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SAMMANFATTNING 

Den byggprocess som idag används vid byggnation av flerbostadshus har länge sett likadan ut. 

Den har gått ifrån en industrialisering för att bli mer platsbyggt. Detta är i flertalet hänseenden 

ett sämre alternativ då det är både dyrare och byggtiden är längre. Skanskas vision är att 

efterlikna den process som idag gäller för småbostadsprojekt, där i princip hela bygget är 

industrialiserat.  

 

Byggprocessen för flerbostadshus involverar flera parter och blir därmed mer komplicerad. 

Första steg i processen blir att studera om det arbete som idag sker ute på fält går att förflytta 

till en fabrik. Därav har det studerats om arbete rörande el och elinstallationer går att omplacera 

och därmed uppnå en ekonomisk och/eller en tidsvinst. Det framtida arbetet är tänkt att ske i 

fabriken där stommen tillverkas och av det blev det intressant att även studera denna.  

 

Metoden som användes för att genomföra projektet var att studera ett pågående projekt. Detta 

för att resultatet skulle bli verklighetsförankrat, annars tenderade resultatet bli strikt teoretiskt 

och svårare att konkretisera. Flerbostadsprojektet heter Blå Jungfru, vilket är ett kommande 

byggprojekt som planerades att börja byggas hösten/vintern 2008 i området Hökarängen/Farsta. 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan byggherren Skanska och beställaren Svenska bostäder.  

 

Resultatet av undersökningen är att det finns en vinstpotential inom denna enhet i branschen. 

Byggherren kan erfara vinst i både tid och ekonomi.  Tidsbesparingen är upp till 70 % och den 

ekonomiska vinsten är cirka 20 %, vilket i praktiken innebär en byggtid för elektriker på 200 

arbetsdagar istället för nuvarande 700 och en besparing på upp till 1 ½ miljon kronor på ett 

byggverk motsvarande Blå Jungfru. Siffrorna påvisar endast att en potentiell vinning existerar. 

Det krävs däremot en mer noggrann undersökning som innefattar att fler faktorer tas i 

beaktande för att få mer precisa uppgifter.  
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ABSTRACT 

The construction process which is used today while constructing residential buildings has for a 

long time remained unchanged. Unfortunately the development process has gone away from 

becoming industrialized and instead most of the work is done at the construction site. In this 

respect this is a worse alternative because the project outcome will be more expensive and the 

construction time will be longer. Skanska’s vision is to have a process which is more like the one 

used in small residential buildings which is fully industrialized.  

 

The constructing process for residential building involves more parties and therefore it becomes 

more complicated. The first step in this development is to study which of the work at the 

constructions sites is possible to transfer to a factory. Therefore a study concerning if work 

related to electricity and electrical installation can be transferred to a factory has been executed. 

The purpose of the investigation is to study if any economical or time profits can be made.  

 

The method which was used to implement this project was to study an ongoing project, because 

the outcome becomes more realistic. The name of residential building project was Blå Jungfru 

(Blue Maiden) and was scheduled to be built on autumn/winter 2008 in Hökarängen/Farsta. The 

project was a cooperation between future proprietor Skanska and the orderer Svenska Bostäder.  

 

The outcome of the investigation was that there are savings that could be made in this matter, 

future proprietor can save both time and money. The time profit is up to 70 % and the 

economical profit is around 20 %, which in reality means that an electrician only needs 200 

working-days instead of 700 and an economical profit up to 1 ½ million SEK on a project 

corresponding Blå Jungfru. These numbers only indicate that savings could be made however to 

get precise figures an additional investigation must be done.  
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1. INTRODUKTION  

Vid byggandet av flerbostadshus sker en stor del av utbyggnaden på plats. Detta är i antal 

hänseenden ett sämre alternativ jämfört med om samma arbete utförs i en fabrik. Detta innebär 

att det finns en del förändringsmöjligheter i form av byte av arbetsmiljö vilket eventuellt skulle 

kunna leda till vinster både ekonomiskt, tid- och miljömässigt.  

 

Det arbete som sker ute på fält kräver många resurser i form av tid från diverse kompetenser 

samtidigt som det sker i en okontrollerad miljö. De skilda kompetenserna behöver sedan sin tid 

på bygget då arbete inte kan genomföras parallellt vilket i sin tur förlänger byggtiden. 

Transporterna till och från dessa arbetsplaster har dessutom en destruktiv påverkan på miljön. 

Det finns förhoppningar om att dessa negativa aspekter kan förhindras vid eventuellt byte av 

arbetsmiljö samtidigt som arbetet i sig blir klimatoberoende och säkrare. Genom denna aktion 

industrialiserar företaget delar av byggnationen av flerbostadshus som idag har visat sig vara 

effektivt vid producerandet av mindre bostadshus. Äger förändringen rum ska detta ses som en 

milstolpe för företaget som har en tydlig strategi gällande miljön. Skanskas arbete ska föregå 

som ett gott exempel inom branschen och indirekt blir denna ändring mer miljövänligt.  

 

Till följd därav skall det studeras ifall det finns möjlighet att styra om arbetet som sker ute på 

arbetsplatser så att det sker i en kontrollerad fabriksmiljö. Detta ska studeras i nära anknytning 

till flerbostadsprojektet Blå Jungfru som är ett samarbetsprojekt mellan Skanska och Svenska 

Bostäder. Bostadskomplexet som består av sammanlagt 97 lägenheter fördelade i fyra höghus 

har en förväntat byggstart hösten/vintern 2008. 

 

1.1 BAKGRUND 

Ett stort intresse som finns inom byggen i storleksordningen flerbostadshus är att genomföra 

besparingar då dessa projekt är kostsamma. Antalet lägenheter i ett flerbostadsprojekt är 

åtskilliga och om det kan göras en besparing per lägenhet så får det en större effekt för hela 

projektet. Samtidigt som intresset för besparingar är stort har Skanska ett utvecklingsprogram 

som sträcker sig över flertalet år som handlar om att effektivisera byggprocessen. Finns det 

någon möjlighet att kombinera ihop effektiviseringen samtidigt som företaget gör en besparing? 

 

Studeras byggnadsprocessen för småbostadshus närmare syns tydliga skillnader gentemot 

byggnadsmetodiken vid flerbostadshus. Byggandet har gått ifrån att ha varit mestadels 

platsbyggt till att bli helt fabricerat, som har visat sig ge goda vinster med avseende på flertalet 

faktorer. Samtidigt är byggtiden på dessa kortare då de kommer färdiga i form av moduler från 

fabrik. Skanskas vision är att förändra byggnationen för flerbostadshus så att det också blir helt 

fabricerat och industrialiserat, precis som i fallet med småbostadshus.  

 

Förändringsprocessen för flerbostadshus involverar däremot fler parter och element vilket 

innebär att utvecklingsprocessen automatiskt blir längre och mer komplicerad då flertalet 

detaljer måste studeras närmare för att förändringen ska kunna genomföras. Byggen i 

flerbostadsprojekt har tyvärr gått från en industrialisering på grund av ekonomi och 

effektivitetsskäl samt blivit mer platsbyggt.  
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Föreställningen är att förändringen i processen och metoden ska resultera i att byggarbetsplatser 

förändras radikalt och därmed möjliggöra besparingar.  

 

De metoder och processer som äger rum på byggarbetsplatser har möjligen effektiviserats till ett 

maximum eller åtminstone har alla svårigheterna tagits i beaktande och resultatet är inte särskilt 

imponerande2. Förutsättningarna för flerbostadshus är tyvärr olik småbostadshus då det finns 

fler aspekter att beakta. En sådan är att studera vilka samhällsnormer som är aktuella och vad 

dessa innebär för en beställare. Trenden inom byggbranschen går precis som det övriga 

samhället mot en mer miljövänligt filosofi. Ett utav de mest aktuella ämnena inom yrkesgrenen 

är att bygga så kallade passivhus4, ett koncept och ett registrerat varumärke som skapades av 

byggnadsfysikern Wolfgang Feist.  

 

Konceptet passivhus innebär att huset kräver mindre energi tack vare en byggnadskonstruktion 

som minskar värmeförluster genom klimatskalet samt har en effektiv ventilation. I praktiken 

betyder detta ett lufttätt klimatskal med mer isolering och fönster med låga U-värden. För att 

detta ska bli realitet måste stomsystemet ha en tätare konstruktion och därav blir det intressant 

att studera även dessa alternativ. Självfallet påverkas då förändringsprocessen efter val av 

stomsystem.  

 

Examensarbetet utgick ifrån ett pågående projekt för att bli realistisk. Annars tenderade 

resultatet att bli teoretisk och svårt att konkretisera. Projektet som är ett samarbetsprojekt har 

för avsikt att börja byggas hösten/vintern 2008. Bygget ska vara det första i sitt slag, ett 

flerbostadshuskomplex med passivhuskoncept. Tanken är att kombinera samhällsnormerna med 

passivhuset samtidigt som det sker en förändring i byggnadsprocessen.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

”Vilka vinster i form av tid och ekonomi går att uppmäta då arbete förenat med el och 

elinstallationer förflyttas till en fabrik?” 

