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SAMMANFATTNING 
I många år har man talat om den bostadsbrist som råder i landet och den byggboom som ständigt 

förväntas komma, men aldrig gör det. Med dagens alla regler då det gäller energieffektiv 

byggande så har produktionskostnaden stigit i höjden de senaste åren. Vilket bidrar till att hålla 

nere produktionen, trots den stora efterfrågan. 

Detta examensarbete utförs på uppdrag av Sjötorpshus AB och har som syfte att utvärdera hur 

man kan gå till väga för att effektivisera byggprocessen för produktionen av ett nytt 

bostadsområde ”Kv. Hunden” beläget i centrala Katrineholm. I ett samtal med företagets VD Pär 

Knutsson så fastställdes de fyra viktigaste frågorna att belysa. De frågor som behandlas inom 

detta arbete är: 

• Val av produktionsmodell, lösvirke eller prefabricerade träkonstruktioner. 

•  Personalfrågan om hur nyttjandet av varje individ maximeras i alla produktionsleden. 

•  Hur nyttjandegraden för de dyrare inventarierna maximeras på arbetsplatsen.  

• Vilka delar av projektet som är direkt avgörande för hur arbetet fortlöper.  

Studien är utförd genom en litteraturstudie av böcker, artiklar, rapporter och kontroll av liknande 

projekt utförda av Sjötorpshus, varav relevanta teorier har samlats för att utgöra en bas i studien. 

De prisberäkningarna som finns bifogade är utförda i kalkylprogrammet BidCon och 

projektplanerna i planeringsprogrammet PlanCon.  

Resultatet på rapporten kommer at tyda på att produktion av lösvirke är det mest lukrativa för det 

aktuella projektet. Arbetet bör utföras i mindre grupper där varje arbetsteam har hand om sina 

delar av produktionen. 

Studien avslutas med en diskussion där mina egna rekommendationer till Sjötorpshus kommer 

att läggas fram, dessa kommer att vara byggda på de fakta som tagits fram under projektets gång.   
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ABSTRACT 
For many years, there has been a housing shortage in Sweden. Many have been expecting a 

construction boom in the housing sector, but that has yet to arrive. With the current legislations 

and guidelines surrounding modern, energy efficient housing; production costs have increased 

dramatically in recent years. As a result, having a negative effect on housing production despite 

the high demand for homes.  

This exam work is carried out on a construction project of Sjötorpshus AB and its purpose is to 

evaluate how to optimise the construction process for the production of a new residential 

settlement, "Kv.Hunden", located in Katrineholm. In an interview with the company's MD, Pär 

Knutsson, four main issues were defined to focus on. The key issues that will be looked at in this 

project are:  

• the choice of the production model, i.e. the use of raw timber materials vs. prefabricated 

wooden structures. 

•  Utilisation of workers in each stage of production. 

•  Optimisation of the more expensive fixtures in the workplace.  

• Determining which parts of the project are vital to aid progression of work. 

The study was conducted through a literature review of books, articles, reports and case studies l 

of similar projects undertaken by Sjötorpshus. Relevant theories have come together to form a 

base in the study. The price calculations attached are made in BidCon, a spreadsheet software, 

and project plans in planning program PlanCon, also spreadsheet software. 

The results of the report will indicate that the production of loose timber is the most lucrative for 

the current project. Work should be carried out in small groups where each work team manages 

their own part of the production. 

The study concludes with a discussion where my own recommendations to the company will be 

highlighted, those recommendations will be made built on the facts developed during the project. 
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FÖRORD 

Examensarbetet är det avslutande momentet för att nå examen som Högskoleingenjör inom 

området byggteknik vid Umeå universitet. Mitt examensarbete handlar om effektivisering inom 

produktionen i byggsektorn och är utfört åt Sjötorpshus AB under perioden 2014-01/20 – 2014-

03/23.      

Arbetet handlar om hur Sjötorpshus produktion av 23st nya fastigheter i Katrineholm ska kunna 

utföras på ett sådant sätt att omkostnaderna ska minimera och vinsten maximeras på projektet.  

