than the 
prefabricated ones. 
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Sammanfattning 

Enligt uppskattningar byggs 40 % av alla projekten på Skanska Jönköping med en 
prefabricerad betongstomme. Detta kan anses lite i förhållande till Skanska Sverige 
där ca 70 % av alla projekt byggs med en prefabricerad stomme. I resterande 
projekt byggs betongstommarna på plats, d.v.s. de är platsgjutna stommar.  
 
I och med detta så finns det en stor potentiell utveckling för prefabricerade 
betongstommar inom Skanska Jönköping, men även för resterande Svenska 
byggföretag då 2/3 av alla flerbostadshus uppförs med en platsgjuten stomme. I 
rapporten tas de ekonomiska för- och nackdelarna för de olika stomtillvägagångs 
sätten upp, hur yttre förutsättningar kan påverka projekten och hur de mjuka 
parametrarna påverkar den utförande organisationen. I rapporten definieras mjuka 
parametrar som stress, motivation och personskador/slitage. 
 
Syftet är att underlätta valet av stomme så att det blir mer ekonomiskt hållbart, att 
bättre trivsel på arbetsplatsen uppnås samt att ge en ökad kunskap om 
prefabricerade stommar och platsgjutna stommar. Underlag för rapporten har 
tagits fram genom litterarutstudier och intervjuer med anställda på Skanska 
Jönköping med olika befattningar. Även en enkät undersökning har gjorts bland 
yrkesarbetarna på Asken och Atollen, två projekt som har byggts i Jönköping. 
Asken har en platsbyggd stomme medan Atollen har en prefabricerad stomme, 
dessa två har varit referensprojekt till rapporten. 
 
Den stora skillnaden mellan en prefabstomme och en platsgjuten stomme är tiden. 
Enligt studier kan byggtiden minska med 22 % vid prefabricering och detta 
medför mervärden för både samhället och företaget. 
 
För entreprenören påverkas valet av stomme av yttre förutsättningar som 
ritningsunderlag, erfarenhet och leverantörernas situation. Var och en av dessa kan 
påverka priset på prefab upp till 20 %. 
 
Från genomförd enkätundersökning på Skanska i Jönköping framgick att 69 % av 
yrkesarbetarna upplevde att det oftare blev övertid på platsgjutet. Ökad 
arbetsmängd och ökat arbetstempo leder både till stress och slitage. 

 

Nyckelord 

Prefab, platsgjutet, stomme, ekonomi, industriellt byggande, fördel, nackdel 
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Förord 
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Skanska som har gett oss möjligheten att genomföra detta arbete. Vi vill även 
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1 Inledning 

I slutskedet av programmet Byggnadsteknik används kunskaper ifrån utbildningen 
för att skapa en fördjupad inblick inom ett valt område genom ett examensarbete. 
Arbetet är utfört under höstterminen 2012 utav studenterna Tony Altun och 
Thomas Utriainen i samarbete med Skanska Jönköping där kalkylingenjören 
Thomas Björk agerat kontaktperson. Handledare från Jönköpings Tekniska 
Högskola var Kjell Nero och utsedd examinator Madjid Taghizadeh. 

Ämnet prefab kontra platsgjutet valdes ut då kunskap om val av 
produktionsmetod ur en ekonomisk aspekt kan bidra till att sänka 
projektkostnaden. 

Eftersom att beräkningarna som tagits fram för prefabricerade stommar och 
platsbyggda stommar ofta genomförts under tidspress kan det slutgiltiga priset 
blivit högre än det beräknade. Detta för att eventuella merkostnader och yttre 
förutsättningar som indirekt påverkar priset kan uppkomma i efterhand vilket 
medfört att det funnits stora värden i att analysera detta område. För att öka 
lönsamheten kommer frågor kring jämförelser av respektive produktionsmetod, 
indirekta ekonomiska faktorer och yttre omständigheter som påverkar priset samt 
mjuka parametrar, att tas upp. 

Branschen är i behov av en mer komplett syn på processen och rapporten tar upp 
ekonomiska fördelar och eventuella extra kostander som tillkommer vid 
respektive metodval. Huvudsyftet är att ta hänsyn till fler aspekter än de givna 
prisuppgifterna vid beräkning av kostnader för stomval och målet är att ge en 
djupare insyn kring beslutsfattandet av stomval ur ekonomiskt perspektiv. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Vid kalkylering av nya byggnader räknas det på olika typer av stommar. De typer 
som framställts i betong som tas upp i rapporten är platsgjuten och prefabricerad 
stomme. Vid beräkning av stomval kan det tillkomma flertalet extra kostnader 
indirekt i efterhand. Detta har gjort att den verkliga kostnaden för företaget blivit 
högre än det teoretiska. Studien är relevant att genomföra på grund av att två 
tredjedelar av Sveriges flerbostadshus 2008 uppfördes med en platsgjuten 
stomme.1  

Ett problem vid valet av produktionsmetod är att kalkylen uppställts utan en 
helhetssyn för den totala kostnaden. Ofta har alternativa produktionsmetoder inte 
beräknats pga. tidsbrist.2 Mervärden vid val av produktionsmetod kan vara svåra 
att räkna om i pengar. Dessa så kallade mjuka parametrar kan påverka hela den 
utförande organisationen.  

                                                 
1
 Danielsson, Erik, Robertsson, Hans, Prefabricerad produktion med betongelement, examensarbete 

Mälardalens Högskola, Västerås, 2008 
2
 Chouhan, Nimesh och Jound, Ibrahim, Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för 

kv. Kleopatra Västerås, Mälardalens Högskola, Västerås, 2009 



Inledning 

7 

Skanska är ett av Sveriges ledande byggföretag som 2011 omsatte 24,8 miljarder 
kronor i Sverige. Eftersom att kostnaden för stommen i ett byggprojekt generellt 
uppkommit till 10-15% av projektkostnaden kan stomvalet ha stora 
konsekvenser.3 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med rapporten har varit att jämföra platsbyggt och prefab ur ett ekonomiskt 
perspektiv där hänsyn har tagits till flera olika aspekter utöver givna prisuppgifter 
såsom arbetsomkostnader, tidsplan och yttre omständigheter. Syftet har även varit 
att utöver den ekonomiska jämförselsen undersöka de mjuka parametrarna där 
eventuella mervärden tagits fram. 

1.2.2 Mål 

Målet har varit att ge en djupare insyn och kunskap kring de ekonomiska 
aspekterna vid beslutsfattandet av produktionsmetod vid val av byggnadsstomme, 
prefab eller platsbyggt. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilka ekonomiska fördelar och nackdelar upplevs med en prefabstomme kontra 
en platsbyggd stomme? 

2. Hur påverkar yttre omständigheter och indirekta ekonomiska faktorer 
produktionskostnaden vid respektive produktionsmetod? 

3. Vilken påverkan har respektive produktionsmetod på de mjuka parametrarna 
för den utförande organisationen? 

 

1.3 Metod 

Metoder som har använts i detta arbete är litteraturstudier och uppsamling av 
information genom intervjuer och enkäter. De intervjuade personerna är alla 
anställda på Skanska, undantaget en arkitekt från Arkitekthuset i Jönköping. En 
enkätundersökning har skett på Asken och Atollen i Jönköping. De som deltog i 
undersökningen var hantverkarna på de ovannämnda projekten.  

                                                 
3
 Chouhan, Nimesh och Jound, Ibrahim, Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för 

kv. Kleopatra Västerås, Mälardalens Högskola, Västerås, 2009 
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1.3.1 Vilka ekonomiska för- och nackdelar finns med en prefabricerad 
stomme kontra en platsbyggd stomme? 

Denna fråga har besvarats genom att analysera insamlad data ifrån intervjuer. 
Efter intervjuerna sammanfattades svaren som redovisats under genomförande 
och analyserats under resultat. Även litteraturstudier har använts för att samla in 
information om prefabstomme samt platsbyggd stomme. En genomsökning av 
bibliotekets databaser och internet har utförts. Lämpliga böcker och 
examensarbeten som är relevanta för ämnet valdes ut och studerades. Därefter 
togs relevant fakta ut som har bidragit till resultatet.   

1.3.2 Hur påverkar yttre omständigheter och indirekta ekonomiska 
faktorer produktionskostnaden vid respektive produktionsmetod? 

Frågan har besvarats genom att analysera dokumenterad information från 
intervjuer samt litteraturstudier. Intervjufrågorna och litteraturstudierna 
kompletterades med en enkätundersökning som har bidragit till rapportens 
resultat. 

1.3.3 Vilken påverkan har respektive produktionsmetod på de mjuka 
parametrarna för den utförande organisationen? 

Litteraturstudier har genomförts för att få en bakgrundskunskap till 
frågeställningen. Litteraturstudierna bidrog även till information som användes i 
resultatet. Intervjuerna som skedde med personal på Skanska sammanfattades 
under genomförande och analyserades under resultat. Enkätundersökning gjordes 
för att få in ny data att ställa i jämförelse till litteraturstudierna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport går in på de ekonomiska aspekterna som kan knytas till en 
prefabstomme och en platsgjuten stomme, samt de mjuka parametrar som 
uppkommer vid respektive val av stomme. De mjuka parametrarna har definierats 
som skador/slitage, stress och motivation. Rapporten behandlar även säkerhet 
kring arbete med de två stomtyperna, dock endast då det direkt eller indirekt kan 
knytas till de ekonomiska aspekterna. Arbetet har avgränsats mot det byggtekniska 
samt kvalitet. Enkätundersökningen avgränsades till de två referensprojekten 
Asken (platsgjutet) och Atollen (prefab).  
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1.5 Disposition 

I bakgrund och förutsättningar finns det redovisat hur marknaden ser ut i Sverige 
och vad det beror på. Under genomförande tas den litteratur upp som har hjälpt 
till att besvara rapportens frågeställningar. Här har även fakta från respektive 
intervjuer som genomförts sammanfattats. De ställda frågorna till intervjuerna 
återfinns som bilaga. Enkätundersökning har redovisats i genomförandet i 
tabellform där frågan står som rubrik och med svarsalternativen på x-axeln och 
antal besvarande på y-axeln. I resultatdelen har rapportens frågeställningar 
besvarats. Under diskussion har resultatet samt metoderna diskuterats. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

 

2.1 Marknadsbild 

Industriellt byggande och prefabricering av byggnadselement var som störst i 
Sverige under miljonprogrammet som varade mellan 1965-1975 då akut 
bostadsbrist rådde i landet. Under denna period uppfördes 100 000 bostäder per 
år. Dessa byggnader fick kritik för att vara storskaliga och enformiga. Detta 
medförde att industriellt byggande och prefabricering fick ett dåligt rykte då det 
associerades med liknande resultat.4 

Under 80-talet satsades istället mer på traditionellt byggande med platsgjutning 
istället för prefabricering. En trend som endast skedde i Sverige bland dem 
nordiska länderna. I Danmark, Finland och Norge utvecklades istället industriellt 
byggande och redan under mitten av 90-talet hade Danmark och Finland en 
prefabriceringsgrad bland nybyggnation inom bostadssektorn på 70 % medan 
Norge låg på 50 %. Dessa siffror inkluderar helprefabricerade stommar och 
halvprefabricerade som t.ex. plattbärlag.5 Än idag ligger de Svenska siffrorna på 
cirka en tredjedel prefabricering bland flerbostadshus vilket är lågt i jämförelse 
med de andra länderna.6  

 

2.2 Prefabricerad betongstomme 

Prefabricering av byggnadselement t.ex. bjälklag, balkar, pelare och väggar innebär 
att de gjuts och härdas i fabriker. Sedan transporteras de färdiga elementen till 
arbetsplatsen för att monteras på plats.7 Detta har i sig en rad fördelar i jämförelse 
med en traditionellt platsgjuten stomme. Dels gjuts betongen på marknivå vilket 
skapar bättre arbetsförhållanden men även en bättre kvalitet erhålls då betongen 
gjuts under kontrollerade omständigheter inomhus.8  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
5
 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
6
 Danielsson, Erik, Robertsson, Hans, Prefabricerad produktion med betongelement, examensarbete 

Mälardalens Högskola, Västerås, 2008 
7
 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 uppl. 

New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
8
 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 uppl. 

New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
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Nedanstående bild illustrerar tidsåtgång vid olika skeden inom bygget med 
prefabricerade element kontra platsgjutet. 

 
Figur 1 visar tidsåtgången för prefab kontra platsgjutet.9  

 

I figuren representerar x-axeln tiden angiven i månader och y-axeln representerar 
olika moment. Ur figuren utläses att störst tidsbesparing vid prefabrikation sker 
vid stombyggnadsskedet. Detta innebär att det krävs mindre antal yrkesarbetare 
vid prefab än vid liknande platsgjutna stomkonstruktioner.10 Stommen utgör 15-
25% av produktionskostnaden.11 

 

2.3 Platsgjutet 

Traditionellt byggande innebär att byggnadselementen på byggarbetsplatsen gjuts i 
formar. Detta kallas även för platsgjutet byggande och är det vanligast 
förekommande produktionsmetoden i Sverige när det kommer till stommar för 
flerbostadshus. Denna metod är väldigt flexibel med obegränsade möjligheter för 
formgivare.12 Varför platsgjutet föredras vid flerbostadshus är att möjligheten att 
dölja installationer är större än vid prefab. I regel innebär platsbyggt mer 
mantimmar vilket i sin tur leder till större omkostnader på bygget i form av bodar, 
el, löner, maskiner, administration mm.13  

 

                                                 
9
 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 
10

 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 
11

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
12

 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 

uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
13

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
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2.4 Ökande krav 

Byggandet idag medför allt större krav på lägre produktionskostnader, kortare 
byggtider och felfria produkter. Eftersom att dessa krav kommer att öka även i 
framtiden kan besparningar göras bland annat genom industriellt byggande.14   
Stomvalet baseras först och främst på ekonomiska värderingar men hänsyn tas 
även till arbetsmiljöaspekter.15 I dagens samhälle blir allt fler och fler stressade i 
arbetslivet och detta är inget undantag för byggbranschen.16 År 2007 fanns 
269 000 anställda inom byggverksamheten och sammanlagt under året skedde 
3114 olyckor. Detta ger en frekvens på 11,5 olyckor per 1000 sysselsatta. Vidare 
uppstod under samma år 890 arbetssjukdomar med rehabilitering eller 
sjukskrivning som följd varav 69 % bestod av belastningsskador. Av dessa bestod 
90 % av muskel- och ledbesvär. 