 

1.3 SYFTE 

Med arbetet finns ett kortsiktigt och ett långsiktigt syfte. På kort sikt handlar det om att få fram 

beslutsunderlag till ett projekt som påvisar att dessa förändringar ger en vinst, antingen i tid 

eller ekonomi eller bådadera. Båda dessa faktorer är oerhört viktiga inom branschen och blir 

därmed nödvändiga att utveckla. De faktorer som studeras närmare är arbete förenat med el och 

elinstallationer vid byggandet av flerbostadshus.  

 

Det mer långsiktiga syftet är att industrialisera byggprocessen vid byggandet av flerbostadshus. 

Vid byggnationen av småhus har motsvarande process visat sig ge god utdelning vilket visionen 

är även för denna typ av bygge. De senaste decenniernas utveckling inom branschen har tyvärr 

gått emot en industrialisering på grund av ekonomiska och effektivitetsskäl men i och med en ny 

byggnadsmetodik förfaller denna processutveckling mer naturlig.   
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1.4 AVGRÄNSNING 

Initialt så ingår detta examensarbete i ett projekt vilket innebär att allt arbete härrör från 

projektet, Blå Jungfru. I ett tidigt skede i examensarbetet var det sagt att vatten, ventilation och 

sanitet, VVS, också skulle ingå men detta förändrades då arbetet antogs bli alltför omfattande. 

Istället lades fokus på det som anses kunna förverkligas inom den närmaste framtiden, arbete 

som rör el och elinstallationer.  

 

Allt arbete baseras på handlingar från ”Blå Jungfru”-projektet vilket innebär att resultatet blir 

snävt och inte generaliseringsbar och dessutom är examensarbetet av en strikt teoretisk 

karaktär. Byggprocessen för projektet påbörjas i slutet på 2008 och därav har denna avgränsning 

gjort. 
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2. METODBESKRIVNING 

Tillvägagångssättet för genomförandet av detta arbete kan delas in i tre arbetsmoment; 

uppstart, genomförande och avslutning. Uppstart och avslutning handlade mycket om 

administrativt arbete vilket skiljde sig från genomförandet som var det egentliga 

examensarbetet. För att få en schematisk överblick över arbetsgången hade ett Gantt-schema 

upprättats (se bilaga 10.3). Det som gällde mer specifikt för examensarbetet var att studiebesök, 

intervjuer och litteraturstudier genomfördes för att få en mer övergripande bild över dagsläget 

och den närmaste framtiden. Dessutom var examensarbetet det dittills största arbetet som hade 

exekveras och det kunde därmed uppkomma en del oväntade motgångar därav hade en 

riskanalys upprättats för att möjligen motverka att dessa inträffade (se bilaga 10.4). 

 

Inledningsvis gick stor del av arbetet ut på att komma in i frågeställningen och förstå den 

bakomliggande problematiken, det arbete som skedde då handlade om att få klarhet i uppgiften. 

Nästa moment var att komma på hur själva exekveringen av examensarbetet skulle gå till. 

Lösningsmetoden som slutligen användes kom att bli en kompromissad modell av den tänka. För 

att komma fram till vilka besparingar som kan göras behövdes en kostnadskalkyl upprättas. Två 

sådana togs fram utifrån två olika modeller. Den ena är en beräkningsmodell som idag används 

av elentreprenörer och den andra modellen som användes var att detaljberäkna alla kostnader. 

Syftet var att kartlägga kostnader som rör elinstallationer idag och därefter studera vilken effekt 

det har på tid och ekonomi om de planerade förändringarna äger rum. Den framtida 

kostnadskalkylen som togs fram baseras till stor del på de intervjuer och studiebesök som har 

gjorts. 

2.1 STUDIEBESÖK 

För att få en mer precis bild över hur arbetet skedde ute på byggarbetsplatser så utfördes ett 

antal studiebesök ute på fält. De teoretiska föreskrifterna om hur ett arbete skall ske kontra hur 

det egentligen sker, kunde i vissa tillfällen skilja sig och därav blev dessa studiebesök essentiella 

att genomföra. Studiebesöken utfördes i olika skeden under arbetets gång och målsättningarna 

mellan dessa skilde sig åt. De första studiebesöken i processen hade som syfte att ge en 

övergripande bild för hur en arbetsplats såg ut. Det var viktigt att detta skedde i ett tidigt skede 

så att uppfattningen blir rätt redan från början. De senare studiebesöken skedde längre in under 

arbetsgången och målsättningen med dessa skiljde sig på så sätt att dessa kom att bli av en mer 

undersökningskaraktär. Dessa utgick oftast från frågor och/eller föreställningar som skulle 

besvaras/bekräftas.  

 

2.2 INTERVJUER 

En del av studiebesöken kompletterades med en intervju för att ge en ännu mer fördjupad 

kunskap inom ämnesområdet. Den första intervjun skedde i samband med det första 

studiebesöket. Intervjuerna skedde fortlöpande under arbetsgången och hade precis som 

studiebesöken olika syften. Oftast var det att få en inblick över hur vissa processer fungerade 

eller för att få diverse frågor besvarade. Intervjurespondenterna fick många gånger besvara 

samma fråga så att ett enhetligt svar kunde erhållas och på så sätt använda ett resultat som om 

det vore vedertaget.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Här följer den teori som det fortsatta arbetet baseras på. De teoretiska studierna har insamlats 

från tidsskrifter, böcker och avhandlingar med mera. Den insamlade datan ger en vägledning om 

hur byggvardagen ser ut samtidigt som den ska kännas pålitlig. Datan som hade inhämtats 

kommer från oberoende källor och hade ingen koppling till det företag som examensarbetet har 

utförts på.  

 

3.1 BYGGPROCESSEN 

Det händelseförlopp av aktiviteter som äger rum vid tillverkningen av ett byggnadsverk kallas för 

byggprocessen5. Den börjar med ett idéutkast och avslutas med ett byggnadsverk som i sin tur 

efterföljs av en förvaltningsprocess (se figur 3.1). Målet med processen är att åstadkomma 

byggverk som uppfyller de förutsättningar som ges av byggherren och/eller samhället och detta 

gäller både vid nyproduktion och vid renoveringsobjekt.  

Processen är generellt komplicerad och sträcker sig långt i tiden vilket gör att indelningen i faser 

blir nödvändig. Indelningen skal underlätta för byggherren att fatta beslut som är mer i tiden, 

aktuella. Tanken är att på detta sätt minimera onödiga ändringar som är kostnadskrävande. De 

processteg som redovisas är inte skarpt avgränsade utan överlappar normalt varandra.  

 

 

Utredningsskedet är det förarbete som krävs som är avsett att ge en övergripande bild av 

projektets storlek, innehåll, tids- och kostnadsbild samt finansiering. Arbetet går ut på att 

upprätta ett byggnadsprogram vilket ska innehålla de krav som det kommande byggnadsverket 

måste uppnå. Här ingår även att samla generell kunskap om de nuvarande förhållandena och 

försöka studera liknande projekt för att kunna ta lärdom av dessa. Nästkommande steg, 

produktbestämningsskedet, handlar om att konkretisera resultatet från utredningen och att 

redovisa detta i form av handlingar och dokument som därefter ligger till grund för hela 

utförandet av byggverket. I detta skede tas det fram systemhandlingar som sedan övergår till 

bygghandlingar som redovisar de definitiva och detaljerade lösningarna till projektets alla delar.  

 

Först i produktframställningssteget börjar byggnaden produceras och utgångspunkten är de 

handlingar och dokuments som har tagits fram dittills. Denna fas kan överlappa 

produktbestämningsskedet men vid sådan överlappning upphandlas och byggs delar av de 

färdigställda handlingarna innan andra delar har färdigprojekterats. Slutligen återfinns 

förvaltningsskedet, produktanvändningsskedet, då byggnaden står färdig för drift och underhåll 

som generellt en annan entreprenör än byggherren står för. 

 

  

 

            B Y G G P R O C E S S E N             

          Utredning                       

        

  

    

                      

Produktbestämning   

   

                          

  

  

    

  

         

  

Produktframställning   

          

                        

 

  

 

   

       

  

Produktanvändning                                                                       

                    

    F Ö R V A L T N I N G S -   

      

 

             

    P R O C E S S E N           
Figur 3.1 Byggprocessen 
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3.2 VERBUNDSCHALUNGSSYSTEM (VST) 

VST Group är en Europeisk företagsverksamhet som har sin grund 

i Österrike med dotterbolag i både Slovakien och Sverige. De har 

specialiserat sig på platsgjutna betongstommar med kvarsittande 

form vilket innebär lägre totalkostnader och kortare byggtid[1]. 