Ett stort tack går till personalen på Sjötorpshus, speciellt Hans Johansson & Pär Knutsson som 

har varit väldigt hjälpsamma med information samt material under projektets gång. Ett tack 

riktas också till min akademiska hjälp från Umeå universitet, Fredrik Häggström. 

 

 

Pontus Johansson 

Umeå Mars 2014 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn står idag inför stora problem. I större delen av Sverige är avsaknaden av tillräckligt 

med bostäder stor, inte minst i Umeå där det finns stora brister speciellt på lägenhetssidan. Trots 

detta så byggs det relativt lite, ungefär en tredjedel mot vad som producerades 1991 då 

byggsektorn hade sitt toppår i modern tid (scb.se). En orsak till detta är att det i dag har blivit 

betydligt dyrare att producera bostäder. Alla regler som införts för mer miljövänlig byggnation 

har drivit upp priserna till en nivå som många konsumenter har svårt att bemöta. Priserna för 

nyproduktion har sedan 2000 ökat med 62 % för en genomsnittlig bostad (figur 1) (scb.se). 

Denna rapport kommer att handla om hur företagen kan dra ner sina produktionskostnader för att 

kunna närma sig en rimlig prisbild. Enligt Sällström (2007) försvinner cirka 22,5 miljarder i ren 

vinst för byggföretagen på grund av dåligt utfört förarbete och manskapsplanering.  

 

Figur 1 byggproduktionskostnad i förhållande till KPI källa http://www.byggindex.scb.se/art1.htm 

 

Jag har fått i uppdrag att skriva mitt examensarbete för Sjötorpshus AB, som är beläget utanför 

Katrineholm i Södermanland. Jag har tidigare arbetat som hantverkare i företaget, innan jag 

började mina studier på universitetet och har god insikt i hur de arbetar.   

Uppgiften som jag blivit tilldelad av Sjötorpshus är att utföra en grundlig utvärdering för ett 

större framtida byggprojekt på Kv. Hunden i Katrineholm. Sjötorpshus äger i dag en stor bit 

mark i centrala Katrineholm, där de under den kommande våren förväntas inleda produktion av 

23 st. nya bostäder. Av dessa kommer 13 att vara identiska fristående villor och 5st. större 

parhus.  
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genom jämförelse av olika lösningar och alternativ kunna 

belysa hur man skulle kunna optimera byggprocessen för det aktuella projektet. Mitt arbete 

kommer endast att behandla ett projekt, men tanken är att det ska kunna fungera som en mall i 

vissa hänseenden för framtida byggnationer. I detta arbete kommer det att behandlas olika 

produktionsmodeller och utvärdera om vilken som passar bäst vid produktion av mindre bostäder 

uppförda med trästomme. Det kommer även att utvärderas hur man maximerar nyttan av varje 

individ inom projektet och således maximera vinsten för företaget. 

 De frågeställningarna som ska besvaras är: 

• Vilken byggmodell är den mest lukrativa att använda? 

• Hur maximeras nyttan av varje individ på arbetsplatsen? 

• Hur maximeras nyttjandet av de dyra inventarierna på arbetsplatsen? 

• Vilka faktorer är avgörande för hur projektförloppet kommer att flyta på? 

  

1.3 Avgränsning 
Detta examensarbete behandlar endast styrnivå och kommer inte att gå in på detaljer för 

utförandet med mera. De påståenden som läggs fram bygger endast på vad som anses vara bäst 

för det här projektet. Ett generellt påstående om vad som är den bästa lösningen är inte möjlig att 

formulera, då alla projekt har olika utgångspunkter och förhållanden.    
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2 TEORI 
Inom detta kapitel kommer det att behandlas relevant teori som har använts vid framtagandet av 

resultatet. Det är också en hjälp för dig som läsare att förstå de olika delarna som kommer att 

bearbetas senare i rapporten. 

2.1 Allmänt  

Byggprocessen består av en kedja olika aktiviteter som är länkade till varandra. Processen går 

igenom en mängd olika steg, ifrån en idé till byggstart och färdig byggnad (figur 2). Alla 

länkarna i kedjan är direkt beroende av varandra och kommer att vara samma oberoende om val 

av byggsystem.  