Nedan följer en tabell som visar antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom 
byggverksamhet mellan åren 1995-2007.17   

 
        Figur 2. Tabellen visar antalet olyckor inom byggverksamhet under 1995 – 2007. 

 
Eftersom att allt större krav ställs på kortare byggtider vilket i sin tur kan skapa 
dålig arbetsmiljö och tidspress, kan stress vara en bidragande faktor till att fler 
olyckor sker.18 Vidare skapas bättre förutsättningar för en trivsammare arbetsplats  
vid en förtillverkad och klimatskyddad stomme.19 En sämre arbetsmiljö bidrar 
även negativt på motivationen som är kopplad till produktionen.20

                                                 
14

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
15

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
16

 Douglah, Ali, Stress i byggbranschen, examensarbete, Mälardalens Högskola, Västerås, 2008 
17

 Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, Arbetsskador i byggverksamhet. Stockholm: Sveriges 

Byggindustrin, 2008 
18

 Fröberg, My, Lindow, Johan, Attityder på byggarbetsplatsen, examensarbete Tekniska Högskolan, 

Jönköping, 2009 
19

 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 

20 Jensen, Malin och Lindahl, Susanne, Motivation i arbetslivet. Karlstad Universitet, Karlstad, 2008 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
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3 Genomförande 

 

3.1 Litteraturstudie  

Val av litteratur lämplig för rapporten skedde först och främst genom 
genomsökning av Jönköpings högskolebiblioteks databas. Sökning efter relevant 
litteratur skedde även på andra bibliotek runt om i Sverige. Även på google.se och 
diva-portal.org söktes efter litteratur och tidigare examensarbeten inom liknande 
områden. Sökord som användes var bland annat prefab, industriellt byggande, 
kalkylering, platsgjutet och stress inom bygg. Ett flertal böcker valdes bort då 
dessa inte innehöll fakta angående prefab och platsgjutet som kunde knytas till 
frågeställningarna utan istället gick in på byggteknik och kvalitet. Efter 
genomsökningen av litteratur valdes följande böcker och examensarbeten ut till 
denna rapport: 

 Platsbygge – prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö. En jämförande 
studie  

Studien går ut på att jämföra 5 stycken bostadsfastigheter med platsgjuten 
stomme med 5 stycken identiska bostadsfastigheter byggda med 
prefabriceradstomme. Boken jämför de olika byggnaderna ur en ekonomisk 
aspekt, tidsperspektiv, arbetsmiljön etc. 

 Industriellt byggande växer och tar marknad 

Industriellt byggande växer och tar marknad är en debattbok skriven om 
byggandets industrialisering och vad som krävs för att kunna utveckla 
prefabindustrin för att bygga mer prefabricerat. Boken går även in på 
historiska anledningar till varför prefabricering haft svårt att ta marknad i 
Sverige. 

 Fundamentals of building constructions, materials and methods 

Boken går in på de olika de olika delarna i ett byggnadsprojekt samt alternativa 
tillvägagångssätt att bygga, t.ex. platsgjutning av stomme samt prefabricering 
av stomme. Författarna går även in rent konkret på kvalitén samt 
byggmetoderna vid respektive produktionsmetod samt för- och nackdelar om 
platsgjutet samt prefab 

 Bygga med prefab 

Bygga med prefab är en handbok som betongvaruindustrin har tagit fram för 
att underlätta kring beslut runt tillvägagångsättet samt informera om prefab 
samt att öka kunskapen.  

 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling 

I Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling har kapitel tio om kalkyler för 
varierande ändamål studerats. Författaren tar upp att det finns svårigheter med 
att täcka in alla kostnader som uppkommer i kalkyleringsskedet. 
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 Byggandets industrialisering – Nulägesrapport 

Byggandets industrialisering är en nulägesrapport utgiven av Sveriges 
byggindustrier 2007. 

 Slöseri i byggprojekt – Behov av ett förändrat synsätt 

Rapporten Slöseri i byggprojekt genomfördes av FoU Väst 2005 och tar upp 
olika typer av slöseri på byggarbetsplatsen, däribland slöseri med resursen 
arbetstid. I studien följde en utbildad observatör en grupp byggnadsarbetare 
under tre veckors tid för att ta reda på hur arbetstiden fördelades. 

 Prefabricerade produktion med betongelement 

Prefabricerad produktion med betongelement går in på flera relevanta aspekter 
inom prefabricering i Sverige. Bland annat tar rapporten upp öppna- och 
slutna system inom prefabindustrin. 

 Attityder på byggarbetsplatsen 

Rapporten är en studie angående den psykosociala miljön som upplevs på en 
byggarbetsplats och hur stress påverkar byggarbetarna på arbetsplatsen. 

 Brister i arbetsmiljö på byggarbetsplatsen 

Rapporten tar upp vad som orsakar stress samt hur stress kan påverka en 
person men även hur stress har utvecklats i byggbranschen samt den ökande 
tidspressen.  

 Stress i byggbranschen 

Stress i byggbranschen är ett examensarbete som går in på vad stress i 
byggbranschen innebär och hur det påverkar individen. 
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3.1.1 Industrialisering 

En anledning till att byggandet industrialiseras är för att efterlikna bilproduktionen 
med effektivare tillverkning på fabrik. Detta för att ta tillvara på 
upprepningseffekten som uppkommer vid förtillverkning.21 Den svenska 
prefabbranschen är i behov av att prefabelement och komponenter standardiseras 
för att på så sätt kunna öka effektiviteten och minska byggtiderna.22 I dagsläget 
strävar dock företag efter företagshemliga lösningar för att bli mer 
konkurranskraftiga.23 

Platsgjutet hamnar inom byggbranschen medan prefab hamnar inom 
tillverkningsindustrin som påverkas hårdare av konjunkturerna. Vidare har 
industriellt byggande alltid varit mer konjunkturkänsligt än platsgjutet. Detta för 
att det använts som resursstöd åt entreprenörerna vid lågkonjunktur då personal 
varslats. Entreprenörerna har sedan vid konjunkturuppgång återanställt personal 
och återgått till att bygga mer platsgjutet.24 

Öppna system definieras som prefabricerade byggsystem där komponenter, 
element och lösningar standardiseras så att de blir kompatibla med varandra.25 Vid 
öppna system kan byggnadselement tillhandahållas till byggnadsprojekt av flera 
olika tillverkare på marknaden.26 Vid eventuell konkurs av underentreprenören 
skulle ett annat företag kunna tillverka resterande element och ta över projektet 
utan att behöva byta ut eller räkna om element och komponenter enligt företagets 
egna system.27 

Öppna system inom prefabindustrin likt i Danmark och Finland hade gjort att 
prefab hade blivit ett mer konkurrenskraftigt alternativ inom småskaliga 
bostadsprojekt.28 I Finland har staten reglerat fram en standard vilket innebär att 
företagen anpassat sig efter rådande förutsättningar. Detta i sin tur medför att 
även fler mindre företag kan vara med och lämna anbud där projekten ska byggas 
med prefabricerade element.29 Genom öppna system skapas en 
konkurrenssituation mellan producenter på marknaden som ger flera olika 
fördelar. 

                                                 
21

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
22

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
23

 Boverket, Bostäder byggda med volymelement. Växjö: Boverket, 2006 
24

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
25

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
26

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
27

 Danielsson, Erik, Robertsson, Hans, Prefabricerad produktion med betongelement, examensarbete 

Mälardalens Högskola, Västerås, 2008 
28

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
29

 Danielsson, Erik, Robertsson, Hans, Prefabricerad produktion med betongelement, examensarbete 

Mälardalens Högskola, Västerås, 2008 
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Fördelar som skulle uppkomma är bland annat att priserna pressas men även att 
tillverkarna tar ett större ansvar för att deras leveranser kommer i rätt tid.30  

Att bygga med prefabricerade element skapar förutsättningar för en bättre 
arbetsmiljö vilket kan innebära färre olyckor och arbetsskador.31 När 
prefabricerade komponenter väljs ökar även produktiviteten på arbetsplatsen och 
byggtiderna förkortas.32 De främsta målen med att införa mer industrialiserat 
byggande är33: 

 Kortare byggtider. 

 Tidigare intäkter för beställaren. 

 Minskat ställningsbyggande. 

 Renare arbetsplats. 

 Mindre byggavfall. 

 Mindre lager på byggarbetsplatsen. 

 
En relevant studie genomfördes på JMs projekt Sticklingehöjden där fem identiska 
flerbostadshus i platsgjutet och prefab jämfördes mot varandra. 

Nedan följer nyckeldata framtagen från JMs projekt.34  

 Projekteringstiden var 27 % större samt projekteringskostnaden var 20 % 
större för den prefabricerade stommen. 

 Byggtiden sjönk från ca 55 arbetsveckor för platsgjuten stomme till ca 43 
arbetesveckor för prefabstommen. 

 Om betongelementstillverkaren tidigt blandas in i projektet kan detta leda 
till säkrare produktkvalitet och lägre kostnader. 

 Projekteringstiden var ca 3810h för den platsgjutna stommen samt ca 
4850h för den prefabricerade stommen. Projekteringstiden innefattar tiden 
som läggs ner utav arkitekt, konstruktör, elektriker, VVS-installatörer samt 
elementtillverkare. Dessa siffror är exklusive förslagshandlingar för hela 
Sticklingehöjden.  

 Prefabricerade stommar kräver kompletta handlingar tidigare i 
projekteringsskedet än vid platsbyggt. Detta för att fabriken ska kunna 
planera in tillverkningen. 

                                                 
30

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
31

 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 
32

 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 
33

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
34

 Paus, Kjeld, Platsbygge – prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö, En jämförande studie. 

Stockholm: Byggforskningsrådet, 1996 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
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 Projekteringsfel vid platsgjutet är billigare att justera då de upptäcks i 
produktionens inledningsskede och kan då rättas till snabbare. Vid prefab 
tillverkas elementen i fabrik och felen upptäcks först vid montage. 

 Efter ca tre månader räknat ifrån att den första valvgjutningen vid 
platsgjutet var taket på plats och värmen kunde slås på. 

 Efter knappt tre veckor efter montagestart av prefabstommen inklusive tak 
kunde värmen sättas igång. 

 Byggfukt är styrande för tidsplaneringen vid platsbyggt. Det är även känt 
att vid högre betongkvalitet blir uttorkningstiden kortare. Det brukar vara 
tiden för bjälklagsuttorkningen som är kritisk i tidplanen.  

 Tidsåtgång för uppförande av 5 st. flerbostadshus med platsgjutna 
stommar tog ca 43 585h och för de prefabricerade stommarna ca 40 800h. 

 Efterarbeten vid platsgjuten stomme motsvarade ca 166 dagsverk. Vid 
prefab var motsvarande siffra ca 230 dagsverk. 

 Rent bygge minskar risken för olycksfall, sjukdom och ökar trivseln samt 
prestationsförmågan. 

 Byggavfallet minskade med ca 35 % vid prefabstomme jämfört med 
platsgjutet.  

 Vid prefabbygget transporterades 980 m3 byggavfall jämfört med 1 540 m3 
vid den platsgjutna stommen. Bara i borttransportvolym sparades ca 25 
000kr för prefab. 

 Kostnadskonsekvenserna för att rätta till ett fel i produktionen på grund av 
fel i projekteringen är större för prefab. 

 Vid upprepning av samma moment minskar tidsåtgången, så kallad 
serieeffekt eller inkörningseffekt uppkommer. Detta medför en 
kostnadsminskning. 

 Prefabmontage är mindre beroende utav väderleksförhållanden, därför 
förenklas produktionsplaneringen. 

 Kostnaden för uppvärmning minskade med prefabstommen då elementen 
redan vid leverans hade en relativ fuktighet på 90 %. Vid platsgjutet måste 
elementen värmas. 

 Tillverkningskostnaden för prefabricerade element i fabrik ska normalt i 
offertunderlaget bestå av ca 1/3 representerade löner, 1/3 material och 1/3 
avskrivning. Vid lågkonjunktur kan delar av avskrivningsbehovet avstås för 
att få igång verksamheten. På så sätt kan personalen sysselsättas som 
annars hade varit en förlustkälla. 

 Mer förtillverkning och större serier ger kortare byggtid och lägre 
produktionskostnader. Detta kan leda till en bättre arbetsmiljö på 
byggarbetsplatsen om produktionsplaneringen beaktar denna fråga. 
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 Vid prefabricerade element är det endast 1/3 så mycket belastande 
arbetsmoment jämfört med platsbyggt. 

 Vid formsättning för bärande väggar utförs arbete med armarna över 
axelhöjd mellan 20 till 30 % utav arbetstiden. Detta leder till 
förslitningsskador. 

 Ett av de tyngsta arbetena i byggbranschen är vid armering av bjälklaget då 
arbetarna till större delen går framåtböjda och utför arbete i fothöjd.  Ca 53 
% av bjälklagsarbetet går åt armeringsarbete.  

 Att placera bockryggarna ovanpå stämpen och under plattbärlaget innebär 
påfrestningar på rygg och axlar. Ca 70 % av arbetestiden har arbetarna 
armarna över axelpartiet vid detta arbetsmoment. 

 Vid montering av prefabväggar ökar risken för klämskador. 

 De båda byggmetoderna har vissa arbetsmoment med hög arbetsbelastning 
men största skillnaden ligger i tidsomfattningen som uppgår till 2/3 med 
prefabalternativet. 