Det patenterade systemet består av formelement som 

prefabricerats för både yttre fasad samt mellanväggarna. De 

modelleras enligt de detaljritningar som presenterats för bygget 

och färdiggjuts därefter på plats. Formelementen består av en 24 

mm cementbunden fiberskiva som sammanfogas av det 

patenterade vinkeljärn och förbindelsestag (se figur 3.2). 

Monteringen sker direkt på bjälklaget och fylls därefter med 

självkompakterande betong. 

 

Metoden har ett antal fördelar, bland annat är stommen i hög grad prefabricerad trots att den 

blir platsgjuten, precisa mått, minskad risk för uttorkning, släta ytor och väsentligt förkortad 

byggtid på byggarbetsplatsen. Företaget har för avsikt att inom kort även kunna erbjuda, tak, 

fönster dörrar, fasadsystem och basinstallationer i samband med att stommen byggs vilket ska 

resultera i en tätare huskonstruktion än dagens stomsystem.  

 

3.3 EL 

Det finns regelverk som formulerar krav på effektiv elanvändning i byggnader, 

byggnadsverkslagens[2] allmänna formulering om att byggnadsverk ska tillåta god hushållning 

med energi samt Boverkets[3] kompletterande regler om att byggtekniska installationer skall 

utformas så att effektbehovet minskas och energin används effektivt3. I dessa regelverk 

framkommer det dock inte några exakta nivåer som måste uppnås för att kallas eleffektivt. Detta 

dels för att förutsättningen för att kunna vara eleffektiv varierar mellan olika elutrustningar och 

dels för att utvecklingen inom området går snabbt vilket innebär att måttsatta värden lika snabbt 

blir omoderna.  

 

En byggnads framtida elförbrukning är till stor del konsekvenser av de val och 

utformningsmetoder som används då elinstallationerna utförs under produktframställnings-

skedet. Energianvändningen i byggnader har gått från att mestadels användas som 

uppvärmningsenergi till en allt större andel elenergi därav behovet att studera dessa (se figur 

3.3). Den tekniska utvecklingen inom installationsområdet liksom för hushållsprodukter, vitvaror 

och elapparatur medför att hushållen framöver kan hålla nere på driftkostnaderna med 

avseende på elen7. Detta resulterar inte bara i en bättre driftsekonomi för fastigheten utan också 

till ett bättre inomhusklimat då värmebelastningen blir lägre. Det finns idag effektiva 

elinstallationer som är tillämpbara i de flesta fall vilket skulle resultera i bättre driftsekonomi 

                                                           
[1] Informationen har hämtats från VST.  
[2] Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL, 2 § första stycket 6. 
[3] BBR94, avsnitt 9:4 

Figur 3.2 Patenterade 

vinkeljärn samt 

förbindelsestag 
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men som i normalfallet inte installeras. Generellt tillämpas inte detta eftersom 

investeringskostnaderna är höga och inte når upp till avkastningskraven.  

 
Installationsprojektörerna bör vara med i projektet i ett tidigt skede för att i samråd med de 

andra aktörerna kunna påverka planeringen av en byggnads tekniska utrymmen5. Utbyte av de 

tekniska detaljerna skall kunna utföras utan större påverkan på byggnadskonstruktionen. 

Därmed bör kanalisationen i största mån friläggas från stommen, dessutom bör den vara 

dimensionerad så att utbyggnad av den kan ske vid behov. Med kanalisation avses bland annat 

elschakt, elnischer, kabelstegar och elinstallationsrör med mera oavsett om den är dold eller 

synlig. Kanalisation för skilda installationsdelar bör samordnas då dessa ofta är lika. Installationer 

som kräver service och underhåll skall projekteras så att dessa kan ske med säkerhet och avskilt 

från ohälsa och olycksfallsdrabbningar. När dessa installationer för kanalisation utförs bör 

utrymmena vara rengjorda innan monteringsarbetet börjar.  

  

Elutrymmen ska i möjligaste mån centraliseras och placeras i särskilda utrymmen. Dessa bör inte 

placeras under grundvattennivå eller under våtutrymmen då risk för att vätska tränger igenom 

föreligger. Utrymmena skall dessutom projekteras så att kabeldragningen minimeras. 

Elinstallationsrör som används när kablage förläggs dolda inuti byggnadskonstruktionen ska vara 

anpassade för sådant skydd som fodras i den stommen. Denna typ av lösning får användas i den 

omfattning som krävs om de samtidigt klarar av starkströmsföreskrifterna. Systemet ska då ta 

hänsyn till att det ska vara enkelt att dra kablar in och ut samt att de är tätade vid 

anslutningspunkten, vilket kan lösas med kopplingsdosor.  

 

Det finns regler för hur installationsarbete ska utförs i ett byggnadsverk som ges av 

elinstallationsförordningen6. Elinstallationsarbete får endast utföras av en elinstallatör eller av 

en yrkesman under direkt överseende av en elinstallatör eller hos vilken yrkesmannen är 

anställd.  Elinstallatören har för ansvar att se till att den som utför installationsarbetet har de 

kunskaper och besitter de tekniker som fordras för vederbörligt arbete. Dessutom har denne ett 

ansvar att kontrollera att den elektriska anordningen inte är farlig för person eller egendom. 

 

  

40%

24%

18%

11%

7%

Elvärme

Hushållsapparater

Belysning

Övrigt

Ventilation

Figur 3.3 Elanvändning inom sektorn bostäder 
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3.4 KOSTNADSKALKYL 

För att ett anbud ska tas fram upprättas i regel en anbudskalkyl. Vid skapandet av kalkylen för 

elinstallationer kan riktlinjer som ges av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, följas för att 

få fram en kostnadskalkyl8. Används denna metod följs då nettometoden. Företagets 

inköpspriser på material samt arbetskostnad införs i kalkylen med tillägg för övriga kostnader, 

företagets omkostnader samt vinstpålägget, vilket resulterar i en självkostnadskalkyl. 

 

Vid beräkning av arbetskostnaden används i stor utsträckning ackordslistor. Från denna lista fås 

ackordstiderna för respektive förtjänst. Summan av alla ackordstider inklusive eventuella tillägg 

multipliceras därefter med en penningfaktor och ortsmultiplikator som skall vara angiven i 

avtalen mellan byggherren och entreprenören. Ackordtidlistan, ATL, har förhandlats fram av 

organisationerna Elektriska Arbetsgivarorganisationen, EA, och Svenska Elektrikerförbundet, SEF. 

Den innehåller ackordstidlistan för olika typer av installationsarbete, listan innehåller 

arbetsmoment uttryckt i timmar med 10-delar och 100 delar. Tiderna multipliceras därefter med 

en penningfaktor som förhandlas fram mellan EA och SEF samt en ortsmultiplikator. Förutom 

dessa avgifter tillkommer sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som inte är inräknat i ATL.  

 

Utöver arbetskostnaden förekommer även materialkostnader som specificeras på en 

mängdkalkyl. Kostnader i form av resor, traktamente, konstruktions- och planeringsarbete, 

registreringsarbete, hyror med mera kalkyleras som övriga kostnader. Hänsyn behöver dessutom 

tas till det arbete som tillkommer i efterhand i form av besiktningar, teknisk dokumentation och 

relationshandlingar med mera. Då bygget är stort brukas vanligtvis en dokumentationskostnad 

tillkomma som uppgår till 10 % eller mer av hela anbudssumman. Därutöver återfinns 

omkostnader i form av arbetskostnad för ledning och verktyg med mera. Slutligen kompletteras 

självkostnaden med vinsten.  

 

3.5 STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES & THREATS (SWOT) 

Oavsett hur framgångsrikt ett företag har varit inom sin bransch har undersökningar visat att 

fyra faktorer gällande strategiska beslut är essentiella att studera för en fortsatt framgång. De 

fyra faktorer som är intressanta är företagets styrkor, dess svagheter, möjligheterna i den 

konkurrenssatta omvärld som de befinner sig i samt de hot som återfinns där. Studeras dessa 

noggrant finns möjligheten att skaffa sig en konkurrensfördel. Företag som undersöker 

möjligheten till konkurrensfördelar genom att studera deras styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot använder sig av analysmetoden SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)1.  

 

Ett företags styrkor sitter i dess resurser och kompetens och företags förmåga att utnyttja dessa 

för att generera en ekonomisk fördel eller konkurrensfördel. Styrkor skiljer sig branscher emellan 

men det väsentliga är att företaget hittar det som passar deras intressen bäst, till exempel 

marknadsandelar, kreativitet eller effektivitet. Svagheterna är precis som styrkorna företagets 

resurser och kompetens men de som gör hindrar företaget att realisera deras mål. Styrkor och 

svagheter relateras generellt till ett företags interna faktorer.  
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Figur 3.2 SWOT 

Strategic choices 

Möjligheterna ges av företagets chanser att förbättra sin nuvarande position och prestation. 