 

Figur 2 produktionsleden vid byggnation  

2.2 Lösvirkesproduktion  

Att bygga med lösvirke innebär att byggnadskomponenterna till huset kommer i virkespaket som 

lösa enheter. Byggnation av det här slaget har fördelen att det är lättare att mönsteranpassa på 

bygget, uppstår det problem eller förslag till ändringar så är det lättare att åtgärda dessa 

(Andersson, 1976). Ett par viktiga aspekter när det gäller lösvirke, det är noga med 

beställningarna så att materialleveranserna kommer i tid och i rätt mängd till byggarbetsplatsen. 

Byggmaterialet skall inte behöva ligga för länge innan användning. Material som ligger på 

byggarbetsplatsen tar ofta skada av fukt eller för mycket solexponering (uttorkning), vilket leder 

till att virket bildar röta och måste kastas eller vrider sig och försvårar produktionen (Burström 

2012). Materialplanering är därför en viktig del om man ska syssla med lösvirkesproduktion. En 

välplanerad leveransplan som förändras under loppet, beroende på hur produktionen skiljer sig 

från tidplanen, är en viktig aspekt som även det minsta produktionsobjektet bör inneha. En 

noggrann planerad leveransplan som innehåller alla byggkomponenter innebär utöver minskat 

materialsvinn också en tidsvinning för produktionen. Avsaknad av material leder till driftstopp. 
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För stora kvantiteter som beställs kan leda till problem med framkomlighet och problem med att 

hitta rätt virke på byggarbetsplatsen, vilket också fördröjer produktionen Révai (2012).  

Torktiden är en annan aspekt som kan ställa till bekymmer vid produktion med hus i lösvirke. 

Det finns idag regler som säger att den maximala fuktkvoten när man får bygga igen en vägg är 

på 15 % (BBR 2012). Fukthalten i virket brukar ställa till störst problem vid regniga perioder av 

sommaren, den varma fuktiga luften ute dras in i byggnaden och uttorkningen drar ut på tiden 

vilket kan försena hela byggprocessen. (träguiden.se) 

Även inom lösvirkesproduktion är det ofta en viss industriell anpassning. Det är vanligt att man 

köper reglar som redan är kapade på rätt längd. Lösa råspontsbräder ersätts med råspontsluckor, 

där det har stiftat ihop flera lösa bräder till en större enhet, dessa går betydligt snabbare att 

montera. Det finns idag regler som säger att takstolar ska vara CE-märkta, vilket innebär att de 

måste tillverkas på godkända fabriker (Derome.se) 

2.3 Prefabricering 

Prefabricering eller industribyggnation, är en byggmodell där man tillverkar allt ifrån vissa delar 

av byggnaden till hela hus inuti en fabrik. I rapporten och allmänt brukar man skilja på 

delprefabricerat och modulhus. Båda dessa tillverkas i fabrik men i olika omfattning. Ett 

modulhus kan levereras komplett med tapet, golv och monterat kök. För ett delprefabricerat 

objekt levereras vanligtvis endast de bärande konstruktionerna som sammansatta block. Det 

krävs betydligt större arbete inom projekteringen vid prefabricerade hus jämfört med dem som 

byggs i lösvirke, detta gäller speciellt vid modulhus. Ett fel som uppstår vid industribyggnation 

är mycket problematiskt att åtgärda och kostar därefter (Mikael Mårtengård, Dalahus). Andra 

delar som talar emot prefabricerat är att det ofta uppstår problem i skarvar mellan byggdelarna. 