 Sjukfrånvaron ansågs vara lika stor på de två produktionsmetoderna. 

 En genomförd enkätundersökning visade att de boende var lika nöjda med 
ljudisoleringen på prefabalternativet som på det platsgjutna. 

 Prefabricerade stommen hade 5 % lägre tidåtgång, inkl. fabrikstiden. 

 Prefabricerade stommen hade även 5 % lägre produktionskostnad.  

3.1.2 Påverkande faktorer 

Platsbyggda projekt har tvingats att bli mer effektiva. Detta bland annat genom att 
införa återanvändbara formar.35 Något som talar för traditionell platsgjutet är att 
beslut om eventuella ändringar kan tas senare i byggskedet. Detta blir svårare med 
prefab då ritningar och bygghandlingar ska vara upprättade innan 
produktionsstart.36 En stor fördel för arkitekturen är att platsgjutet främjar 
utformningsfriheten. 

Rent kvalitetsmässigt har gjutning på fabrik stora fördelar gentemot platsgjutning, 
dock finns risker för transportskador av godset. Gjutning på fabrik bidrar även 
med bättre arbetsmiljö för betongarbetarna då arbetet är mer standardiserat och 
utförs i en mer kontrollerad miljö än ute på byggarbetsplatsen.37  

                                                 
35

 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 

uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 

 
36

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
37

 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 

uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
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3.1.2.1 Materialhantering 

Vid båda produktionsmetoderna finns det risk för merkostnader i samband med 
skadat material. På prefabsidan kan det innebära större problem då bygget är mer 
beroende av transporterna. Det är kritiskt att det transporteras till rätt plats, just-
in-time, för vid försening av leverans kan hela bygget stanna upp.38 Denna risk 
finns även om materialet är skadat vid transporten vilket kräver tid för lagning, 
alternativt ombeställning. Vid platsgjutet förvaras mer material i lager på 
byggarbetsplatsen.39 Detta minskar beroendet av just-in-time leveranser men 
kräver ett mer strukturerat materiallager. 

3.1.2.2 Tidssättning 

Tidssättningen i kalkyleringsskedet kräver att produktionsdata, dvs. data med både 
mängd- och tidsangivelser, är av god standard. Detta för att ge en 
verklighetsbaserad tidsåtgång.40 Det är väsentligt att denna tidsåtgång följs då det 
finns flera tidsberoende kostnader. Arbetsplatsens omkostnader i form av 
arbetsledning med platschef, maskiner, bodar och tillfällig försörjning av 
arbetsplatsen påverkas av byggtiden samt ökar vid en eventuell försening av 
bygget. Utöver detta tillkommer arbetskostnader dvs. timkostnader för arbetarna 
inklusive de sociala kostnaderna som semesterersättning, försäkringar och 
arbetsgivaravgifter.41 

Yrkesarbetarnas arbetstid kan jämföras med hur väl projektorganisationen samt 
produktionsledning och produktionsplanering fungerar.42 I en genomförd studie 
av FoU Väst angående hur arbetstiden fördelades på byggarbetsplatsen framgick 
det att direkt värdeökande arbete utfördes 17,5% av tiden, förberedelser (indirekt 
arbete, materialhantering och arbetsplanering) utfördes 45,4% av tiden och den 
tredje kategorin, rent slöseri, bestod av 33,4% av arbetstiden.43 Detta finns 
redovisat mer detaljerat i figuren nedan. 

 

                                                 
38

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
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 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 

uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
40

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
41

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
42

 Josephson, Per-Erik & Saukkoriipi, Lasse, Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt. 

Göteborg, Sveriges Byggindustrier, 2005 
43

 Josephson, Per-Erik & Saukkoriipi, Lasse, Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt. 

Göteborg, Sveriges Byggindustrier, 2005 
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Figur 3: Hur arbetstiden används på en byggarbetsplats.44 

 

3.1.2.3 Materialval med hänsyn till avfallshantering 

Spill och överblivet material är ett bekant problem inom byggbranschen. Något 
som gör dessa kostnader dyrare än själva materialkostnaden är hanteringen på 
arbetsplatsen av spillet/det överblivna materialet, borttransportering från 
arbetsplatsen och deponeringsavgiften.45 Enligt studier utgör arbetskraft 50 % av 
kostnaderna vid källsortering och annan efterhantering av material på 
byggarbetsplatsen.46 

En studie som genomförts på Chalmers visar att vid platsbyggt så är effektiviteten 
låg och att det uppkommer mer materialspill samt att risken för stölder ökar då 
materialet förvaras i lager på arbetsplatsen.47 Vid platsgjutning av betong beräknas 
7-8% av den totala mängden betong gå bort i spill.48 Alternativ vid val av 
tillvägagångssätt vid gjutning kan vara vilken typ av form som används, 
lösvirkesform eller beställda formelement. Vid användning av lösvirkesform 
uppkommer mer då formmaterialet inte kan återanvändas på byggarbetsplatsen.49  
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 Josephson, Per-Erik & Saukkoriipi, Lasse, Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt. 

Göteborg, Sveriges Byggindustrier, 2005 
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 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
46

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
47

 Apleberg, Lennart och Jonsson, Rolf och Åhman, Pär, Byggandets industrialisering - Nulägesrapport. 

Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007 
48

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
49

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 
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3.1.2.4 Inkörningseffekt 

Vid repetition av tillverkning av en specifik enhet minskar den genomsnittliga 
tiden desto fler gånger arbetsuppgiften genomförs. Inlärningseffekt är ett begrepp 
som är övergripande för upplärning och inkörning. Med upplärning menas rent 
konkret att personen i fråga sätter sig in i de nya arbetsuppgifterna och lär sig 
tillvägagångssättet. Teorin visas i figuren nedan: 

 

 
Figur 4: Inlärnings förlopp och inkörningsförlopp.50 

 

Vid byte av arbetsplats för byggarbetare är upplärningskurvan relativt sätt brantare 
för erfarna personer än om personen skulle vara ovan då mer upplärning krävs. 
Inkörningstalet inom byggnadsindustrin varierar mellan 85-100% beroende på 
uppgifter. Ett tidsmedelvärde kan fås ut genom formlerna nedan51: 

tn = (T1+T2+T3+T4+…+Tn)/n 

Tn = stycktid för n: te momentet 

tn = ackumulerat medelvärde för d n första stycktiderna i en serie 

Formlerna för den presterande kurvan för ackumulerade tidsmedelvärdet och 
stycktiden består av: 

tn = n^(logi/log2) 

Tn = n*tn-(n-1)*tn-1 

i = inkörningstal 

n = enhet 
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 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 
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3.1.3 Vid beslutsfattande 

Vid en ekonomisk jämförelse av stomval ska enligt betongvaruindustrin följande 
kostnader tas hänsyn till:52 

 Byggplatsomkostnader, dvs. kostander som är knutna till 
byggarbetsplatsens etablering eller byggtidens längd som t.ex. bodar, 
kranar, arbetsledning, el, vatten, spill mm. 

 Projekteringskostnader för grunden och utvärdering av stomsystem 

 Kapitalkostnader, räntekostander och index ökar med byggtiden 

 Vintermerkostnader, enligt erfarenhetsvärden ett pålägg på 60kr/m2 för 
bjälklag och 42kr/m2 för väggar 

Viktigt att ta hänsyn till vid prefabpriser från anbudsgivare är påslag för 
transporter, montering, arbetsledning, kran och även eventuell efterlagning samt 
fogning.53 

Att enbart bygga en prefabricerad stomme ger inte lika stor vinst som att utnyttja 
prefabriceringens möjligheter genom hela projektet, dvs. stomme i samverkan 
med andra förtillverkade delsystem som el-, rör-, och ventilationssystem samt 
stomkompletteringen.54 

Fyra olika delar inom byggprojekt har potential att industrialiseras och maximal 
fördel med prefab fås om samtliga fyra samverkar55: 

 Stomme fram till tätt hus (utgör 15-25% av byggkostnaden) 

 Installationsarbeten 

 Bygginredning 

 Utrustning och inredning till färdig bostad 

För att sedan effektivisera byggandet genom att minska kostnaderna finns tre olika 
tillvägagångssätt:56 

 Kostnadsreduktion – Att sänka kostnaderna med bibehållen arbetsmetod. 

 Kostnadsomstrukturering – Att ifrågasätta kostnader i hela 
försörjningskedjan från tillverkarens fabrik tills varan är installerad på 
bygget. 
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 Kostnadseliminering – Att helt eliminera kostnaden och bygga med andra 
lösningar med en annorlunda kostnadsstruktur. 

 

Valet av produktionsmetod är av betydelse då det både kan bli stora ekonomiska 
differenser vid respektive produktionsmetod men även då produktionsmetoden 
styr arbetsmetoden vilket i sig skapar olika förutsättningar för arbetarna på 
byggarbetsplatsen.57 

3.1.4 Arbetsmiljöns påverkan 

På senare år har tekniken utvecklats och håller en hög nivå vilket i sin tur leder till 
att kundens krav ökar därefter med kortare byggtider och billigare produktion.58 59  
Byggföretagen tvingas att anpassa sig efter kundernas krav och en stressig 
arbetsmiljö uppkommer och säkerheten på arbetsplatsen sjunker. Ett samband 
mellan stressig arbetsmiljö och höga krav som ska uppfyllas anses skapa stress hos 
arbetarna. Detta medför psykisk ohälsa och ifall det pågår under en längre tid kan 
besvären bli fysiska.60 Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin 
säger att en stressad hjärna inte kan tänka klart och hitta nya lösningar därför krävs 
en god arbetsmiljö.61 Vidare kan stressen bidra med mer fel i både bygghandlingar 
och i produktionen med negativa ekonomiska effekter som följd.62 

I en enkätundersökning som gjordes i samband med rapporten Pressade byggtider av 
Ove Lagerqvist står det att tre av tio yrkesarbetare under de senaste fem åren blivit 
skadade eller sjuka på grund av stress på jobbet. Samtidigt svarade två tredjedelar 
att arbetsgivarna satsar mer eller lika mycket på att åstadkomma en bättre 
arbetsmiljö än för fem år sen.63 Om tidspressen tycker många att den har ökat 
men bara en av tjugo tycker att tiden inte räcker till. 
 

Stress kan få människan att prestera bättre, men vid för mycket och långvarig 
stress kan det slå åt andra hållet, så kallad negativ stress. Några punkter som kan 
orsaka stress är: 
 

 Arbetsmängd 

 Arbetstempo 

 Ständig förändring 

 Konflikter 

 Fysiska miljön 
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När människan påverkas fysiskt och psykiskt av negativ stress kan det drabba 
arbetsgruppen och företaget. Effekten utav stress kan t.ex. vara arbetsskador och 
sjukfrånvaro.64 
Enligt olika undersökningar från bland annat stressforskningsinstitutet och 
arbetsmiljöverket så pekar det på att bland annat tidspress, dålig planering och 
kunskapsbrist påverkar den negativa stressen. Tidspress kan förklaras med att 
byggherren vill bygga snabbare och få ner byggtimmarna, på så sätt sänks priset 
och konkurrenskraften höjs. Enligt en arbetsmiljöenkät som byggledare fick svara 
på ansåg de att pressade tider är ett hot mot arbetsmiljön.65 

För år 2007 finns ett diagram som visar uppdelningen av arbetsolyckor inom 
byggbranschen. De vanligaste typerna av olyckor är fallolyckor och i samband 
med förlorad kontroll över handverktyg eller redskap.66 

 

 
Figur 5: visar arbetsolycksfördelningen 2007 67 
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Inom byggbranschen sker även fler dödsolyckor än i industribranschen. År 2007 
arbetade 269 000 människor i byggbranschen. Samma år skedde 16 dödolyckor 
inom byggverksamheten. Inom tillverkningsindustrin arbetade år 2007, 640 000 
människor och samma år skedde sju dödsfall.68 

 

3.2 Intervjuer 

Vid genomförda intervjuer har rapportens frågeställningar samt litteraturstudier 
som återfinns i genomförandedelen varit underlag till de intervjufrågor som tagits 
fram. Metodvalet på intervjuerna har baserats på boken Intervjumetodik.69 Den 
intervjumetod som användes var att ställa frågor av beskrivande karaktär efter ett 
manus som personen fick besvara för att sedan vid intressant information ställa 
följdfrågor och gå in på mer specifik information. Den framförda informationen 
från intervjuerna är baserad på åsikter från personer med olika befattningar inom 
byggbranschen och ska inte ses som entydig fakta. Frågorna är både av öppna och 
påstående karaktärer. De öppna frågorna bjuder in personen i fråga att tänka i ett 
större perspektiv och att utveckla svaret i en egen riktning. 70 Vid de påstående 
frågorna har intentionen varit att leda fram eller styrka ett tidigare påstående. 
Detta blev ibland inte alls utfallet utan personen hade istället en helt annan vy eller 
åsikt om påståendet i fråga. Intervjuerna dokumenterades genom inspelningar 
samt stödanteckningar på plats. Relevant fakta togs ut från inspelningarna och 
sammanställdes under respektive intervju.  

De ställda frågorna till intervjuerna finns redovisade i bilaga 9.1. 

De personer som intervjuats är: 

 Erfaren platschef på Asken, Skanska 

 Erfaren produktionsledare på Atollen, Skanska 

 Produktionsledare på Asken, Skanska 

 Erfaren platschef på Atollen, Skanska 

 Platschef, Skanska 

 Prefabexpert, Skanska 

 Kalkylingenjör, Skanska 

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset 

 

                                                 
68

 Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, Arbetsskador i byggverksamhet. Stockholm: Sveriges 

Byggindustrin, 2008 
69

 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 1993 

70 Wärneryd, Bo. Att fråga. Örebro: Statistiska Centralbyrån, 1990. 



Genomförande 

26 

3.2.1 Kv. Asken 

Kv. Asken är ett projekt som byggs helt i platsgjutet av Skanska, Jönköping. 
Asken kommer att innehålla affärslokaler samt 52 hyreslägenheter och beräknas 
vara färdigbyggt under senare delen av 2013. På Asken arbetar 20 yrkesarbetare. 
 