Dessa kommer i olika form och tidpunkten kan antingen vara väntad eller uppkomma av en 

händelse. Hoten utgörs av individuella personer, grupper eller organisationer utanför företagets 

gränser som vill sänka företagets nuvarande eller kommande inflytande i branschen. Generellt 

ökar hotbilden tillsammans med företagets framgång eftersom fler vill vara med och dela på 

medgången. Möjligheter samt hot påverkas allmänt av externa faktorer så som konkurrens, 

globala trender och samhällsnormer. 

 

Teorier gällande strategiska beslut så som SWOT har trots flertalet framgångar svagheter som 

bör beaktas. Metoden säger vilka fyra faktorer som är essentiella och hur dessa ska bearbetas 

men inga riktlinjer alls för hur dessa identifieras. Har företaget svårt att identifiera dessa blir 

metoden däremot svår att anamma. Hur avgör företaget vad som är ens styrkor respektive 

svagheter? Svagheterna blir slutligen uppenbara men då också försent för att utnyttja kunskapen 

om svagheten. SWOT ska ses som ett hjälpmedel över vilka frågor som bör ställas för att få en 

överblick över konkurrensläget. Frågor som är intressanta att ställa är bland annat9: 

 

Interna faktorer 

 

- Håller nuvarande visionen på att realiseras? Om inte, varför? 

- Hur har företagets fokus förändras de senaste åren? Varför har förändringarna skett? 

Identifiera motiven bakom och kategorisera dessa som antingen interna eller externa 

faktorer. 

- Vilka strategier har företaget följt de senaste åren gällande produkter, service, 

organisering och marknadsföring med mera? Kritisk granska varje strategi genom att 

besvara frågor som: 

o Hur har vi klarat oss? 

o Hur finansierar vi oss?  

o Har vi försökt öka försäljningen och/eller marknadsandelarna? 

o Hur har vi presterat i termer av produktivitet och kostnadseffektivitet? 
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 Externa faktorer 

 

Benchmarking är den metod som används här för att jämföra ens prestationer mot andra inom 

branschen och utanför. Det finns diverse förfaranden för benchmarking vilka alla har sina fördelar. En 

approach är att studera liknande organisationer och jämföra statistik gällande försäljning, strategier, 

styrkor och svagheter.  

 

- Hitta företag utanför branschen med liknande organisation för att jämföra försäljningssiffror, 

human resource management, organisering etcetera. 

- Lokalisera dina kunder för att identifiera:  

o Vad som gör att de är lojala mot dig? 

o Vad som skulle kunna bli bättre? 

o Hur kundservicen fungerar på företaget? 

o Om det finns hinder inom företaget? 

-  Identifiera trender som kan påverka organisationen samt hur ens konkurrenter påverkas av 

dessa. 

- Hur påverkas branschen av konjunkturen och hur ligger företaget till jämfört med 

konkurrenterna? 
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4. EMPIRI 

Här presenteras det resultat som undersökningen gav upphov till och det som framkom under 

intervjuerna samt studiebesöken. Därmed kan datan som presenteras här nedan till skillnad från 

teorin vara aningen subjektiv. Uppgifterna från intervjurespondenterna är inte bekräftade 

genom någon teori utan återgivs oredigerade. De siffror som presenteras här i form av tabeller 

har styckvis utgått ifrån Wikells[4] beräkningar samt de arkitektritningar som var aktuella vid 

tillfället.   

 

4.1 BYGGPROCESSEN 

Denna process har varit ytterst viktig att studera då utfallet, förvaltningsprocessen, i detta 

projekt är olik de projekt som har genomförts hittills. Eftersom passivhuskonceptet ställer krav 

på byggverket för att få klassas som ett sådant blir processen desto essentiellare. På detta sätt 

bibehålls grundkonceptet och varumärkets effekt består. Kravspecifikationen för att få kalla ett 

byggnadsverk för passivhus, som gäller för Sverige, har modifierats för att passa det nordiska 

klimatet bättre jämfört med originaldefinitionen som härstammar från Tyskland. 

 

Byggprocessen påverkar i allra högsta grad förvaltningsprocessen. Eftersom det var särskilt 

viktigt att leva upp till kraven fanns ett incitament både från beställaren och från byggherren att 

förena de olika underentreprenörerna i ett tidigt skede i projektet. Planeringsfasen visade sig ta 

längre tid än väntat då det fanns fler involverade parter som var tvungna att redovisa sina 

resultat fortlöpande. Samtidigt var de olika underentreprenörerna tvungna till att samarbeta 

med varandra för att kunna leva upp till kraven. Bland annat valdes VST-stomsystemet före det 

som vanligast används av Skanska eftersom detta mer lämpade sig för detta konceptbygge.  

 

Ytterligare en faktor som blev annorlunda i det här projektet var att det krävdes flertalet 

simuleringar för att bekräfta att utfallet lever upp till de satta standarderna. Simuleringarna 

bestod av extremfall av väder, lägenhetsläge och diverse avvikande scenarior som skulle kunna 

inträffa och hur byggverket uppträder vid sådana situationer. Detta kan verka trivialt men då 

byggverket fungerar som ett klimatskal resulterar det i att i praktiken blir utfallet helt skilt ifrån 

vad som är invant då dessa scenarior inträffar. Resultatet från simuleringarna mynnade ut i att 

vissa detaljer i den kommande byggnationen var tvungna att ändras för att utfallen ska vara 

rimliga i praktiken.  

 

4.2 VST 

Under planeringsfasen fanns fortfarande alternativet att välja mellan det traditionella 

stomsystemet eller VST. Däremot framkom det efter simuleringsmodellerna att VST var mer 

lämpat att använda i detta projekt och därmed uteslöts det traditionella stomsystemet. Indirekta 

värden som kom med VST är bland annat att systemet har en bättre brandsäkerhet, klarar högre 

ljudklasser och systemet har en större täthet. Att bygga med det här systemet minskar tiden på 

                                                           
[4] Wikells Byggberäkningar AB förser byggmästare med mängdberäkningar, prissättningar och föreslagna 

anbudssummor vilket sammanställs i boken sektionsfakta.  
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byggarbetsplatsen jämfört med traditionellt byggande men då har väggarna byggts i förväg, cirka 

2 månader tidigare. 

 

Bygget sker stegvis och systemet klarar av att gjutas i etapper på 350m2 åt gången, vilket innebär 

att ett plan kan stå färdigt på en arbetsdag om den är mindre än 350m2. Detta förkortar 

byggtiden väsentligt på byggplatsen vilket medför att diverse omkostnader blir lägre. Stommen 

innebär att väggar som vetter in mot husen kräver mindre kompletteringsarbete för att bland 

annat kunna målas/tapetseras. Detta för att VST använder fiberskivor som formelement och 

dessa är släta och inte kräver någon komplettering.  

 

I dagsläget kommer väggarna klara för att gjutas från Slovakien. I dessa ytterväggar har 

elkanalisationen redan installerats från fabrik, däremot har eldragningen inte gjorts utan den 

dras på plats. Detta för att elentreprenören velat ha det så däremot finns kapaciteten och 

möjligheten att göra det i fabriken redan idag. Detta har lett till att elinstallationsarbetet efter 

att stommen är uppe tar mindre tid än tidigare men det har tyvärr visat sig bli fel vid 

kanalisationen med vissa väggar. Denna framåtskridning inom företaget är relativt nytt och är 

fortfarande under utveckling men har trots missarna visat sig ge god utdelning. Förutom att en 

del av elinstallationsarbetet försvinner brukar vanligtvis elektriker stå i vägen för de andra 

kompetenserna så att arbetet med stommen inte kan gå vidare.  

 

Innerväggarna kommer idag inte från VST utan byggs traditionellt. Tanken är däremot att de 

fortsättningsvis skall göra det vilket innebär att VST levererar ett helt system. Tvärsnittet på en 

innervägg kontra en yttervägg kommer däremot fortfarande att skilja sig, bärande väggarna har 

betong medan innerväggarna har gips. Anledningen till detta är för att betong är både dyrt och 

tungt och innerväggar inte kräver betong i tvärsnittet. Fördelen med att innerväggarna kommer 

från samma leverantör är att möjligheten till att kanalisation och kabeldragning redan är 

installerat finns i hela stomsystemet.  

 

Trots att stommen kostar mer i första anblicken då anbuden studeras är de indirekta värdena 

med stommen väsentliga och måste tas i beaktande. Den tidbesparing som kan göras i och med 

att installationsarbetet och stomkompletteringen är mindre gör att prisskillnaden i anbuden 

möjligen kompenseras.  