Ett lösvirkeshus byggs som en massiv konstruktion där alla delar är noga sammanlänkade med 

varandra. Ett prefabricerat objekt byggs av sektioner som var för sig uppfyller alla tekniska krav 

men det uppstår ofta brister i sammanfogningen dem emellan. Grundplattan är aspekt som är 

oerhört viktig vid prefabricerat, vid minsta ojämnheter och bulor på grundplattan kommer hela 

väggen att bli ridande och stora springor kan bildas både mellan vägg och grund och mellan 

olika väggsektioner. Fördelarna med prefabricerat objekt gentemot lösvirke är uppförandetiden 

till tätt hus på bygget samt att man slipper problem med fukt då hela konstruktionen tillverkas 

under bestämda fukthalter i fabrik. Andersson (1976)   
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2.4. Effektivt byggande  

För att kunna effektivisera byggandet handlar det mycket om att vara på plats och kunna se varje 

individs styrkor och svagheter. Man måste lära sig att läsa av gruppen, vilka individer passar bäst 

till att jobba tillsammans. Olsson (1998) 

2.4.1 Inkörningseffekt  

Redan på 30-talet inom flygplansindustrin togs den första forskningen fram som visade att det 

fanns ett samband mellan tiden det tar att producera enhet nummer ett och nästkommande 

enheter. Sambandet fick benämningen inkörningseffekt och formeln som tillhör denna är idag en 

viktig aspekt inom all sorts produktion. Formeln bygger på att vid varje dubblering av antalet 

utförda enheter så sjunker produktionstiden med en viss procentenhet (figur 3). Antalet procent 

skiljer sig åt för olika moment. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar procenttalet allt 

ifrån hur svår uppgiften är, arbetarnas tidigare kunskap inom liknande områden, samt hur 

välfungerande arbetsledningen är som finns tillgänglig. Men i allmänhet tjänar man mer tid på 

avancerade uppgifter och detta beror på att här finns det mycket tid för tänkande och 

ritningsläsning att spara in. En annan del som tas upp inom området är att man sparar in betydligt 

större procentsats om man är flera personer som utför samma uppgift än om man är ensam. I en 

stor grupp tar det alltid tid för individer att hitta sin plats, driftstopp på grund av osäkerhet och 

problem kostar direkt mer tid Révai (2012). 

 

Figur 3 Inlärning och inkörningsförlopp Källa: Kalkylering vid bygg- & Fastighetsutveckling. Lund: AB Svensk 

Byggtjänst, 2008 
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Formlerna som används för att beräkna inkörningen för ett objekt är mycket komplex och 

innehar stor felfaktor. Egentligen togs dessa fram för industrin där det är lättare att beräkna exakt 

tidsåtgång för olika moment. Inom byggindustrin brukar man säga att inkörningstalet för varje 

moment ligger på mellan 85-100% och formlerna som används för beräkningarna ser ut som 

följande  

Man börjar med att göra en beräkning med jämförelse av de första utförda enheterna för att ha en 

utgångspunkt vid framställningen av kurvan. 

tn= (T1+T2+T3+Tn)/n 

T= tiden för en utförd enhet 

tn= ackumulerat medelvärde för de n första enheterna 

Formel för att få fram inkörningstalet  

tn= n^(log(i)/log(2)) 

i = Inkörningtal    

Révai (2012) 

Inkörningstalet för varje enskilt moment blir större om du konstant utför samma syssla, men det 

finns också mycket tid att tjäna på det totala projektet, då handlar det främst om att man vet 

precis vad som ska göras, hur mycket material som ska beställas med mera Taylor (1911). 

Sammanfogar man inkörningen för alla momenten med tiden man sparar på totala projektet så 

brukar man kunna använda sig av ett standardiserat inkörningsvärde. För byggproduktion ligger 

detta på 90 % per dubblering av antalet enheter Révai (2012).     

Notera att inkörningstalet 90 % innebär att nästkommande moment går 10 % fortare.     

2.4.2 Taylorism 

Utvecklades av Frederick Winslow Taylor och var en av de bakomliggande huvudstaplarna vid 

uppförandet av den så omtalade LEAN-produktion. Man delar upp arbetarna i mindre grupper, 

där varje grupp har hand om sin egen del av produktionen. Enligt teorin bygd på inkörning så bör 

man på så vis skynda på produktionsprocessen. En stor fördel med detta är också att man skulle 

kunna mönsteranpassa dessa grupper så att man väljer individer som passar för de olika 

momenten. De som är mer ”fin snickare” får ha hand om montering av kök, lägga golv och spika 

lister. De som är lite mer fart i får ha hand om stomresning och takjobben. Enligt Taylor så var 
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också moroten med extra belöning vid snabbt och bra utfört arbete en viktig influens i 

arbetsmetoden. Vid inspektion av de stora byggföretagen i Sverige så är det just efter denna 

modell de jobbar, mindre arbetsteam som utför ”sina” sysslor med utlovat ackord vid snabbt 

arbete Taylor (1911). 