3.2.1.1 Intervju med platschef på Asken 

 

Platschefen på Asken har personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Platschefen styr 
projektet dagligen bland annat med underentreprenörerna(UE).  
 
Nedan följer resultatet efter genomförd intervju den 17/10 2012. 
 
Fördelar med platsgjutet: 

 Möjligt att gjuta in installationer i stommen och skarvar undviks. 

 En ekonomisk fördel är att ett led kapas. D.v.s. prefableverantören som 
ska ha betalt för sitt arbete med vinstpåslag. 

 
Enligt platschefen beror stomvalet på hur det ritas ifrån första början. Om det i 
projekteringsskedet styrs mot prefab och lämpliga ritningar tas fram blir detta mer 
effektivt och ekonomiskt hållbart. Prefab blir ofta dyrt då detta inte varit i åtanke 
och projektet är ritat för platsgjuten stomme vilket innebär att bygga i prefab med 
dessa ritningar inte är optimalt.  
 
När det kommer till fel så uppstår lika mycket fel vid båda produktionsmetoderna. 
Det är lika lätt att missa en håltagning på prefab som att gjuta fel vid 
installationerna vid platsbyggt.  
 
Vid platsgjutet sker en större del av arbetet väderexponerat vilket kan ses som en 
kvalité på sommarhalvåret. 
 
Nackdelar platsgjutet: 

 Att platsbyggt kräver stora och höga formar, dessa medför en risk för 
skador. 

 Formarna är dyra att hyra och medför risker under bygget. Inte endast att 
det medför tyngre arbete för personalen utan även ekonomiska risker. 

 Specialformar måste användas för vissa komponenter. Dessa formar slängs 
efter användning.  

 Formarna på asken kostar ca 300 000kr/månad.  

 Tyngre arbete med platsbyggt. Större risk för personskador och 
förslitningar. 

 Lägre tempo på arbetet under vintern för den utförande organisationen. 

 Extra kostnader vid gjutning på vintern. 

 Formolja kräver att arbetskläder byts oftare än vid prefab. 
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 Mer stress och pressat schema, speciellt för arbetsledningen. 

 Skiftning av arbetsuppgifter förekommer så att tunga arbeten inte utförs 
monotont under längre tidsperiod. Ställ- samt inkörningstid tillkommer vid 
momentbyte. 

 Tar längre tid att bygga platsgjutet. 

 Att platsgjuta har större påverkan på samhället då det krävs mer yta för 
etableringen och att det blir en bullrigare miljö. 

 Krävs fler yrkesarbetare vid platsgjutet. 
 
Fördelar för prefab: 

 Snabbare att resa stommen och tätt hus erhålls snabbare än vid platsgjutet. 

 Personalen får jobba inomhus tidigare och behöver inte utsättas för väder 
och vind lika mycket som vid platsbyggt. 

 Mindre buller och kräver inte lika stort etableringsområde som platsgjutet. 

 Går lika snabbt att bygga vintertid som sommartid.  

 Byggelementen byggs inne på fabrik istället för direkt på arbetsplatsen. 

 Lättare att planera och mindre stress för arbetsledningen. 
 
Enligt platschefen fanns inga nämnvärda nackdelar med prefab. 
 

3.2.1.2 Intervju med produktionsledare på Asken 

 

Produktionsledaren på projektet Asken och har hand om den dagliga driften och 
inköp av bland annat virke och förbrukningsmaterial. 
 
Nedan följer resultatet efter genomför intervju den 31/10 2012. 
 
Fördelar med platsbyggt: 

 Mer gediget bygge än vid prefab. 

 Mer flexibelt.  

 Större vinstmarginal då vinsten stannar inom företaget och inte går till 
någon underentreprenör. 

 
Nackdelar med platsbyggt: 

 Personal utsätts för väder och vind under längre period. 

 Kräver mer resurser. 

 Sliter mer på personalen. 

 Kräver oftare klädbyten. Sliter mer på material och verktyg. 
 
Fördelar med prefab: 

 Billigare vid längre spännvidder t.ex. vid parkeringshusbyggen. 

 Vissa element blir billigare att prefabricera, t.ex. pelare. 

 Tätt hus uppnås snabbare. 
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 Mindre betongspill. 
 
Nackdelar med prefab: 

 Fler arbetare skulle bli sysslolösa vid enbart prefabprojekt, då prefab inte 
kräver lika mycket personal. I värsta fall måste personal avskedas. 

 
Enligt produktionsledaren är det samma statistik för skador och sjukdom vid en 
prefabstomme och en platsgjuten stomme. Men motivationen sades öka vid 
platsgjuten stomme då personalen är vana med att arbeta med den metoden. Vid 
prefab upplevs att det tillkommer mer kringarbeten som att spackla och laga 
sprickor då element kan vara skadade efter transport. Produktionsledaren tror att 
framtiden är att kombinera de två olika produktionsmetoderna för att effektivisera 
byggandet.  

3.2.2 Kv. Atollen 

Kv. Atollen är ett projekt som byggs helt i prefab av Skanska, Jönköping. Atollen 
kommer att innehålla 42 boastadsrättslägenheter samt butikslokaler och ett 
parkeringshus med plats för 400 parkeringsplatser. På Atollen arbetar sju 
yrkesarbetare. 

 

3.2.2.1 Intervju med erfaren platschef på Atollen 

 
Platschefen på det prefabbyggda Atollen har det högsta ansvaret på plats. 
Nedan följer resultatet efter genomförd intervju den 15/11 2012. 
 
När det kommer till för- och nackdelar med prefabricering kontra platsgjutet är 
prefabricering mindre flexibelt än platsgjutet. Därför föredrar platschefen 
platsgjutning då installationer kan gjutas in i stommen. En kostnad som är större 
på Atollen än på det platsgjutna Asken är krankostnaden som uppskattas till tre 
gånger dyrare. Vidare är det en fördel med kortare byggtid för prefab. Men även 
om det tillkommer fler timmar i förhållande till omsättning för platsgjutet anser 
inte platschefen att det är ett problem om planeringen innan bygget är ordentligt 
utförd. På frågan om indirekta kostnader som tillkommer vid prefab byggen tas 
stomkompletteringen upp. Platschefens erfarenhet är att under 
stomkompletteringen tillkommer mycket småarbeten som t.ex. lagningar som 
framförallt är tidskrävande. En yttre omständighet som påverkar prefabpriserna är 
valutakurserna vid köp utanför Sverige. Vanliga länder att importera 
prefabelement ifrån är Baltikum samt Polen. 
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3.2.2.2 Intervju med erfaren produktionsledare på Atollen 

 

Produktionsledaren på Atollen agerar stöd åt produktionschefen på plats. 
 
Nedan följer resultatet efter genomför intervju den 29/10 2012. 
 
Fördelar för prefabricering är en kortare byggtid och att byggnaden kan 
överlämnas tidigare till beställaren. Det negativa anser produktionsledaren är att 
det är mer kompletteringsarbeten som gör arbetet mindre effektivt än vid 
platsgjutet. Men även att det händer att delar som transporteras till platsen inte 
passar ihop när de ska monteras på bygget. Detta hade dock inte hänt på Atollen 
när intervjun genomfördes 29/10 2012. Arbetet utfördes enligt 
produktionsledaren stötvis med arbetslaget med momentbyten oftare än vid 
platsgjutet. En yttre omständighet som påverkade bygget var att prefabmontören 
var ifrån Lettland och detta skapade i sin tur en språkbarriär mellan 
underentreprenören och byggarbetarna på platsen. Produktionsledaren 
poängterade dock att kranförarna alltid har kunnat engelska. 

3.2.3 Andra aktörer 

Andra aktörer definieras som personer som inte är inblandade i Kv. Asken eller 
Kv. Atollen.  

 

3.2.3.1 Intervju med prefabexpert på Skanska stomme, Jönköping 

 

Prefabexperten är kategoriansvarig på Skanska Jönköping och specialiserad på 
prefabricering. 
 
Nedan följer resultatet efter genomförd intervju den 20/11 2012. 
 
Enligt hans egna uppskattningar sker 70 % av all nybyggnation inom Skanska 
Sverige med prefabricerad stomme. En siffra som skiljer sig vart i landet 
nybyggnationen sker. Detta på grund av bland annat att byggkostnaden inte är en 
lika stor del av den totala kostnaden för byggherren i de större städerna. Detta 
medför att kortare byggtider blir mer attraktiva genom tidigare hyresintäkter från 
boende. Inom Skanska Jönköping uppskattades prefabriceringsgraden till 40 %. 
 
Fördelar prefab: 

 Vid stombyggnation kan resterande skeden planeras tidigare. 

 Effektivare materialhantering. 

 Mindre arbetsmiljörisker. 

 Minskar ställningsbyggande. 

 Lättare att hålla tidsplanen. 
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Nackdelar prefab: 

 Transportskador, vilket i sin tur medför extra arbete. 

 Sena leveranser. 

 Svårare att åtgärda fel. 

 Konjunkturkänsligare än platsgjutet. 

Fördelar platsgjutet: 

 Smidigare lösningar med installationer. 

 Enklare att åtgärda fel. 

 Kan starta upp arbetet på plats tidigare. 

 
Nackdelar platsgjutet: 

 Tidplanen justeras oftare än vid prefab. 

 Fel kan upptäckas sent i det gångna arbetet. 

Under intervjun togs det även upp yttre faktorer som påverkar priset på 
prefabricerade element i förhållande till en platsgjuten stomme. Var och en av 
dessa poster uppskattade prefabexperten kunde påverka priset upp till 20 %: 
 

 Leverantörernas situation (10-20%) 

 Ritningsunderlag 

 Erfarenhet 

Leverantörens situation kan bero på bland annat vilket land elementen beställs 
ifrån och den rådande konjunkturen. När det kommer till ritningsunderlagen så 
ligger tyngden i om projektet är designat för prefab. Ifall det är möjligt att utföra 
arbetet med upprepningsmöjligheter med element i ett standardmått eller om 
lösningen kräver för många oregelbundna alternativ. Enligt prefabexperten är det 
optimalt om det går att använda element till bjälklag som har en bredd på 1,2m 
och en längd på ca 10m. Den tredje punkten som handlar om erfarenhet i 
samband med prefabricering avspeglas både i projekteringen men även av den 
utförande organisationen. Om ett arbetslag med projektledning, projektchef och 
arbetsledning tillsammans med yrkesarbetare som enbart arbetade med prefab 
skulle uppföras skulle processen bli effektivare med kortare byggtider. Element 
som alltid borde vara prefabricerade är trappor, balkonger och pelare. 
Vidare anses det finnas ekonomiska risker vid båda produktionsmetoderna. Han 
tog även upp att vid prefabricering finns risker gällande leveransavtalen. Ifall en 
leverans inte dyker upp ger det konsekvenser i form av förseningar för alla 
inblandade. Eftersom att det inte finns en öppen standard i prefabindustrin i 
Sverige så kan det innebära stora problem ifall en underentreprenör går i konkurs 
då något annat företag måste ta över som inte nödvändigtvis använder sig av 
samma standard och system. Denna risk är betydligt mindre vid platsgjutet då ett 
annat företag kan fortsätta gjuta där det tidigare lämnat arbetet vid en eventuell 
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konkurs. En risk som togs upp angående platsgjutning är ifall företaget platsgjuter 
enbart för att hålla arbetare sysselsatta då detta inte främjar företagets utveckling. 
 

3.2.3.2 Intervju med platschef, Skanska, Jönköping 

 

Nedan följer resultatet efter genomförd intervju den 13/11 2012. 

 
De stora fördelarna med prefab är att tätt hus erhålls snabbare och att tid sparas in 
då byggskedet förkortas. En nackdel kan vara att anpassa sig efter modulbygge, 
vilket begränsar utformningsmöjligheterna. De krävs även fler håltagningar med 
prefab för t.ex. ventilationsrör. Enligt platschefen är det med prefab möjligt att 
bygga ca 5-6 våningar på ca två månader medan vid platsbyggt tar samma arbete 
ca 5-6 månader.  
 
Med prefab är det lättare att hålla reda på kostnaderna. På så sätt fås ett mer exakt 
pris. Personalen blir även mer tillgänglig då stress och tidspress inte är lika påtaglig 
som vid platsgjutet. Vid platsbyggt tillkommer springtider och ställtider mellan 
olika moment, bland annat då varorna lagras på lager och materialhanteringen inte 
är lika effektiv. Lagning kan även tillkomma på betongytor som gjutits under 
dåliga förhållanden.  
 
Även ett exempel med tidsspill togs upp. Ifall varje person pratar ca 5min/timme 
på ett bygge och att det vid platsbyggt är 20 man så är det totalt ca 100min som 
blir ineffektiva per timme. Medan vid liknande prefab projekt krävs det tio man 
för samma arbetsuppgifter så blir det totala tidsspillet 50min per timme. 
 
Ett annat sätt att spara på tiden är att måttbeställa material så extraarbeten med att 
mäta och kapa material undviks. Detta skapar ett bättre flyt i arbetet och 
resthanteringen av material minskar. 
 

3.2.3.3 Intervju med kalkylingenjör, Skanska, Jönköping 

Nedan följer fakta ifrån fortlöpande möten med kalkylingenjören.  

Merkostnader för vinter har många dimensioner: 

 Extra arbeten, snöskottning osv. 

 Produktionsnedsättning pga. kyla. 

 Vinterbetong. 

 Ev. isolering och/eller värmekablar vid formning. 

 Kläder. 

 Uppvärmning av utrymmen för uttorkning osv. 
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Vad gäller kläder så räknas det som ett pålägg på 5kr/h i mantiden. Den stora 
kranen på Atollen kostar 2,5 gånger mer per dag jämfört med den stora kranen 
på Asken. 