 

4.3 KOSTNADSKALKYL 

För att få fram exakta kostnader för vad ett elinstallationsarbete kostar i form av tid, material 

och övriga kostnader har en kostnadskalkyl tagits fram. Nedan presenteras två olika 

kostnadskalkyler som baseras på två olika modeller. I den första tabellen (se tabell 4.1) som 

återges har Wikells standardiserade bok sektionsfakta för elinstallationer används. 

Boken/programmet används av flertalet elentreprenörer för att få fram anbud. Boken är 

uppdelad på så sätt att det finns sektioner med schablonpriser och tidåtgång åt en specifik 

lägenhet med en viss storlek samt antal rum. Dessutom finns det för de som vill gå ännu djupare 

exakt materialåtgång, pris och tid för respektive rum/allmän utrymme.  
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Tabell 4.1 Wikells beräkningsmodell 

För att få fram resultaten nedan har schablonprissättningen används och de specifikationer som 

angetts där. Trots att Wikells räknar med en timförtjänst på 125,97 kr användes 145 kr. Detta för 

att i praktiken hamnar timpenningen högre än 125, 97 samt för att kunna få en bättre jämförelse 

med den andra modellen, detaljplanen, som också utgick ifrån 145 kr timförtjänst. Tyvärr ger 

inte schablonprissättningen någon rättvisande bild gällande materialkostnader då en 

elentreprenör generellt får rabatter medan priserna angivna i sektionsfakta är grossistpriser utan 

kundrabatter.  

 

Rumstyp Plan Storlek [m
2
] Personer Materialkostnad [kr] Tidsåtgång [h] Arbetslön [kr] 

Sässongsförråd 1 - - 2 470 1,90 276 

Städ 1 - - 2 195 1,78 258 

Fjärrvärme 1 - - 2 195 1,78 258 

Vindfång 1 - - 2 195 1,78 258 

Elrum 1 - - 2 195 1,78 258 

Barnvagnsrum 1 - - 2 470 1,90 276 

Trapphus 1 - - 7 127 3,80 551 

Korridor 1 - - 3 565 2,83 410 

Lägenhet 1 77,4 3 39 112 43,01 6 236 

Lägenhet 1 95,9 4 45 053 50,62 7 340 

Lägenhet 1 97,8 4 45 053 50,62 7 340 

TOTALT (plan 1) 

   

153 631 161,80 23 461 

 
   

   Lägenhet 2 65,3 2 34 897 37,80 5 481 

Lägenhet 2 65,3 2 34 897 37,80 5 481 

Lägenhet 2 76,7 3 39 112 43,01 6 236 

Lägenhet 2 76,7 3 39 112 43,01 6 236 

Lägenhet 2 77,4 3 39 112 43,01 6 236 

Lägenhet 2 77,4 3 39 112 43,01 6 236 

TOTALT (plan 2) 

   

226 242 247,64 35 908 

       TOTALT (plan 3-6) 

   

904 967 990,56 143 631 

TOTALT (hus 1-4)       5 139 360 5 600,00 812 000 

 

 

I den andra tabellen (se tabell 4.2) som återges nedan har det kartlagts exakt materialåtgång 

genom att använda systemhandlingar från projektet som har getts av en elkonsult (se bilaga 

10.1). Tyvärr användes systemhandlingar då detaljhandlingarna inte fanns när kostnadskalkylen 

beräknades. Detaljhandlingarna hade gett mer exakt bild av kostnadsbilden då den är mer 

specificerad samt att det är den handlingen som sedan används vid byggnationen.  

 

Reservationer för eventuella missar vid kostnadsberäkningen görs eftersom det åtskilliga gånger 

inte var helt intuitivt hur framskridningen skulle ske. För att beräkna den exakta 

materialåtgången användes arkitektritningarna som presenteras i bilaga 10.1  och där framgår 

det att det inte är helt okomplicerat att beräkna exakt materialåtgång. Priserna för 

komponenterna togs fram genom att använda Skanska egna inköpsprogram. Vilket innebär att 
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Tabell 4.2 Detaljberäkning 

de priser som har använts för respektive komponent inte överensstämmer med det som kommer 

att användas i praktiken, däremot är de komponenter som har använts funktionsmässigt 

likvärdiga och bör därför kunna användas vid kalkyleringen. Ett fåtal produkter fanns tyvärr inte 

med i inköpsprogrammet utan då användes utpriser som gäller för privatpersoner.   

 

Vid beräkning av detaljplanerna har det används en timförtjänst på 145 kr vilket generellt brukar 

vara verklig timförtjänst då ackordsarbeten utförs på kortare tid än beräknat, enligt Wikells som 

rekommenderade en verklig timförtjänst på 130-160 kr. Tidåtgången som används i tabell 4.2 

kommer också från Wikells men då har de mer detaljerade uppgifterna används istället för de 

schablonsatta tiderna.  

 

Rumstyp Plan Storlek [m
2
] Personer Materialkostnad [kr] Tidsåtgång [h] Arbetslön [kr] 

Sässongsförråd 1 - - - 1,90 276 

Städ 1 - - - 1,78 258 

Fjärrvärme 1 - - - 1,78 258 

Vindfång 1 - - - 1,78 258 

Elrum 1 - - - 1,78 258 

Barnvagnsrum 1 - - - 1,90 276 

Trapphus 1 - - - 3,80 551 

Korridor[5] 1 - - 75 728 2,83 410 

Lägenhet 1 77,4 3 31 473 43,01 6236 

Lägenhet 1 95,9 4 34 508 50,62 7340 

Lägenhet 1 97,8 4 35 161 50,62 7340 

TOTALT (plan 1) 

   

176 870 161,80 23461 

       Trapphus  2 - - 5 544 3,80 551 

Trapphus 2 - - 5 544 3,80 551 

Lägenhet  2 65,3 2 28 136 37,80 5481 

Lägenhet  2 65,3 2 28 136 37,80 5481 

Lägenhet 2 76,7 3 30 522 43,01 6236 

Lägenhet 2 76,7 3 30 522 43,01 6236 

Lägenhet 2 77,4 3 31 473 43,01 6236 

Lägenhet 2 77,4 3 31 473 43,01 6236 

TOTALT (plan 2) 

   

191 350 255,24 37010 

       TOTALT (plan 3-6) 

   

765 400 1 020,96 148039 

TOTALT (hus 1-4)       4 534 480 5 752,00 834040 

 

Plan 2 i huset innehåller 6 lägenheter varav dessa är spegelvända därav presenteras de som par i 

tabellerna och alla utrymmen har 2 rader vardera.   

 

  

                                                           
[5] De allmänna utrymmena i plan 1 har lagts ihop och summan av dessa visas i raden korridor.  
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Tabell 4.3 Omkostnadspålägg enligt Wikells 

Reservationer som gäller båda tabellerna är att de priser som har återgetts här gäller endast för 

hus 2 i bostadsprojektet Blå Jungfru. Detta eftersom vid tillfället då kostnadskalkylerna togs fram 

fanns endast systemhandlingar för el för hus 2. De andra husen är förstås inte helt identiska med 

denna, däremot utgörs den största skillnaden mellan husen av plan 1. Då de andra planen endast 

utgörs av lägenheter blir skillnaderna inte lika stora som bottenvåningen.  

 

4.3.1 OMKOSTNADSPÅLÄGG 

Utöver material och arbetskostnad lägger elentreprenören på ett omkostnadspålägg som enligt 

Wikells är 255 %. Denna varierar förstås företagen emellan men storleksordningen ligger 

däromkring. Enligt beräkningsbolaget bör företaget ta hänsyn till bland annat dessa faktorer då 

de beräknar fram sitt egna omkostnadspålägg (se tabell 4.3).  

 

Direkta kostnader enligt avtal – semesterlön, arbetsfria dagar, AFA-avgifter: 40,7% 

Direkta kostnader enligt lag – arbetsgivaravgift, lagstadgade: 32,42% 

 

Lön för ej debiterbar tid 14,00% 

Lön för företagsledare och tjänstemän 58,00% 

Lokalkostnader 10,00% 

Verktygskostnader 7,50% 

Kontorskostnader 9,50% 

Representation 2,00% 

Kostnader för databehandling m.m. 4,00% 

Övriga personalkostnader 6,50% 

Bilkostnader 16,00% 

Kostnader för lagerpersonal 4,00% 

Förlust fordring, pågående arbeten 2,00% 

Arvoden 4,00% 

Avskrivningar maskiner och inventarier 6,00% 

Räntekostnader för lånat kapital 2,00% 

MBL, arbetsrättsliga lagar, timtid m.m. 19,38% 

Vinst 17,00% 

 

181,88% 

Summa omkostnader 255% 

 

 

I tabell 4.4 presenteras samtliga kostnader som gäller för båda alternativen efter att 

omkostnadspålägget har lagts till på lönekostnaderna. Det Skanska betalar för detta arbete ligger 

något högre än den siffran som Wikells beräkningsmodell resulterade i.  
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Tabell 4.4 Summa kostnad  

Tabell 4.5 Summa kostnad vid omfördelning av installationsarbete  

 

 Wikells Detaljpriser 

Materialkostnad 5 139 361 4 534 480 

Tidsåtgång 5 600 5 752 

Arbetslön 812 000 834 040 

Omkostnadspålägg 2 070 600 2 126 802 

TOTALT 8 021 961 7 495 322 

 

 

Elinstallationsarbete i lägenheter består till 70 % av kanalisation och kabeldragning, enligt 

intervjurespondenterna. Förflyttas detta arbete till en fabrik kan denna arbetstid att minskas 

tack vare bättre arbetsställning och ergonomi, en minskning med cirka 20 %. Den lön som har 

använts för en anställd i en fabrik i Slovakien är 100 kr/h[6] samt har inget omkostnadspålägg 

används på denna lön. Kostnadskalkylen för det framtida scenariot, då större delen av arbetet 

sker i fabrik, presenteras i tabell 4.5. 