En nackdel med denna teori är att när man utför konstant samma syssla så kan delvis 

motivationen att jobba försvinna, bilföretag idag går mer och mer ifrån denna monotona 

arbetsmetod och låter individerna växla runt för att känna sig mer delaktig i den totala 

produktionen. En annan nackdel är att när man bara har hand om en del i projektet så kan graden 

av slarv öka. Man vill få färdigt sin del så snabbt som möjligt men slarvet man gör där kommer 

att fördröja nästkommande gruppers arbete och skapa irritation på arbetsplatsen Skärvad (2011). 

2.4.3 Planering  

I stort sett alla byggen går med vinst, åtminstone om man kontrollerar byggföretagens offerter 

och egna beräkningar i planeringsskedet. Att detta inte sker i verkligheten kan bero på en mängd 

olika moment som brukar förkortas ”störningsmoment” denna punkt brukar sedan delas upp i två 

kategorier interna- och externa störningar. Där de interna störningarna innefattar alla de problem 

som uppstår beroende av de egna resurserna, det kan vara maskinhaveri, sjukdom av personal 

samt kommunikationsproblem. De externa faktorerna berör väder och brister hos 

underentreprenörerna som sinkar byggnationen. För att minimera risken för dessa 

störningsmoment så handlar det främst om planering via riskanalyser. Planering är också i övrigt 

en väldigt viktig faktor och ofta starkt avgöranden för hur projektresultatet utspelar sig. 

Planering bör ske både på projekterings- och individnivå, man brukar säga att ett fel som uppstår 

i produktionen blir 10ggr dyrare att åtgärda än om samma problem uppstod och löstes på 

projekteringsfasen. Då det gäller planering på individnivå så handlar det mycket om att varje 

individ ska veta vad deras nästa uppgift blir innan de har slutfört sitt aktuella uppdrag, samt få en 

tydlig beskrivning för hur jobbet skall utföras. På det sättet minimerar man mängden outnyttjad 

tid på byggarbetsplatsen Révai (2012).  

Sveriges byggindustrier har gjort en undersökning för hur den vanliga byggnadsarbetaren 

använder sin tid på byggarbetsplatsen och resultatet sammanställdes enligt (figur 4). Endast 

17,5% av arbetstiden på ett byggobjekt är så kallad ”direkt arbete” som innefattar allt 

värdeskapande arbete. Det ”indirekt arbetet” innefattar sådant jobb som gör det direkta arbetet 

möjligt, här handlar det om montering av skyddsutrustning, bära fram material, städning av 
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byggarbetsplatsen m.m. Det man kan konstatera är att det finns väldigt mycket tid att tjäna på ett 

byggprojekt, att 100 % ska bestå av arbete är helt orimligt men i dagsläget utgörs 33,4 % av 

arbetsdagen nästan 3h i väntan och outnyttjad tid, vilket är en skyhög siffra. Sveriges 

Byggindustrier (2005).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Genomsnittlig arbetsdag hos en byggarbetare Källa: Behov av förändrat synsätt. Göteborg, Sveriges 

Byggindustrier, 2005 

 

2.4.4 Maskinnyttjande 

Maskinnyttjandet är en viktig fråga, de kostar projektet stora summor pengar i hyra eller inköp 

och förväntas alltid finns på plats när de behövs. Sveriges byggindustrier har även inom detta 

område gjort en noggrann undersökning gällande olika maskiner för att kontrollera hur mycket 

de används i procenthalt av tiden på bygget. Resultatet sammanställdes enligt grafen (figur 5). 