 

3.2.3.4 Intervju med erfaren arkitekt, Arkitekthuset, Jönköping 

 
Arkitekthuset har sedan början av 2000-talet arbetat med egna prefabsystem. 
 
Nedan följer resultatet efter genomförd intervju den 28/11 2012. 
 
Av de projekt som Arkitekthuset ritar mynnar 70 % ut i prefabprojekt. Av alla 
flerbostadshusprojekt är 90 % ritade med prefab i åtanke och kan användas direkt 
eller lätt göras om till prefabritningar. Ibland händer det dock att ritningar 
förberedda för prefab blir till platsgjutna projekt. 
Rent ekonomiskt spelar de ingen roll för Arkitekthuset om ritningarna är gjorda 
för prefab eller platsgjutet. När det ritas prefabritningar så utgås det ifrån att det 
går att uppnå en repetitionsmöjlighet på bygget. Detta genom att vara konsekvent 
i formerna och installationerna. Då besparas både tid och pengar genom en så 
kallad upprepningseffekt. 
 
Fördelar platsgjutet: 

 Flexibilitet är något som talar för platsgjutet då rör och ledningar kan gjutas 

in i väggar och bjälklag. 

 Samordning på arbetsplatsen förenklas och underentreprenörens 

installationer blir lättare att projektera. 

 Till skillnad från prefab låses inte ritningarna innan bygget påbörjas. Detta 

kan även vara en nackdel då ändringar kan ske under projektets gång och 

skapa problem på bygget. 

Nackdelar platsgjutet: 

 Det är en något trögare process att ta fram ritningar för platsgjutet då 

Arkitektshuset har tagit fram mallar och system om hur det ska ritas i 

prefab, detta finns inte för platsbyggt då lösningar ofta är projektspecifika. 

 Det är nästan alltid dyrare produktion vid platsbyggt. 

Fördelar prefab: 

 Arkitekthuset har tagit fram system och mallar som underlättar 

ritningsframtagandet för prefab. Detta gör att en bättre struktur och bättre 

”flow” på arbetet erhålls. 
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 Möjlighet finns att anpassa sig efter stomleverantörerna så att ritningarna 

även passar deras fabriker. Detta är ännu ett sätt att effektivisera 

ritningsframtagandet samt att det ger en bättre ekonomi i projektet. 

Nackdelar prefab: 

 Layouten låses tidigt, medför problem ifall något behöver ändras senare. 

Ett projekt blir billigare om alla inblandade tänker prefab från första början. Då 
anpassas alla ritningar efter prefabtänket och på så sätt effektiviseras hela kedjan. 
D.v.s. att om byggherren, arkitekten, beställaren och övriga inblandade parter 
tänker på att bygga i prefab kommer detta även leda till att projektet blir billigare 
vid produktion. 
 
Några standarder eller öppna system för prefabritningar finns idag inte i Sverige. 
Detta är något som Arkitekthuset tycker är bra då ens egna system gynnar 
företaget och på så sätt blir företaget konkurrenskraftigt och nischat. 
Att fel uppkommer vid produktionen är allmänt känt. Ibland på grund av dålig 
projektering då vissa projekt är tidspressade och ibland vid slarv i produktion. Det 
är ungefär lika dyrt att rätta till felen oavsett vilket tillvägagångsätt som väljs. 
Dessvärre kan det ibland vara svårare att justera dessa fel vid prefab och då kan de 
bli nödlösningar för att rätta till misstaget. Fel kan t.ex. vara att håltagningar har 
missats, detta är ett fel som enligt arkitekten uppkommer vid varje projekt. Vid 
platsbyggt är det viktigt att ha en uppmärksam platschef som upptäcker 
projekteringsfel tidigt. Då kan fel åtgärdas och problem fixas till innan bygget är 
påbörjat eller innan byggskedet där felet upptäckts.  
 
En möjlig förklaring till varför byggföretagen inte bygger mer i prefab utanför 
storstäderna kan vara att de kan bli tvingade att avskeda personal då platsgjutet 
kräver fler mannar på bygget. Det kan även bero på en byggtradition som innebär 
att företagen är vana med att göra på ett visst sätt och därför känner sig bekväma. 
Branschen är i det stora hela konservativ och det tar tid att föra in förändringar. 
Ett exempel på detta är projektet Kv. Solrosen i Borås som hade ritats för prefab 
åt beställaren men som ändå tillslut blev platsbyggt. 
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3.3 Enkät 

Enkätundersökningen är baserad på åsikter från yrkesarbetare inom Skanska 
Jönköping. Sammanlagt svarade 13 yrkesarbetare inom Skanska på frågorna. 
Resterande arbetare på bygget var inte tillgängliga för enkätundersökningen. Sex 
av frågorna besvarades av endast tolv personer. Enkätundersökningen utfördes 
30/11 2012 på Kv. Atollen och Kv. Asken i Jönköping. I samband med 
undersökningen informerades respondenterna om enkäten. Frågeställningen i 
undersökningen baserades på genomförda litteraturstudier som återfinns i 
genomförandedelen samt tidigare insamlad information från intervjuer. Som hjälp 
vid utformning av enkäten användes en mall ifrån Lundin Sveijer utvärderingar.71 
Även råd på metod och utformning användes, t.ex. att endast ta upp ett ämne i 
taget. 72 Enkätfrågorna finns även under bilaga 9.2.  

 

 

Bland de svarande upplevde en majoritet på 85 % att de kände sig mer slitna vid 
platsbyggt än vid prefab.   

 

                                                 
71

 Lundin, Sveijer. 2003-2010. 2010. 

http://support.utv.se/%5CLibrary%5Cdocuments%5CDokumentation%5CHur%20skapar%20jag%20e

n%20bra%20enk%C3%A4t.pdf (Hämtad 2012-10-29) 

72 Wärneryd, Bo. Att fråga. Örebro: Statistiska Centralbyrån, 1990. 
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En majoritet svarade att de inte visste ifall mer personerskador uppstod vid 
platsbyggen än vid prefabbyggen. Av de resterande svarade 30 % nej på frågan 
och 23 % att de märkte av samma eller liknande antal olyckor vid båda 
produktionsmetoderna. Ingen av de utfrågade upplevde att fler skador skedde vid 
platsgjutet. 

 

 

Av de svarande upplevde en majoritet på 69 % att det oftare blir övertid vid 
platsbyggt. 
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Av de tillfrågade yrkesarbetarna kände sig 54 % mer motiverade att jobba med 
platsgjutet medan 36 % uppgav att de kände sig lika motiverade vid respektive 
produktionsmetod. En person uppgav sig känna mer motivation vid prefab. 

 

 

Av de utfrågade valde en att inte besvara denna fråga varav endast tolv svar 
registrerats. Hälften av alla tillfrågade ansåg att stressgraden var samma vid båda 
produktionsmetoderna. En yrkesarbetare ansåg att det inte var mer stress vid 
platsgjutet medan resterande 42 % ansåg sig vara mer stressade vid platsbyggt. 
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På frågan ifall yrkesarbetarna upplevde att arbeta mer väderexponerat vid 
platsgjutet svarade 69 % att de inte upplevde det som ett problem. För tre 
respondenter spelade det ingen roll ifall de var mer eller mindre väderexponerade. 

 

 

En majoritet på 69 % svarade att de inte upplevde att de oftare blev sjuka vid 
platsgjutet än vid prefab. Resterande fyra svarade jämnt fördelat på alternativen 
”samma” och ”vet inte”. Ingen av de utfrågade svarade att de oftare blev sjuka vid 
platsgjutet. 
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Av de utfrågade upplevde 77 % att de gjorde åt mer kläder vid platsgjutet än vid 
prefab.  

 

 

Av de utfrågade upplevde fem att arbetet blev mer kontinuerligt vid platsgjutet än 
prefab. Lika många ansåg att arbetet var lika kontinuerligt vid båda metoderna. En 
av de 13 utfrågade ansåg att arbetet inte var lika eller mer kontinuerligt vid 
platsgjutet. Endast 8 % av de utfrågade ansåg att arbetade med prefab var mer 
kontinuerligt. 
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Av de utfrågade ansåg 46 % att de inte behöver göra arbeten utöver sina egentliga 
arbetsuppgifter medan 31 % ansåg att det förekom. Resterande 23 % svarade ”vet 
inte” på frågan. 

 

 

Lika stor andel som vid platsgjutet (46 %) ansåg att de vid prefab inte behövde 
göra arbeten utöver sina egentliga arbetsuppgifter medan 15 % ansåg att det 
förekom. Av de utfrågade var det 39 % som svarade att de inte visste. 
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På ovanstående fråga svarade endast tolv personer. En majoritet på 58 % svarade 
att de föredrar att arbeta med platsgjutet än prefab medan 33 % inte föredrog 
någon specifik produktionsmetod. En person av de tolv utfrågade svarade att de 
inte föredrog platsgjutet. 

 

 

En majoritet på 92 % upplevde att det finns moment vid platsgjutet som är fysiskt 
påfrestande. 
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En av personerna som deltog i enkätundersökningen valde att inte svara på 
ovanstående fråga. Av de svarande ansåg 58 % att det fanns fysiskt påfrestande 
moment vid prefab medan 17 % inte ansåg det. Resterande svarade ”vet inte”. 

 

 

Majoriteten (46 %) av de svarande ansåg att det förekom lika mycket buller vid 
respektive produktionsmetod. 31 % av de utfrågade ansåg att det förekom mer 
buller vid platsbyggt och 23 % att det inte gjorde det. 
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En majoritet på 77 % upplevde att det blir en renare arbetsplats vid prefabbyggen 
än vid platsgjutet.  

 

 

Av de svarande ansåg 62 % att det i genomsnitt sker ett till två momentbyten på 
arbetet vid prefab under en vecka, 33 % ansåg att det sker tre till fyra gånger och 
resterande upplevde att det skedde mer än fem gånger. Genomsnittligt sker 2,38 
momentbyten per vecka. 

 

0

2

4

6

8

10

12

Nej Samma Ja Vet inte

Upplever du att det blir en renare 
arbetsplats vid prefab än vid platsbyggt? 

Antal personer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ett - två tre - fyra fem+

Hur ofta sker momentbyte per vecka vid 
prefab? 

Antal personer



Genomförande 

43 

 

En majoritet på 54 % ansåg att momentbyte sker tre till fyra gånger i genomsnitt 
per vecka vid platsgjutet. Av de svarande ansåg 31 % att momentbyte sker en till 
två gånger och 15 % att det skedde mer än fem gånger per arbetsvecka. 
Genomsnittligt sker 3,12 momentbyten per vecka. 

 

 

En person valde att inte svara på ovanstående fråga. En majoritet på 75 % ansåg 
att den genomsnittliga ställtiden på prefab var fyra till åtta minuter medan 17 % 
ansåg att det var längre än åtta minuter. Resterande ansåg att ställtiden var under 
fyra minuter. Genomsnittligen blev ställtiden ca 6min. 
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Ovanstående fråga besvarades av tolv personer. Hälften av de svarande ansåg att 
ställtiden vid platsgjutet var fyra till åtta minuter och 33 % ansåg att ställtiden var 
längre. Resterande två personer ansåg att ställtiden var kortare än fyra minuter. 
Genomsnittliga ställtiden blev ca 6,5min. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Vilka ekonomiska för- och nackdelar finns med en 

prefabricerad stomme kontra en platsbyggd stomme? 

4.1.1 Tid och tidsberoende kostnader 

4.1.1.1 Resultat 

Den största fördelen med en prefabricerad stomme är att byggtiden sjunker i 
jämförelse med det platsgjutna alternativet.73 74 75 Enligt studier kan 
produktionstiden sjunka med 22 % vid uppförande av två identiska byggnader ifall 
prefabalternativet väljs. Däremot ökar både projekteringstiden och 
projekteringskostnaderna för prefab med ca 27 % respektive 20 % i samma studie. 
En prefabstomme kan byggas med 5-6 våningar på ca två månader. Samma arbete 
skulle ta ca 5-6 månader med platsgjuten stomme.76 Men även om 
tillverkningstiden från fabriken för prefabstommen räknas in så är det fortfarande 
5 % lägre tidsåtgång och 5 % lägre produktionskostnad för prefabalternativet.77 
Eftersom att tidsåtgången för prefabprojekt sjunker innebär det att även de 
tidsberoende arbetsplatsomkostnaderna sjunker. Dessa kostnader är för 
arbetsledning, maskiner, bodar och tillfällig försörjning.78 Vid en jämförelse av 
personalbehovet mellan Asken och Atollen visades det att det krävdes mer 
personal vid en platsgjuten stomme. Vid Kv. Asken arbetade ca 20 hantverkare 
medan Kv. Atollen hade ca 7 hantverkare, men detta är exklusive 
prefableverantörens personal.  

4.1.1.2 Analys 

Den kortare byggtiden medför att omkostnaderna på byggarbetsplatsen blir lägre 
vilket i detta avseende minskar produktionskostnaden. I och med att en del av 
produktionen flyttas från byggarbetsplatsen till fabrik vid prefab skapas mervärden 
för samhället. Störningar på statsbilden, infrastrukturen samt buller drabbar 
samtliga i omgivningen under en kortare period om prefab väljs. För byggherren 
skapas mervärden då denne kan få sin byggnad tidigare och på så sätt få in intäkter 
som täcker räntor, amortering, vinst etc. Detta medför också att 
byggentreprenören blir klar snabbare och kan då ta fler projekt. 

 

                                                 
73

 Erfaren produktionsledare på Atollen; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-29 
74

 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. Stockholm; 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf (Hämtad 2012-11-30) 
75

 Fernström, Gösta & Kämpe, Per, Industriellt byggande växer och tar mark. Stockholm: Fälth & 

Hässler, 1998 
76

 Platschef; Skanska Jönköping. Intervju 2012-11-13 
77

 Paus, Kjeld, Platsbygge – prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö, En jämförande studie. 

Stockholm: Byggforskningsrådet, 1996 
78

 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats, Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. 