 

Wikells Detaljpriser 

Materialkostnad 5 139 361 4 534 480 

Tidsåtgång (byggplats) 1 680 1 726 

Tidåtgång (fabrik) 3 136 3 221 

Arbetslön (byggplats) 243 600 250 212 

Arbetslön (fabrik) 313 600 322 112 

Omkostnadspålägg 621 180 638 041 

TOTALT 6 317 741 5 744 845 

  

 

4.4 SWOT 

Den arbetsmetod som används idag är väldigt traditionellt då mycket av arbetet sker på 

arbetsplatserna. Det arbete som sker där har i största mån effektiviserats och det är en 

fortgående process. Arbetet sker till stor del seriellt då de kompetenserna får en bestämd tid att 

utföra sitt arbete på byggnationen. Försök till att utföra arbete parallellt har gjorts men detta har 

resulterat i längre byggtid då de olika kompetenserna står i vägen för varandra. Den enda gången 

då det visat sig vara problemfritt att arbete parallellt är då stomkompletteringsarbete utförs och 

att ett par våningar av byggverket står klart, i så fall arbetar de på olika plan. Idag arbetar en 

elektriker i omgångar, 2-3 gånger, på byggen vilket sammantaget blir veckor. Generellt sker detta 

arbete utan större motgångar men det har märkts av att det finns en brist på elektriker idag 

vilket vid vissa tillfällen har lett till förseningar. 

 

Vid byggandet av flerbostadshus ses arbetsplatsen som säker för en elektriker. Däremot har det 

visat sig att vid vissa moment vid byggandet av lager och kontor är säkerheten påtagligt mindre, 

anledningen till detta är de större ytorna och de höga takhöjderna. Det som ständigt ses som en 

negativ aspekt är de dåliga arbetsställningarna. Arbetsmomenten sker på dåliga arbetshöjder 

                                                           
[6] Motsvarande timförtjänst är 135 kr/h i Sverige år 2004  
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vilket ergonomiskt är en påfrestning för elektrikerna. Ytterst få utav arbetsmomenten sker i 

ergonomiska positioner.  

 

Eftersom arbetet ute på fält kräver flertalet kompetenser är det svårt att göra någon reform 

därför att fler än bara de som direkt blir berörda måste beaktas. Därmed har det visat sig att det 

är enklare att göra mindre förändringar i processen samtidigt som branschen är erkänd att vara 

konservativ. Däremot skiljer sig byggnationen lite beroende på byggverket. Processen för lager 

och kontor är idag mer prefabricerat än för bostadshus. Att vilja industrialisera byggprocessen 

har varit aktuellt sedan 70-talet men endast vissa enheter inom branschen följde den trenden. 

Förutom detta finns det mycket som är positivt med dagens arbetssätt, främst är metoden 

beprövad och resultatet håller en hög standard, är pålitlig och driftsäkert. Dessutom tillåter 

arbetssättet idag platsgjutet vilket är en bra utgångspunkt vid nybyggnation. De prefabricerade 

stommar som finns idag har visat sig hålla en dålig kvalité gällande elkomponenter och armatur. 

Det som talar för att vidareutveckla arbetssättet är främst ergonomin och ekonomin, eftersom 

platsgjutet är ett dyrt alternativ.  
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Tabell 5.1 Sammanställning kostnader  

5. ANALYS 

Här analyseras det resultat som har presenterats ovan. Nyckelord i analysen är tid och ekonomi, 

vilket egentligen går hand i hand. Utgångspunkten är de två faktorerna och att se hur resultatet, 

empirin, påverkas av dessa. Analysera vilka skillnader som uppkommer om den framtida 

byggprocessen förändras.  

 

5.1 POTENTIELL AVKASTNING 

Att det finns en vinstpotential inom sektorn genom att förflytta arbetet i både tid och ekonomi 

syns i de siffror som presenterats ovan. Genom att använda en schablonprissättning istället för 

att beräkna exakt gav en ökning i materialkostnad på cirka 13 %. Detta kompenseras dock av att 

tidsåtgången är närmare 3 % högre vilket tillsammans med omkostnadspålägget drar ner på 

prisskillnaden mellan beräkningsmodellerna till 7 %. I ett bygge motsvarande Blå Jungfru innebär 

en minskning med 7 % cirka en halv miljon kronor. Det finns säkerligen poster i bägge fallen som 

inte finns med i uträkningarna men siffrorna ger däremot en fingervisning på vad siffrorna skulle 

kunna hamna på. Dessutom blir siffrorna en aning missvisande då hus 2 användes som schablon 

för alla husen. De två största posterna är materialkostnad samt omkostnadspålägget. Som 

beställare är det svårt att bestämma över omkostnadspålägget däremot kan beställaren ställa 

krav på de material och armatur som används i byggnationen och på det sättet få ner priset. 

Tidsåtgången på 5600 timmar innebär 700 arbetsdagar för en elektriker som arbetar 8 

timmar/dag. Här finns det alltså stora tidsvinster som skulle kunna göras så att tiden på 

byggarbetsplatsen blir väsentligt kortare.  

  

Materialkostnaden har antagits bli densamma oavsett var arbetet utförs, vilket säkerligen inte är 

ett korrekt antagande. Det är i dagsläget svårt att se hur den fortsatta processen skall se ut och 

redan nu bestämma vilka leverantörer som kommer att användas av fabrikerna i Slovakien och 

hur deras prisbild ser ut kontra dagens. I och med detta antagande har dagens prisbild satts som 

ett eventuellt tak för materialkostnader oavsett installationsort.  

 

Kanalisation och kabeldragning utgör cirka 70 % av alla arbetsmoment, mätt i tid, för en 

elektriker som installerar el i en lägenhet. I praktiken innebär detta att arbete rörande 

kanalisation och kabeldragning tar 500 arbetsdagar mindre än tidigare 700 för en elektriker på 

en byggarbetsplats. Installationsarbetet försvinner förstås inte helt utan förflyttas till fabriken 

där stommen tillverkas. Förutom tiden som besparas så kostar en fabriksanställd mindre än en 

elektriker ute på fält samtidigt som samma arbetsmoment i fabriken går snabbare att utföra. I en 

fabrik kan arbetsmomenten anpassas så att dessa blir mer ergonomiska. 

 

 

Wikells 

Wikells 

(omplacering) 

Andel av 

ursprung Detaljpriser  

Detaljpriser 

(omplacering) 

Andel av 

ursprung 

TOTALT 8 021 961 6 317 741 79 %  7 495 322 5 744 845 77 % 
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Tabell 5.2 Genomsnittskostnad 

För att få en överblick över hur mycket billigare det blir då arbetet sker på annan plats än 

byggarbetsplatsen har en sammanställning gjorts, se tabell 5.1. Procentsatsen på hur mycket 

billigare det är att förflytta arbetet ger en fingervisning om att priset sjunker med cirka 20 %. Det 

som inte har tagits i beaktande då dessa siffror har beräknats är ett eventuellt merarbete för att 

kunna genomföra förändringen. Blir detta verklighet kommer säkerligen mer arbete krävas under 

bland annat planeringsfasen samt koordinering av de olika kompetenserna så att dessa 

samarbetar mer. Kostnader som uppkommer i och med detta har inte tagits i beaktande, vilket 

innebär att skillnaden inte riktigt blir så omfattande som siffrorna ovan påstår. En sådan kostnad 

skulle kunna vara den eventuella prisökning som stomentreprenören tar då de står för en del av 

elinstallationen.  

 

Förutom direkta konsekvenser av att förflytta arbetet finns det indirekta följder som också 

resulterar i en vinst i tid och ekonomi. Eftersom arbete sker parallellt och bitvis seriellt kan de 

andra kompetensernas arbete ske ännu tidigare vilket förkortar byggtiden ytterligare. Fördelen 

med arbete som sker industriellt är att de har mindre spillmaterial än platsgjutet vilket i det 

långa loppet påverkar ekonomin. Arbetet sker dessutom i en miljö som blir klimatoberoende 

vilket annars kan orsaka en kvalitetssänkning ifall arbetet platsgjuts.   

 

Ytterligare ett sätt att minska kostnaderna är att bygga färre men större lägenheter. Studeras 

kostnaderna för lägenheterna i förhållande till dess storlek syns ett tydligt mönster (se tabell 

5.2). 

Rumstyp Storlek [m
2
] Personer Totalt [kr] Kostnad per m

2
 [kr]

 
 

Lägenhet 65,3 2 54 355 832 

Lägenhet 76,7 3 61 251 799 

Lägenhet 77,4 3 61 251 791 

Lägenhet 95,9 4 71 110 741 

Lägenhet 97,8 4 71 110 727 

 

 

Byggherren kan spara upp till cirka 13 % per kvadratmeter om byggverket endast innehåller 

större lägenheter. Eftersom byggherren sällan är den som tar hand om förvaltningsprocessen 

skulle detta kunna ses som en faktor som gynnar denne. Däremot har byggherren mindre att 

säga till om då beställaren, förvaltaren, är den som godkänner arkitektritningarna. 

 

En oerhörd essentiell detalj som är viktig att ha i åtanke är att väggarna generellt byggs 2 

månader i förväg för att sedan fraktas direkt till det aktuella bygget. Skulle det finnas någon 

defekt på väggen, vilket har inträffat ett fåtal gånger, försenar det byggnationen väsentligt. 

Erfarenheten från produktionschefer är att med prefabricerat händer det alldeles för ofta och för 

att motverka det krävs ett omfattande förarbete samt koordinering.  
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5.2 SWOT 

Det finns fördelar med båda alternativen, platsgjutet eller fabrik. Med dagens utgångspunkt är 

det däremot mer fördelaktigt att låta arbetet bli platsgjutet. Erfarenheten av prefabricerade 

väggar har inte hållit den kvalité och standard som idag återfinns då arbetet görs platsgjutet. Ifall 

förändringen äger rum finns däremot stora besparingspotentialer men för att uppnå detta skulle 

det krävas ett omfattande förarbete för att resultatet ska bli positivt. Det arbete som krävs ligger 

inte i hos produktionschefen utan hos projektledarna. Planeringen måste ske i förväg av 

projektledarna. En sådan reform skulle kräva en annan sorts tänk hos projektledarna. Tyvärr 

kommer denna möda inte att gynna dem personligen utan resultatet påverkar bland annat 

produktionschefen och därmed finns inget naturligt incitament för projektledarna att 

effektivisera och lägga ner extra arbete. För att projektledarna ska få en uppfattning om vilken 

förändring som har skett krävs en grundlig uppföljning samt benchmarking av ett liknande 

projekt.  

 

Arbetet som skett inom denna enhet har varit väldigt traditionellt och konservativt. Arbetet har 

effektiviserats och det är en fortgående process. Däremot ger utvecklingen liten utdelning och 

företaget faller många gånger tillbaka till gammalt invant mönster. Det krävs ett generationsbyte 

vid byggnationen och det nya stomsystemet kan vara början på det.  
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6. SLUTSATS 

Undersökningen visar att en förändring i byggprocessen kommer att mynna ut i en besparing i 

form av tid och kostnader. Utvecklingsarbetet har redan börjat genom att VST-Nordic i dagsläget 

börjat göra kanalisationen i fabrik och nästa steg vore att även ha kabeldragningen färdig. Då 

förändringarna sker etappvis blir inte besparingen lika påtaglig men fördelen blir istället att 

riskerna för försummelser blir mindre då utvecklingen uppdelas i flera mindre steg.  

 

Inom alla branscher finns en viss motståndskraft/tröghet till att vilja förändras. Här blir 

motsättningarna även större då antalet parter som påverkas av utvecklingen är åtskilliga. 

Drivkraften för att få igenom utvecklingen bör finnas hos byggherren då denne har mest att 

vinna på förändringen. Här finns potentialen att minska elinstallationstiden i och med 

nybyggnation med upp till 70 %. Vilket i praktiken innebär att elektriker arbetar cirka 200 

arbetsdagar i ett flerbostadsprojekt, motsvarande Blå Jungfru, istället för nuvarande 700. 

Förutom tidsvinsten som detta innebär finns ytterligare en post som minskar kostnaderna, 

arbetskostnaden och omkostnadspålägget. Eftersom omkostnadspålägget är cirka 255 % av 

lönekostnaden, enligt Wikells, blir denna utgift essentiell att minska. En direkt konsekvens av att 

omplacera arbetet till fabriken blir att lönekostnaden minskas vilket resulterar i 

omkostnadspåläggsposten också minskas. Detta resulterar i en ekonomisk vinst då byggnationen 

blir klar snabbare samt att utgiften för elentreprenören blir lägre. Istället kommer en del av den 

besparingen behöva läggas på projekteringsfasen samt en del till stomentreprenören för att 

förverkliga denna utvecklingsprocess. Ytterligare en besparingspotential som föreligger är att 

bygga större lägenheter då det visat sig att lägenheterna blir upp till 13 % lägre per kvadratmeter 

då en 98m2 lägenhet jämförs med en 65m2.  

 

Utan att ta hänsyn till eventuella kostnader som kan uppkomma i och med omplacering kan det 

här göras en besparing som här har beräknats att uppgå till cirka 20 % av hela 

entreprenörskostnaden, oberoende beräkningsmetod, vilket innebär en möjlig besparing på 

närmare 1,5 miljoner kronor. 
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7. DISKUSSION & REKOMMENDATION 

Skanska har som vision att ses som förebild inom byggbranschen och samtidigt vara 

marknadsledande. För att kunna lyckas med detta måste de ständigt utveckla och effektivisera. I 

och med att de bestämt att gå vidare med detta stomsystem blir då detta ett utmärkt tillfälle att 

utvecklas. Det har uppmärksammats att det finns en besparingspotential i att förflytta 

elinstallationsarbete. Exakt hur stor den besparingen är går i dagsläget inte att säga utan att göra 

en mer omfattande undersökning om byggprocessen. Detta examensarbete ska ses som ett 

första steg i denna undersökning. Flertalet av de poster som har används i beräkningsmodellerna 

innehåller en osäkerhet och därmed skall resultatet endast ses som en fingervisning mer än en 

försäkran.  

 

Visionen om att bli som småbostadsbyggnationen helt industrialiserat är lång och involverar 

flertalet parter, vilket gör detta arbete till en lång process. Arbetet med flerbostadshus är mer 

komplicerad än småbostadshus då fler detaljer måste undersökas. Samtidigt är dessa projekt 

väsenligt större och blir därmed svårare att genomföra förändringar. Att förflytta 

installationsarbetet ses som ett steg i den process som uppkommer i och med visionen.  

 

En intressant fortsättning skulle vara att studera vilka kostnader som kan uppkomma i och med 

flytten. Detta ger en mer realistisk bild över hur stor minskningen skulle bli i praktiken. De siffror 

som har presenterats här målar upp ett overkligt scenario då det endast har beräknats på 

besparing och inga eventuella kostnader. Det har heller inte tagits i hänsyn till ifall det finns 

eventuella rättsliga hinder med flytten. Installationsarbete har idag krav på att endast behöriga 

yrkesmän får utföra arbetsmomenten, hur faller till exempel denna bestämmelse med arbete 

som är utfört utanför Sveriges gränser? 

 

Ytterligare en intressant vinkling på ett fortsatt arbete skulle vara att studera byggprocessen 

idag, för att sedan bestämma hur denna flytt kronologiskt ska ske. Då arbetet involverar många 

parter är det essentiellt att utvecklingen flyter på utan större hinder. För att detta ska bli 

verklighet krävs ett stort förarbete, samordning och koordinering av projektet där alla 

involverade parter, underentreprenörer, får vara med redan från början. Tanken är att 

underentreprenörerna tillsammans med arkitekterna ska se till att slutresultatet uppfyller de 

krav som ställs på byggnationen och håller samma standard gällande kvalité.  
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9. FÖRTYDLIGANDEN 

Ackordtidlista – tidslista där elrelaterade arbetsmoment är tidsangivna 

 

Byggnation – byggverksamhet   

 

Detaljhandling – handlingar som används vid byggnation 

 

Ganttschema – en typ av flödesschema som används för att illustrera olika faser av ett projekt. 

 

Kabeldragning – elkablar som går igenom kanalisationen 

 

Kanalisation – rördragning för el 

 

Kontrollerad miljö – fabrik 

 

Passivhus – hus som är välisolerade och energisnåla.  

 

Produktionschef - platschef 

 

Stomme – byggnadsdelar som huvudsakligen utgörs av bärande konstruktioner till en byggnad.  