Lund: AB Svensk Byggtjänst, 2008 

http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
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Kortare byggtid sänker etableringskostnaden. Vid en försening är 
personalkostnaden och arbetsledningskostnaden högre för en platsgjuten stomme 
än vad den är för en prefabstomme då det krävs ett större manskap för det 
förstnämnda. 

4.1.1.3 För- och nackdelar 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Byggtid + - 

Tidsberoende kostnader + - 

Personalbehov + - 

Projekteringskostnad - + 

Projekteringstid - + 

4.1.2 Materialhantering, form- och ställningskostnader 

4.1.2.1 Resultat 

Platsgjutet behöver en större etableringsyta då större lager krävs för material än 
vad som behövs med en prefabstomme.79 Vid prefab blir det en effektivare 
materialhantering då mindre material behöver lagras på byggarbetsplatsen.80 Det är 
dessutom lättare att hålla en ren arbetsmiljö med prefabstomme. Detta då 
elementen redan är färdiggjutna när de anländer och inte behöver gjutas med 
oundvikligt spill som följd.81 Men prefabelementen kan skadas under transporten 
från fabrik till byggarbetsplats. Skador på elementen kan medföra extra 
omkostnader när det ska lagas.82 Vid prefab krävs en större kran för montering av 
prefabelement. Denna kostnad blir ca 2,5 gånger större vid prefab än vid liknande 
projekt i platsgjutet.83 En kostnad som finns vid platsgjuten stomme är 
formkostnaden, något som kan elimineras vid en prefabstomme.84 Vid gjutning 
måste arbetarna ibland skapa specialformar för att kunna gjuta ett speciellt parti 
som en standardform inte passar för.85 Dessa formar måste kapas och formas 
manuellt vilket både kräver material och tid. Specialformarna går oftast inte att 
återanvända efter genomförd gjutning utan blir till byggavfall.86 
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 Platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-17 
80

 Prefabexpert; Skanska Jönköping. Intervju 2012-11-20 
81

 Allen, Edward & Iano, Joseph, Fundamentals of building construction, materials and methods. 5 

uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 
82

 Erfaren platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-11-15 
83

 Kalkylingenjör; Skanska Jönköping. Intervju fortlöpande 
84

 Platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-17 
85

 Platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-17 
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 Erfaren platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-17 
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Materialspill är en kostnad för byggentreprenören samt att det medför kostnader 
för deponering.87 Enligt studier utgör arbetskraft 50 % av kostnaderna vid 
källsortering och annan efterhantering av material på byggarbetsplatsen.88 Det 
sammanlagda byggavfallet kan minskas med ca 35 % om prefabricerad stomme 
väljs framför platsgjuten stomme.89 Vidare kan ställningsbyggande minimeras eller 
elimineras helt då prefabelement kan beställas färdigmonterade med isolering och 
fasad från fabrik.90 

4.1.2.2 Analys 

Den effektivare materialhanteringen bidrar till en mindre etableringsyta och 
mindre springtid till och från materiallagret. Dock krävs en större kran på grund 
av prefabelementens massa och dimensioner. Vid platsbyggt behöver den gjutna 
ytan slipas och behandlas. Även lagning av sprickor som uppkommit efter 
gjutning kan uppkomma. Eftersom gjutningen sker på fabrik minskas spill i form 
av armering, betong och eventuella specialformar från byggarbetsplatsen. Detta 
bidrar till mindre spill och lägre deponeringskostander för prefab. Ekonomiska 
risker som uppkommer i samband med prefableveranser är förseningar och skadat 
gods. I samband med planering av ett prefabbygge kan det väljas att elementen är 
fasadbeklädda vid leverans. Dessa element behöver minimalt med efterarbeten 
eller inget alls. Då platsbyggt behöver kompletteras med både isolering och 
fasadmaterial behövs det alltid ställningar på utsidan av stommen. Detta medför 
en risk för fallolyckor samt att det tillkommer ställningskostnader.  

4.1.2.3 För- och nackdelar 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Krankostnad - + 

Lagerstorlek + - 

Mindre 
ställningsbyggande 

+ - 

Renare arbetsplats + - 

Etableringsyta + - 

Formkostnad + - 
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4.1.3 Vintermerkostander 

4.1.3.1 Resultat 

Vid två identiska flerbostadshus som uppförts tog det ca tre månader för det 
platsgjutna alternativet att nå tätt hus. För det prefabricerade alternativet tog det 
ca tre veckor att erhålla tätt hus.91 

Under vintertid sjunker arbetstempot vid utomhusarbeten på platsgjutet.92 93 Detta 
sker inte efter att tätt hus erhållits. Monteringstakten för prefab är densamma vid 
olika årstider.94 De båda produktionsmetoderna kräver vinterunderhåll i form av 
snöröjning och skottning etc.95 Under den kallare perioden av året tillkommer det 
vintermerkostnader för att hålla betongen varm under platsgjutning.96 De 
erfarenhetsvärden som läggs på som merkostnader är 60kr/m2 för bjälklag och 
42kr/m2 för väggar.97  

4.1.3.2 Analys 

Tätt hus erhålls fyra gånger snabbare vid prefabrikation. Detta innebär att 
yrkesarbetarna får arbeta en kortare period väderexponerat. Eftersom att 
arbetstempot sjunker under vinterhalvåret vid arbeten utomhus är det större risk 
att platsgjutet drabbas av detta. Vintern kan medföra tillfälliga avbrott/förseningar 
på båda produktionsmetoderna vid stor mängd snö. Platsgjutet drabbas hårdast på 
grund av merkostnaderna vid gjutning. Detta är kostnader som undviks vid 
prefabrikation. 

4.1.3.3 För- och nackdelar 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Tätt hus + - 

Vintermerkostnader + - 
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4.1.4 Projektering 

4.1.4.1 Resultat 

Installationer är lättare att dölja och gjuta in i en platsgjuten stomme. Vid en 
prefabstomme medför detta problem då det är komplicerat att dölja 
installationerna eller att gjuta in dem i betongelementen.98 99 Att det uppkommer 
fel vid båda produktionsmetoderna är allmänt känt.100 Det handlar oftast om att 
tex en håltagning har missats och detta kostar ungefär lika mycket att åtgärda för 
respektive metod.101 102 Prefabricerade betongstommar kräver kompletta 
handlingar tidigare i projekteringsskedet än platsbyggt. Detta för att fabriken ska 
kunna planera in tillverkningen samt kunna rita upp alla element så att de passar in 
i fabrikens tillverkningsmått.103 104 Därför blir det svårare att göra ändringar i 
ritningar vid prefabbygge efter att prefableverantören börjat gjuta de element som 
ska användas till den färdiga fastigheten.105 

4.1.4.2 Analys 

Platsgjutet ger mer fördelar på arkitekturen då installationer kan döljas helt utan 
avancerade lösningar. Projekteringen vid prefab kräver mer tid och större 
noggrannhet. Detta då ändringar efter produktionsstart på fabrik kan ha stora 
ekonomiska konsekvenser. Vid platsgjutning kan ändringar göras senare i 
projektet på grund av att layouten inte låses till ett modulbygge. 

4.1.4.3 För- och nackdelar 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Arbete med 
installationer 

-   

Möjlighet till ändringar 
under projektets gång 

- + 

 

 

 

                                                 
98

 Erfaren platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-11-15 
99

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset Jönköping. Intervju 2012-11-28 
100

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset Jönköping. Intervju 2012-11-28 
101

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset Jönköping. Intervju 2012-11-28 
102

 Erfaren platschef på Asken; Skanska Jönköping. Intervju 2012-10-17 
103

 Paus, Kjeld, Platsbygge – prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö, En jämförande studie. 

Stockholm: Byggforskningsrådet, 1996 
104

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset Jönköping. Intervju 2012-11-28 
105

 Erfaren arkitekt, Arkitekthuset Jönköping. Intervju 2012-11-28 



Resultat och analys 

50 

4.2 Hur påverkar yttre omständigheter och indirekta 

ekonomiska faktorer produktionskostnaden vid 

respektive produktionsmetod? 

Utöver de för- och nackdelar som togs upp i fråga 4.1. så kan det vid val av 
stomme tillkomma fleralet andra parametrar som påverkar priset på respektive 
produktionsmetod. Tilläggskostnader och eventuella mervärden som tillkommer 
kan delas upp i två huvudkategorier, yttre omständigheter och indirekta 
ekonomiska faktorer. 

Yttre omständigheter innebär sådant som byggentreprenören till viss mån inte kan 
råda över. Dessa påverkar priset på respektive stomme och vilken 
produktionsmetod som väljs. Indirekta ekonomiska faktorer är faktorer som 
uppkommer på arbetsplatsen, alltså under produktionsskedet. 

4.2.1 Leverantörernas situation 

4.2.1.1 Resultat 

En nämnvärd skillnad är att prefab inte hamnar inom byggbranschen utan 
tillverkningsindustrin som är mer känslig för konjunktursvängningar.106 En 
påverkande faktor är även att prefabbyggandet använts som resursstöd till 
platsgjutet under lågkonjunkturer för att sedan vid högkonjunktur inte användas i 
samma utsträckning.107 Vid lågkonjunktur kan detta påverka priset på 
prefabstommen mellan 10-20% mer än vid platsgjutet.108  

Öppna system inom prefabindustrin innebär ett byggsystem där komponenter, 
element och lösningar standardiserats så att de blir kompatibla med varandra.109 I 
Sverige använder företag egna system istället, vilket gynnar entreprenöriellt 
tänkande samt det egna företaget.110 111 Men om öppna system hade använts skulle 
priserna pressats och en större leveranssäkerhet skulle råda på grund av 
konkurrensbilden vid standardiserade lösningar.112 Vid mindre konkurrens pressas 
inte priserna lika hårt varav Sverige utökat prefabmarknaden till de baltiska 
länderna samt Polen som erbjuder lägre priser.113 Vid köp från icke svenska 
prefableverantörer tillkommer valutakurser som en extern förutsättning som kan 
påverka priset.114 
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Egna slutna system kan innebära dyra ritningsöversättningar och förseningar för 
byggnadsentreprenören vid en eventuell konkurs av prefableverantören.115  

4.2.1.2 Analys 

Konjunkturerna påverkar båda produktionsmetoderna positivt respektive negativt 
vid hög- respektive lågkonjunktur. Konjunkturpåverkan medför att det blir mer 
attraktivt med platsgjutet överlag då prefabindustrin är mer känslig.  

Avsaknaden av öppna system i Sverige har sina konsekvenser på prefabindustrin. 
Detta skapar en sämre konkurrenssituation då beställare ofta avstår att beställa 
från mindre leverantörer på grund av den ekonomiska risken ifall de skulle gå i 
konkurs. Om samma standard användes i hela Sverige skulle en gynnsammare 
konkurrenssituation skapas ur byggherrens perspektiv då alla skulle ha samma 
förutsättningar. För platsgjutet finns inget liknande problem. Skulle ett anlitat 
företag gå i konkurs skulle det inte medföra samma ekonomiska risk då gjutning 
kan fortgå utan att översätta lösningar på ritningen till företagets egen standard. 

4.2.1.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Konjunkturkänslighet Mer känslig Mindre känslig 

Konkurrensbild hos 
leverantörer 

Sämre pga. slutna system Bättre pga. mer 
standardiserat 

4.2.2 Ritningsunderlag 

4.2.2.1 Resultat 

En bristande projektering kan göra att priset ökar med upp till 20 % vid en 
prefabstomme beroende på ritningsunderlag.116 Prefab väljs med fördel till 
ritningar som möjliggör enhetlig repetitionsmöjlighet bland elementen i stommen 
samt är konsekventa i installationerna.117 Byggnader som möjliggör en hög 
repetitionsmöjlighet för prefab är t.ex. lagerlokaler samt andra byggnader som är 
konsekventa i utformningen. Ifall detta inte är möjligt måste flertalet olika 
moduler tillverkas enbart för bjälklaget vilket både blir dyrare och kräver mer tid. 
Detta medför att platsgjutet blir ett mer ekonomiskt attraktivt val.118 För 
platsgjutet uppkommer en repetitionsmöjlighet vid gjutning med standardformar. 
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4.2.2.2 Analys 

När det står i valet mellan prefabricerad stomme och platsgjuten stomme är 
ritningsunderlaget av stor vikt. Prefabricerade stommar eftersträvar en 
repetitionsmöjlighet på fabrik samt på byggarbetsplatsen. Detta genom att hålla 
nere antalet olika moduler för att skapa en effektivare produktion. Då 
flerbostadshus tenderar att vara mer friformiga än t.ex. lagerlokaler kan inte den 
efterstävade repetitionsmöjligheten för prefab utnyttjas. Detta är en anledning till 
att platsgjutna stommar är mer vanligt förekommande bland flerbostadshus. 

4.2.2.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Repetitionsmöjlighet vid 
enkel arkitektur 

Mycket hög God 

Kostnad vid avancerad 
arkitektur 

Högre än platsgjutet Lägre än prefab 

4.2.3 Erfarenhet 

4.2.3.1 Resultat 

Erfarenhetsvärden i samband med båda produktionsmetoderna skapar effektivare 
byggen. Vid repetitiva moment minskar den genomsnittliga tiden desto fler gånger 
arbetsuppgiften genomförs. Inkörningstalet inom traditionellt byggande varierar 
mellan 85-100% beroende på arbetsuppgifter.119  

När det kommer till prefab beror effektiviteten även här till stor del på erfarenhet. 
I ett projekt utfört av JM där fem likadana hus uppfördes i platsgjutet samt prefab 
skiljde byggtiden på det första och sista prefabhuset fyra veckor. Detta motsvarade 
den extra projekteringstiden som uppkom på prefabsidan jämfört med de 
platsgjutna husen.120 Inom prefab kan erfarenheten inom arbetslaget från tidigare 
prefabbyggen innebära upp till 20 % lägre kostnad på grund av inlärningseffekten 
vid resning av en stomme.121  
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4.2.3.2 Analys 

Byggandet av platsgjutna stommar kan skilja upp till 15 % tidsmässigt beroende på 
erfarenheten hos byggarbetarna. Den längre projekteringstiden på prefabsidan kan 
tjäna in 20 % av produktionskostnaden genom inkörningseffekten som 
uppkommer med erfarenhet. Men erfarenhet hos underleverantören från liknande 
tidigare projekt samt från företagets egna arbetslag krävs för att kunna sänka 
kostnaderna och göra prefab mer effektivt. 