 

Stomkomplettering – kompletteringsarbete på stommen  

 

SWOT – analysmetod för strategiska beslut 

 

Systemhandling – innefattar underlag för att beslutsfattande  

 

U-värde – värmeövergångskoefficient som beskriver hur bra isolering en byggnadsdel har. 

 

VST (Verbundschalungssystem) – relativ nytt stomsystem som bland annat används av Skanska.  

 

Wikells – Wikells Byggberäkningar AB förser byggmästare med mängdberäkningar, prissättningar 

och föreslagna anbudssummor vilket sammanställs i boken sektionsfakta. 
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10. BILAGOR 

Här presenteras de bilagor som är intressanta för examensarbetet. 

 

10.1 ARKITEKTRITNINGAR 



- 35 - 
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10.2 INTERVJUGUIDE 

� Kan du beskriva hur ni arbetar idag, vilka förändringsmöjligheter ser du? 

 

� Vilka förbättringar har ni gjort och hur har dessa fungerat? 

 

� Har ni någon statistik på hur kostnader, arbetstid m.m. 

 

� Måste arbetet på arbetsplatsen anpassas efter elektriker? 

 

� Försenas annat arbete pga. elektriker?  

 

� Görs dragningen samtidigt som elkomponenter sätts upp? 

 

� Vem ritar eldragningen? 

 

� Hur säker är arbetsplatsen? 

 

� Hur ergonomisk är arbetsplatsen? 

 

� Genomsnittlig tid för allt elarbete i en lägenhet (storleksberoende)? 

 

� Genomsnittlig lön för en elektriker? 

 

� Kontrollbesiktningar?  

 

� SWOT - Vilka styrkor finns i den arbetsform elektriker använder idag? 

(styrkor/svagheter/möjligheter/hotbilder) 

 

� SWOT - Vilka styrkor ser du i förflyttandet av arbetet? 

(styrkor/svagheter/möjligheter/hotbilder) 

 

� Hur kommer elkostnader att påverkas? 

 

� Skulle förarbetet (i form av planering och koordinering) vara värt de möjliga vinsterna? 

 

� Är marknaden beredd för detta? 

 

� Vad tror du om kvalitén om man förändrar arbetsplatsen till en fabrik? 

 

� Vilka möjligheter finns i den arbetsform elektriker skulle ha ifall arbetet blir förflyttat? 

 

� Hur mycket elrelaterat arbete skulle möjligen finnas kvar efter en sådan förflyttning? 

 

� Ser du några risker med det nya sättet att arbeta? 
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10.3 GANTT-SCHEMA  

För att få en överblick hur examensarbetet skulle komma att se ut hade ett preliminärt Gantt-

schema uträttats, vilket skulle ge en fingervisning över hur de olika skedena såg ut över tiden.   

Figur 2.1 Gantt-schema 

 

Det som här ovan refererats som administration var den så kallade uppstarten, där ingick bland 

annat registrering av examensarbetet, utdelning av handledare på högskolan samt de formella 

åtagandena på företaget. Detta följdes av uppgiftsbeskrivningen där examensarbetet 

formulerades och definierades samt att ett godkännande av högskolan erhölls. Den 

uppgiftsbeskrivning som formulerades ändrades under arbetets gång precis som inriktningen på 

arbetet men i det stora hela kom arbetet att hålla sig till det ämne som definierades. 

Nästkommande moment bestod i att samla relevant information till examensarbetet. Detta 

bestod av litteraturstudier, studiebesök samt intervjuer. De teoretiska momenten skulle bygga 

grunden till genomförandet och blev tvungen att kompletteras med data i efterhand och därför 

fortskred insamlandet av data trots att det teoretiska momentet var avslutat.  

 

I stadiet genomförande utfördes empirin och analysen på arbetet. Detta gjordes i kontakt med 

handledarna för att försäkra sig om att rätt inriktning valts och att inga större felaktigheter 

gjordes. Samtidigt hölls en kontinuerlig kontakt med handledaren på KTH för att försäkra sig om 

att arbetet fortskrider och håller den standard som förväntades av en teknolog. Det som 

studerades var hur arbetet var förlagd ute på fält och vad det medförde. Vilka metoder, material 

och tillvägagångssätt användes? Intervjuade och diskuterade med de inblandade för att få 

klarhet i vad de tyckte var nödvändigt att ta hänsyn till. Identifierade vilka negativa aspekter 

dagens tillvägagångssätt medförde. 

  

Innan slutskedet började undersöktes det om fabriken hade några begränsningar. Hur mycket 

arbete kunde omplaceras dit, fanns det fysiska begränsningar i form av läge och/eller yta, 

kompetensbegränsningar med mera. Exekveringen handlade om att studera de kortsiktiga och 

långgående konsekvenser som uppstod i och med flytten. Utvärdera omplaceringen med 

avseende på tid, ekonomi och miljö. I planeringen hade det tagits till hänsyn till en möjlig 

semester, varav längden och tidsperioden inte var bestämt men en sådan ägde inte rum.  

Avslutningsvis fanns arbete rörande presentationen, färdigställandet av rapporten och att få 

rapporten tryckt. Examensarbetet avslutades med en obligatorisk presentation på skolan. Till 

dess var rapporten i stort sätt klar så att det kunde få ett godkännande. 

 

  

Månad Mars Mars/April April/Maj Maj/Juni Juni/Juli Junli/Augusti Sept

Vecka 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Moment\Arbetsvecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Administration

Uppgiftsbeskrivning

Teoretiska studier

Genomförande SEMESTERPERIOD

Avlustning
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10.4 RISKANALYS 

För att på bästa sätt undvika större motgångar hade en riskanalys tagits fram där det 

illustrerades vilka potentiella hinder som kunna tänkas finnas och dessutom en åtgärdsplan för 

hur dessa undviks.  

 Sannolikhet Riskbedömning Produkt Risk 

1. Kommunikationsproblem 3 1 3 

2. Bristfällig handledning 1 9 9 

3. Licensproblem 1 9 9 

4. Motivationsbrist 3 3 9 

5. Tidsbrist 3 9 27 

6. Kunskapsbrist 9 9 81 

Figur 2.2 Riskanalys 

 

1. Kommunikationsproblem kommer alltid att uppstå där det finns ett utbyte av kommunikation 

och eftersom detta arbete handlade om många sådana kanaler fanns ett incitament att 

förhindra att det inträffade. Förhoppningen var ändå att detta skulle minimeras eftersom 

kommunikationen skedde inom en relativen liten grupp. Gruppen ses ganska ofta vilket också 

möjligen kunde ses som en motverkande faktor. 

    

2. Bristfällig handledning syftade på handledningen på företaget. Eftersom handledaren alltid 

inte var tillgänglig kunde det resultera i att arbetet står still eller får en annan inriktning än 

den tänka. Detta kunde undvikas genom att ha stående möten varje vecka eller till och med 

ännu oftare. Risken att detta inträffade var däremot relativ liten då handledaren dessutom 

var projektledare och kommer därmed vara med hela tiden. 

 

3. Vissa dokument krävde licenser som var en förutsättning för att undersökningen skall kunnas 

genomföras och utgör därmed en väldigt hög riskfaktor. Detta inträffade ett par gånger då det 

var läge att använda program som krävde extra befogenhet eller licenser. Det var däremot 

sagt att det inte skulle utgöra ett problem då jag kommer att få tillgång till alla berörda 

licenser, vilket stämde efter en viss byråkratisk process.  

 
4. Ett problem som var svår att bedöma i förväg var hur detta skall handskas ifall detta inträffar. 

Eftersom undersökningen skall mynna ut i ett beslutsunderlag var det ytterst viktigt att det 

här skedde rätt till. Samtidigt hade jag som teknolog minst lika mycket stort intresse i det här 

som företaget då detta var mitt examensarbete, vilket alltid kom att vara en 

motivationsfaktor.   

 

5. Precis som alla stora och nya projekt var det svårt att bedöma hur lång tid samt om 

avgränsningen var tillräckligt stor för att klara av projektet i tid. Eftersom underlaget skulle 

läggas fram som en naturlig del av företagets utvecklingsprojekt fanns hjälp att tillgå. 

Samtidigt fanns det alltid utrymme under arbetets gång att avgränsa delar av arbetet på 

grund av för stort omfång, vilket också gjordes efter konsultation med handledaren på KTH.  
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6. Ämnesområdet var nytt och krävde mycket stort förarbete, speciellt då branschen är 

etablerad och mina förkunskaper inte räckte till. Tyvärr var det svårt att komma med ett 

handlingsplan som gällde för denna typ av hinder men utrymme för inläsning och studier 

fanns därav möjligheten att komma ikapp. Mycket av det förarbete som lades ned var att 

komma ikapp i förkunskaper vilket inte presenteras i slutresultatet.  
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