4.2.3.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Effektivitet pga. tidigare 
erfarenhet 

Mycket hög Hög 

Inlärningseffekt Mycket hög Hög 

4.2.4 Tidsspill 

4.2.4.1 Resultat 

Det finns flera olika orsaker till varför tidsspill uppstår. Dels kan det vara väntan, 
omarbete och outnyttjad tid. Dessa olika tidsspill kan tillsammans utgöra så 
mycket som 1/3 av den totala produktionstiden på ett bygge.122 Enligt en erfaren 
platschef på Skanska finns ett linjärt samband mellan antal personer på bygget och 
antal outnyttjade minuter. Om personalen minskades till hälften skulle tidsspillet 
från outnyttjad tid även bli hälften.123 Av den totala arbetstiden består 10 % av 
outnyttjad tid.124 Tidsspill vid omarbeten kan undvikas genom en bättre planering. 
För att förebygga slitage på yrkesarbetarna vid platsgjutet förekommer skiftning av 
arbetsuppgifter för att samma moment inte ska utföras monotont under längre 
tid.125 Vid momentbyte går tid åt för förberedelser och ställtid.126 
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Enligt undersökningen av FoU Väst går 45 % av tiden på byggarbetsplatsen åt 
förberedelser.127 Prefab skapar en effektivare arbetsplats.128 Enligt utförd 
enkätundersökning på Skanska i Jönköping sker 30 % fler momentbyten vid 
platsgjutet än vid prefab. Ställtiden per momentbyte uppskattades till ca 6 min på 
produktionsmetoderna. Dock ansåg endast 8 % av de tillfrågade i samma 
enkätundersökning att de upplevde att arbeta med prefab blev mer kontinuerligt. 
Vidare blir materialhanteringen vid prefab effektivare då lager på 
byggarbetsplatsen inte uppförs i samma utsträckning och springtider till och från 
lagret kraftigt kan minskas.129 

4.2.4.2 Analys 

Tidsspill på byggarbetsplatsen är en kostnad som märks av först och främst när 
projektet blir försenat. Tidsspill kan även vara inräknat i kalkylerna men i samband 
med effektivisering minskar den planerade tiden för momenten. Desto fler 
yrkesarbetare som jobbar på ett bygge, desto större blir tidsspillet. Exempel på 
outnyttjad tid kan vara att arbetare stannar upp och pratar på bygget eller gångtid 
till och från lager. Momentbyten sker oftare vid platsgjutning. Detta kan vara en 
orsak till att tid lagd på förberedelser blir så pass hög.  

En anledning till att personalen inte upplevde att prefab var mer kontinuerlig än 
platsbyggt kan vara att kringarbeten så som lagning av element vid 
stomkomplettering ofta uppkommer.130 

4.2.4.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Tidsspill  Samma 
procentsats  

 Färre arbetare 

 Samma 
procentsats 

 Fler arbetare 

Momentbyten Färre än platsgjutet Fler än vid prefab 
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4.3 Vilken påverkan har respektive produktionsmetod 

på de mjuka parametrarna för den utförande 

organisationen? 

Som tidigare nämnts så baseras stomvalet först och främst på ekonomiska 
värderingar men hänsyn tas även till arbetsmiljöaspekter.131 De mjuka 
parametrarna är kopplade till arbetsmiljön och påverkas då av 
produktionsmetoden. De mjuka parametrarna definieras som stress, 
slitage/skador och motivation i denna rapport. 

4.3.1 Stress 

4.3.1.1 Resultat 

På grund av de pressade byggtiderna upplever byggarbetare idag mer stress.132 133 
Enligt tidigare undersökningar har tre av tio byggarbetare under en femårsperiod 
blivit skadade eller sjuka på grund av stressen som uppkommit på arbetet.134 I den 
genförda enkätundersökningen på Skanska i Jönköping upplevde 69 % att det 
oftare blev övertid vid platsgjutet än med prefab. Ökad arbetsmängd och ökat 
arbetstempo är två faktorer som framkallar stress.135 Effekten av stress medför 
psykisk ohälsa och besvären kan, ifall stressen får fortlöpa under en längre tid, bli 
fysiska.136 Vidare kan stressen som uppkommer i samband med tidspressen 
medföra att fler olyckor sker på byggarbetsplatsen samt att sjukfrånvaron ökar.137 
138 I den genomförda enkätundersökningen ansåg hälften att stressgraden var 
samma vid respektive stommetod. Dock ansåg 42 % att det var mer stressande att 
arbeta vid platsgjutet.  

4.3.1.2 Analys 

Övertiden som oftare uppstår vid platsgjutet kan räknas in i både ökad 
arbetsmängd samt ökat arbetstempo. Detta skapar förutom mer stress för 
yrkesarbetarna även direkta negativa ekonomiska effekter på projektet då 
personalkostnaderna ökar. Prefab medför även att arbetsledningen avlastas då 
antal yrkesarbetare minskar. Dessutom har arbetsledningen mer tid på sig att tänka 
igenom beslut.139 
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Tre av tio byggarbetare under en femårsperiod var frånvarande på grund av stress. 
I enkätundersökningen upplevde 42 % av respondenterna att mer stress uppkom 
vid platsgjutet. Med detta i åtanke kan det antas att dessa siffror skulle kunna 
minska med en ökad prefabriceringsgrad. 

4.3.1.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Övertid Mindre frekvent Oftare 

Stressgrad Lägre Högre 

4.3.2 Skador och slitage 

4.3.2.1 Resultat 

Att bygga med prefab skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.140 Gjutning 
på fabrik bidrar till bättre arbetsmiljö för arbetarna då arbetet är mer 
standardiserat. Detta då det utförs i en kontrollerad miljö istället för ute på 
byggarbetsplatsen.141 Detta i sin tur minskar risken för att arbetsolyckor och 
arbetsskador sker.142 Vid platsgjutet finns risk för personskador för 
betongarbetarna som arbetar med formsättningen.143 Dock visar 
enkätundersökningen att yrkesarbetarna inte upplevde att fler olyckor skedde på 
platsgjutna projekt än på prefabricerade projekt. Detta stödjs även från 
genomförda intervjuer samt tidigare framtagna studier där olycksfrekvensen varit 
lika hög på respektive produktionsmetod.144 145 På prefab ökar däremot risken för 
klämskador vid montering av prefabväggar.146 

Däremot kan tydliga skillnader på slitage tas fram för respektive metod. Arbete i 
samband med platsgjuten stomme skapar större risk för förslitningsskador än för 
en prefabricerad stomme.147 148 149 
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Vid arbete med prefabricerade element förekommer endast 1/3 så mycket 
belastande arbetsmoment som vid platsgjutet.150 T.ex. vid formsättning av bärande 
väggar sker arbete med armarna över axelhöjd ca.25 % av tiden.151 I den 
genomförda enkätundersökningen upplevde en majoritet av yrkesarbetarna på 85 
% att de kände sig mer slitna vid platsbyggt än prefab. 

Under 2007 bestod 69 % av alla arbetssjukdomar av belastningsskador, dessa med 
rehabilitering eller sjukskrivning som följd.152 Även i den genomförda 
enkätundersökningen upplevde 92 % att det finns moment vid platsgjutet som är 
fysiskt påfrestande medan motsvarande siffra var 58 % på prefab. Sjukfrånvaron 
anses vara lika stor på båda produktionsmetoderna och graden påverkas inte av att 
en större del av arbetet sker utomhus vid platsgjutet.153 154 För att förebygga slitage 
vid platsgjutet förekommer skiftning av arbetsuppgifter för att samma moment 
inte ska utföras monotont under längre tid.155  

4.3.2.2 Analys 

Resultatet om vilken produktionsmetod som det uppkommer flest skador vid är 
delat. Enligt Betongvaruindustrin minskas risken för att arbetsskador och 
arbetsolyckor vid val av prefab.156 Däremot enligt erfarenheter av yrkesarbetare 
och tjänstemän på Skanska Jönköping sker inte fler olyckor vid platsgjutning. 
Detta stärks även av Kjeld Paus studie av Sticklingehöjden. Platsgjutet är mer 
fysiskt krävande då 2/3 så mycket belastande arbetsmoment förekommer än vid 
prefabrikation kan det antas att en större del av de sjukskrivna yrkesarbetarna 
kommer från projekt med platsgjutna stommar.  

 

4.3.2.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Olycksfrekvens Samma Samma 

Fysiskt tunga moment Färre Fler 

Sjukfrånvaro Samma Samma 
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4.3.3 Motivation 

4.3.3.1 Resultat 

En aspekt som påverkar samtliga mjuka parametrar som tagits upp i rapporten är 
arbetsmiljön. En ren byggarbetsplats är direkt kopplad till arbetsmiljön då det 
minskar risken för olycksfall samt ökar trivseln och prestationsförmågan.157 Vid 
den utförda enkätundersökningen på Skanska Jönköping framgick att 77 % av 
yrkesarbetarna upplevde att det blev en renare arbetsplats vid prefabbyggen än vid 
platsgjutet. En sämre arbetsmiljö bidrar negativt på motivationen som är kopplad 
till produktionen.158 Dock visade enkätundersökningen på Skanska att den mindre 
rena arbetsplatsen som upplevdes vid platsgjutet av en majoritet på 90 % att de 
kände sig lika eller mer motiverade att arbeta med platsgjutet.  

På prefabricerade stommar fås tätt hus snabbare.159 Detta innebär att det skapas 
bättre förutsättningar för en trivsammare arbetsplats vid en förtillverkad 
klimatskyddad stomme.160 Men att arbeta mer väderexponerat vid platsgjutet 
ansåg 69 % i samma undersökning hos Skanska att de inte upplevde det som ett 
problem. 

4.3.3.2 Analys 

Enkätundersökningen på Skanska visade att 90 % upplevde att de var lika eller 
mer motiverade att arbeta med platsgjutet. En förklaring till att motivationen är 
högre med platsgjuten stomme är att personalen är mer vana att arbeta med 
platsgjutet. Även om en trivsammare arbetsmiljö erhålls vid en klimatskyddad 
stomme upplevde 69 % av yrkesarbetarna att det inte är ett problem att arbeta mer 
väderexponerat. Att arbeta utomhus på sommaren kan istället upplevas som en 
motivationshöjande faktor. 

4.3.3.3 Summering 

 

Aspekt Prefab Platsgjutet 

Motivation kopplad till 
ren arbetsplats 

Renare arbetsplats än vid 
platsgjutet påverkar ej 

motivationen nämnvärt 

Mindre ren arbetsplats, 
påverkar ej motivationen 

Motivation kopplat till 
väderexponering innan 

tätt hus 

Lägre exponering, ej 
motivationshöjande 

Längre exponering, ej ett 
problem 
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5 Diskussion 

Syftet med rapporten har varit att jämföra platsbyggt och prefab ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Syftet har även varit att ta fram eventuella mervärden för arbetarna 
genom att studera de mjuka parametrarna. Målet har varit att ge en djupare insyn 
och kunskap kring de ekonomiska aspekterna vid beslutsfattandet av 
produktionsmetod vid val av byggnadsstomme, prefab eller platsbyggt. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilka ekonomiska för- och nackdelar finns med en prefabricerad 
stomme kontra en platsbyggd stomme? 

Prefabstommen har generellt sett kortare byggtid än det platsgjutna alternativet. 
De tidsberoende kostnaderna sjunker vid prefab men däremot är det inte sagt att 
själva byggnadsstommen alltid blir billigare än vid en platsgjuten stomme. Detta 
kan bero på att prefabpriserna kan bli högre på grund av transportkostnader, 
pålägg av underentreprenören etc. Det som bör göras är att undersöka den totala 
projektkostnaden från framtagning av ritningarna till en färdig byggnad. 

För byggentreprenörens del kan det vara positivt med den längre byggtiden då 
personalen sysselsätts under en längre tid. Vid kriser och/eller vid brist av jobb är 
detta bra för byggföretaget för att det kan innebära att avskedning av personal 
undviks. Detta däremot kanske inte är det billigaste alternativet alla gånger för 
både byggentreprenören och/eller byggherren. För byggherren kan det istället vara 
en fördel om denne kan få sin byggnad tidigare. Byggherren kan då få in 
hyresintäkterna tidigare och börja täcka sina kostnader samt få avkastning på sin 
investering.  

Enligt flera intervjuade så byggs det mer prefab i Stockholm än jämfört med 
Jönköping. Detta på grund av markpriserna är högre i storstäder samt att det inte 
finns lika stora etableringsmöjligheter i tättbebyggda områden. I storstäder som 
t.ex. Stockholm där det är brist på markyta centralt kan det vara svårt med en 
platsbyggd stomme då det krävs en större etableringsyta för lagret skall vara större 
än vid prefabricerad stomme. Detta kan vara en anledning till att det fortfarande 
byggs mindre prefab i Jönköping då etableringsytan inte måste vara lika kompakt. 

Krankostnaden blir högre vid prefabricering. Men med tanke på den kortare 
byggtiden så kan den totala krankostnaden för prefab ändå bli lägre än för 
platsgjutet under produktionen.  

Vid en prefabstomme krävs det färre hantverkare och tjänstemän. I teorin skulle 
då fler projekt kunna tas under samma tid med samma storlek på manskapet. Men 
i praktiken finns det inte alltid så stora projekt för att kunna sysselsätta hela sin 
personal och därför kan det vara så att många företag väljer att platsgjuta 
stommen som tar längre tid. På Skanskas projekt Kv. Asken krävs det ca tre 
gånger så många hantverkare än vid Kv. Atollen. 
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Mervärden som företaget får ut av att bygga stommen på plats vid för få projekt är 
att företaget bibehåller sin personal och skapar på så sätt kontinuitet i företaget.   

En risk med prefab är om leveransen skulle bli försenad, detta skulle medför att 
bygget riskerar att stå helt still och kostar pengar. Om leveransen av t.ex. betong 
inte skulle anlända så finns det andra betongleverantörer som kan leverera betong 
inom skälig tid.  

Lönen för en byggarbetare är högre än lönen för en industriarbetare, d.v.s. 
personen som sköter gjutningen på fabrik går under kategorin industriarbetare och 
inte byggarbetare. Detta kan vara en bidragande faktor till att prefabpriserna oftast 
blir lägre än de sammanlagda material och arbetskostnaden vid platsgjutet.  

5.1.2 Hur påverkar yttre omständigheter och indirekta ekonomiska 
faktorer produktionskostnaden vid respektive produktionsmetod? 

Den största förutsättningen som påverkar val av produktionsmetod är 
ritningsunderlaget. En prefabexpert kan på kort tid göra en bedömning på ifall 
prefab lönar sig eller inte. I tveksamma fall kan priset skilja upp till 20 % beroende 
på möjligheten att dela upp elementen i likvärdiga komponenter. Detta för att 
hålla nere antalet olika komponenter samt att skapa en upprepningseffekt vid 
montage. Ifall projektet projekteras för prefab från första början och samverkan i 
samtliga led finns så kommer priset att hållas nere. På grund av slutna system 
främjas inte sammarbetet i leden utan göra att prefabprojekteringen inte alls blir 
lika smidig som den skulle kunna vara. I Sverige finns en utvecklingspotential för 
en standardiserad prefabmarknad. 

Genom att uppföra arbetslag med ledning som är specialiserade på prefab skulle 
byggtiderna kunna förkortas ytterligare inom prefab med upp till 20 %. Detta 
behöver i sin tur satsningar från företaget i form av utbildning. Tiden för första 
projektet skulle innefatta upplärning av arbetarna och skulle kunna ta längre tid än 
beräknat. Men med tiden skulle inlärningskurvan ge snabbare byggen vilket skulle 
göra prefab mycket mer konkurrenskraftigt än det är i dagsläget.  

Tidsspillet som uppkommer i samband med lager på byggarbetsplatsen kan variera 
från projekt till projekt och företag till företag. Vid en strategisk disposition och 
ett välorganiserat materiallagret kan det förväntas att spilltiderna blir mindre och 
inte lika omfattande. Det är dock fakta att 10 % av tiden på byggarbetsplatsen är 
tidsspill. 

Eftersom att prefab inte hamnar inom samma bransch som platsgjutet påverkas 
de olika av konjunkturerna. Detta kan vara orsaken till att prefab haft svårt att ta 
marknad då industribranschen är mer konjunkturkänslig.  

En faktor som påverkar priset på projektet, om än i lite utsträckning, är 
arbetskläder. Enligt den utförda enkäten upplevde 77 % av de tillfrågade att de 
gjorde åt mer arbetskläder vid platsbyggt än vid prefab. Detta på grund av att 
platsgjutet sliter mer på kläder vid bland annat gjutning då formolja kan stänka ner 
kläder. Dock har inga uppgifter hur ofta arbetarna byter till nya kläder fåtts fram 
då svar vid samtliga intervjuer har varit att summan är nästan obefintlig jämfört 
med entreprenadssumman. Skanska räknar på 5kr/h per arbetare för arbetskläder. 
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5.1.3 Vilken påverkan har respektive produktionsmetod på de mjuka 
parametrarna för den utförande organisationen? 

Risken för stress och olyckor ökar med de kortare byggtiderna enligt 
undersökningar. Prefab minskar som tidigare nämnts på arbetstiden men kräver i 
sin tur ny kunskap om hur arbetet ska gå till. Det är bekant att kunskapsbrist kan 
leda till stress. Detta medför att det tar tid att införa nya system som skapar 
förändringar. Stressen skulle förmodligen sjunka efter inlärningsperioden för att 
sedan öka igen då byggentreprenörerna skulle se möjligheterna med att åter pressa 
byggtiderna för att bli mer konkurrenskraftig. Även branschens konservativa 
inställning är en annan bidragande faktor till att platsgjutet fortfarande är såpass 
vanligt förekommande. Vidare förekommer enligt anställda på Skanska 
byggtraditioner runt om i landet varav Jönköping fortfarande har en så låg 
prefabriceringsgrad. 

Att 2/3 av de utfrågade i den genomförda enkätundersökningen upplevde att det 
oftare blev övertid på platsgjutet kan det tolkas som att det är svårare att hålla 
tidsplanen samt att arbetet blir stressigt. Detta medför i sig merkostnader för 
projektet som inte räknats med i kalkylen sedan tidigare. Detta är extra kostnader 
som skulle kunna minskas vid prefab ifall ett sammansvetsat prefabarbetslag skulle 
upprättas. 

Från resultaten kan det tolkas att en majoritet av byggarbetarna föredrar att arbeta 
vid platsgjutet trotts den tyngre belastningen. Detta kan bero på flera olika 
faktorer. Enligt folk i branschen kan detta bero på ackordsystem inom företaget. 
Då arbetarna är vana att arbeta med platsgjutet kan även större ackord erhållas. 
Detta ökar den egna motivationen men kan påverka arbetslagets gemensamma 
motivation negativt då innebörders konkurrens kan uppstå. En annan anledning 
som framkommit är arbetarnas yrkesstolthet. Att det är mer gediget och ”redigt” 
att bygga allt själv och se stommen växa fram. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

Metoder som studerats för att ta fram information och kunskap kring platsgjutet 
kontra prefab är litteraturstudier, intervjuer samt en enkätundersökning. 

Litteraturstudier har varit givande då djupare kunskap kring ämnet har tagits fram. 
Framförallt från tidigare utförda studier har nyckeldata tagits fram på tidsåtgång, 
antal skador, kostnader etc. En del tidigare examensarbeten har också använts som 
underlag. Dessa källor granskades extra noggrant. Det optimala hade varit att hitta 
fler relevanta forskningsstudier kring prefab kontra platsgjutet. 

Intervjuerna var till stor hjälp för att skapa en övergripande förståelse för 
problematiken kring valet av produktionsmetod från flera synvinklar och ur flera 
olika positioner. Vad som hade kunnat förbättras skulle vara att fler utomstående 
aktörer hade intervjuats såsom fler byggentreprenörer, byggherrar, arkitektkontor 
samt prefableverantörer. Personer som har intervjuats har samtliga haft flerårig 
branscherfarenhet varav framtagen information kan beaktas som pålitlig. 

Enkätundersökningen som genomförts har bidragit med uppdaterad data att 
jämföra fakta från litteraturstudierna med. Enkätundersökningen har kunnat styrka 
förståelsen som tagits fram från litteraturstudier samt intervjuer. Frågorna kunde 
dock varit mindre ledande med mer neutrala frågeställningar. Antalet 
medverkande i undersökningen var endast 13 personer. Trovärdigheten i 
undersökningen hade ökat ifall fler hade deltagit. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Tidsåtgången blir mindre vid prefabricerade byggnader i jämförelse med 
platsgjutet. Likvärdiga prefabricerade projekt kräver även mindre antal 
yrkesarbetare och tjänstemän. Tiden påverkar direkt etableringskostnaden samt 
kostnader som t.ex. hyra av bodar, maskiner och personalkostnader. Vidare blir 
det effektivare materialhantering vid ett prefabricerat projekt i jämförelse med 
platsgjutet.  

Upprepningseffekten blir större vid prefabrikation än vid platsgjutet då arbetet blir 
mer standardiserat. Effektiviteten påverkas bland arbetarna av tidigare erfarenhet 
vilket är större för platsgjutet än prefab. Om ritningar optimeras för prefab med 
modultänk och maximala upprepningsmöjligheter kommer kostnaderna i hela 
kedjan att sänkas. 

Prefab bör byggas då enkel arkitektur möjliggör en upprepningseffekt. Då detta 
inte är ekonomiskt hållbart är det fördelaktigt att kombinera båda 
produktionsmetoderna istället för att inte enbart platsgjuta. Balkar samt pelare bör 
alltid prefabriceras då det är billigare och säkrare att tillverka på fabrik än att gjutas 
på plats. 

Tidsspill uppgår i genomsnitt till 10 % på byggarbetsplatserna. Eftersom att 
materialhanteringen är effektivare på prefab har detta som följd att tidsspillet blir 
mindre. Utöver detta går färre antal timmar på arbetsplatsen till tidsspill då det är 
färre yrkesarbetare på prefabprojekt än platsgjutna. Vår slutsats är att prefab är 
mer tidseffektivt än platsgjutet. 

Vid ökad stress ökar risken för olyckor och tillbud. Mer stress upplevs på 
platsgjutet än på prefab på grund av högre arbetsmängd, mer fysiskt påfrestande 
arbete samt tidspress. På byggarbetsplatsen är skadefrekvensen densamma, men 
inom tillverkningsindustrin är olycksfallen färre. Gjutningen på fabrik 
kategoriseras som tillverkningsindustri varav mindre olyckor sker då detta moment 
elimineras från byggarbetsplatsen. 

Yrkesarbetarnas motivation ökar vid platsgjutna stommar då arbetarna får arbeta 
med det de är utbildade för. Detta trotts mer fysiskt påfrestande arbete. 

Rekommendationer för vidare studier alternativt fördjupning kan vara att 
undersöka tidsspillet vid respektive produktionsmetod. Även fördjupade 
undersökningar kring de mjuka parametrarna för att få en säkrare statistik kring 
stress och olyckor kan utföras. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Vilka för- och nackdelar ser du med prefabstomme kontra platsgjutet? 

 Vilken påverkan har respektive tillvägagångssätt på de mjuka 

parametrarna(t.ex. stress, förkylningar, tillgänglighet, förslitningar etc.) för 

den utförande organisationen? 

 Har du tid att hjälpa till på andra ställen eller går all tid åt på bygget vid 

prefab kontra platsgjutet? 

 Vilka vanliga fel uppstår vid respektive tillvägagångssätt. 

 Vilka slag spill finns vid platsgjutet/prefab? Och hur stora är dem? 

 Upplever du att något moment ofta blir dyrare eller tar längre tid än 

beräknat? 

 Vad innebär den längre byggtiden för dig och ditt manskap vid platsbyggt 

än vid prefab? Upplever du arbetet som stressigt?  

 Vad innebär den kortare byggtiden för dig och ditt manskap vid prefab än 

vid platsbyggt? Blir det förberedelser under stombygget eller dötid? Vad 

gör manskapet under tiden stommen byggs? 

 Tillkommer mycket extra omkostnader på bygget? Såsom nya kläder till 

medarbetare pga. stänk etc. 

 Vilka fördelar ur produktionssynpunkt ser du med att välja att ha en 

prefabstomme jämfört med platsbyggt? Och tvärtom. 

 Vilka fördelar ur ekonomiskt perspektiv ser du med att välja att ha en 

prefabstomme jämfört med platsbyggt? Och tvärtom. 

 Räknas det på stomval till varje nytt projekt eller utgår man ifrån liknande 

tidigare projekt när man väljer stomme? 

 Vilka aspekter tas med förutom den fysiska kostnaden (pris per kvm) för 

väggen? 

 Varför tror du att det är svårare att räkna hem en prefabstomme? 

 Upplever du att något moment ofta blir dyrare eller tar längre tid än 

beräknat? 

 Hur tror du man kan få ner prefab priset så att de blir konkurrenskraftig 

mot platsgjuten?  

 Vilka ekonomiska faktorer som hör till respektive tillvägagångssätt 

tillkommer utöver tid och materialkostnad och hur påverkar de projektet? 

 Flyter arbetet på bättre vid prefab än platsgjutet? 

 Ställtider vid omflyttning? 

 Vad tror du man kan spara in pengar på vid respektive tillvägagångsätt? 
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9.2 Bilaga 2: Enkätfrågor 

1. Känner du dig mer sliten vid platsbyggt än vid prefab? 

2. Märker du av mer personskador vid platsbyggt än prefab? 

3. Upplever du att det oftare blir övertid vid platsbyggt än prefab? 

4. Känner du dig mer motiverad att jobba vid platsbyggt än prefab? 

5. Upplever du mer stress vid platsbyggt än prefab? 

6. Upplever du att arbeta mer utomhus vid platsgjutet än prefab som ett 
problem? 

7. Upplever du att du oftare blir sjuk vid platsgjutet än prefab då du är mer 
exponerad för väder? 

8. Upplever du att du gör åt med mer arbetskläder vid platsbyggt än prefab? 

9. Upplever du att du får jobba mer kontinuerligt vid platsbyggt än prefab? 

10. Upplever du att du får göra arbeten utöver dina egentliga arbetsuppgifter 
vid platsgjutet? 

11. Upplever du att du får göra arbeten utöver dina egentliga arbetsuppgifter 
vid prefab? 

12. Föredrar du att jobba med platsbyggt före prefab? 

13. Finns det moment som du upplever som fysiskt påfrestande vid 
platsbyggt? 

14. Finns det moment som du upplever som fysiskt påfrestande vid prefab? 

15. Upplever du mer buller vid platsbyggt än prefab? 

16. Upplever du att det blir en renare arbetsplats vid prefab än vid platsbyggt? 

17. Hur ofta sker momentbyte per vecka vid prefab? 

18. Hur ofta sker momentbyte per vecka vid platsgjutet? 

19. Hur lång ställtid upplever du att det är vid momentbyte vid prefab? 
(genomsnitt) 

20. Hur lång ställtid upplever du att det är vid momentbyte vid platsgjutet? 
(genomsnitt) 

 