En teleskoplastare är en maskin som är mycket användbar till framförallt produktion av mindre 

byggobjekt, det är en mobil maskin som kan utföra alla typer av lättare lyft upp till 15,8m, den är 

även runtomsvängande vilket underlättar dess flexibilitet på arbetsplatsen. Som man ser i grafen 

nedan så var det just denna maskin som hade den högsta nyttjandegraden av tiden på bygget. 

Teleskoplastaren kan användas till allt ifrån städning till att lyfta upp tegel på taket.  
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Figur 5 Nyttjandegrad av maskiner Källa: Behov av förändrat synsätt. Göteborg, Sveriges Byggindustrier, 2005 

 
2.5 BidCon och PlanCon 

BidCon Bygg är ett kalkyleringsprogram som är framtaget av Consultec, via programmet kan 

företag snabbt räkna ut olika priser på offerter. Företagen lägger in sina inköpspriser på olika 

material i programmets databas. När en offert ska tas fram så anges en mängd data angående 

huset, exempelvis vilken tjocklek och vilka material ytterväggarna består av, samt antalet 

kvadrat för de olika delarna. BidCon är även kopplat till byggnads ackordslistor för beräknad 

arbetstid. Ackordslistorna samt priserna från databasen ger programmet möjlighet att räkna ut 

åtgången av material samt tidsåtgången på utförandet av produktionen (consultec.se). 

 

PlanCon är ett planeringsprogram för framtagande av olika tidsplaner, framförallt Gantschema. 

Programmet kommer från samma utgivare som BidCon och är uppbyggt så att det går att koppla 

samman dem för en direkt överföring av informationen. En offert i BidCon överförs till PlanCon 

och bildar där en tidplan för objektet med exakt antal timmar i de olika momenten. PlanCon  

känner även av från BidCon vilka delar som utförs av vilka hantverkare, en faktor som  

underlättar individplaneringen för projekten (consultec.se).  
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3 METOD 
Här kommer det att beskrivas de metodologiska val som har utförts under projektets gång, hur 

och varför problemen har angripits på ett visst sätt. Metoden har delats upp i rubriker, där varje 

rubrik behandlar en av de frågeställningarna som tidigare beskrivits. 

3.1 Vilken byggmodell är den mest lukrativa att använda? 

Frågan besvaras via litteraturstudie samt via förfrågningsunderlag som skickas ut till firmor som 

producerar de olika byggmodellerna, för kontroll av prisbilden. Offerterna skickades till företag 

som tillverkar kompletta modulhus och företag som producerar halvprefabricerade hus, det vill 

säga fabriksbyggda väggelement. Efter att tagit in fyra stycken priser från företag som kunde 

leverera fabriksbyggda väggelement och jämfört dessa med varandra valdes den billigaste ut till 

jämförelse med lösvirkesproduktion. Något pris från företag som tillverkar kompletta modulhus 

kunde ej erhållas. Modulhusens fabriker är anpassade för produktion av vissa former av hus och 

det aktuella projektet var på för låg kvantitet för att det skulle löna sig för modulhusföretagen att 

anpassa sin produktion. I jämförelsen mellan prefabricerat och lösvirke har det använts priser i 

kalkylprogrammet BidCon från Sjötorpshus databas på material och arbetskostnad. Det har 

också tagits hänsyn till tidsåtgången vid valet av produktionsmodell, ”tid är pengar” och det 

stämmer väl in då det gäller byggsektorn, alla parter tjänar på en kort byggperiod. Jämförelser av 

objektens uppförandetid utfördes i planeringsprogrammet PlanCon. 

3.2 Hur maximeras nyttan av varje individ på arbetsplatsen? 

Denna fråga besvarades framförallt via en litteraturstudie inom produktionsteorier samt via 

framtagandet av planeringsdokument i programmet PlanCon, tidplanerna bifogas i dokumentet 

(bilaga 1-10). Jämförelserna utfördes för att få till en tidplan på projektet som minimerade antalet 

glapp i projektförloppet, ett stående projekt kostar väldigt mycket pengar. Alla husmodeller, 

både de prefabricerade och de i lösvirkesproduktion kontrollerades med varierande antal 

manskap för att kunna visa på vilken modell som skulle visa sig vara den mest optimala för det 

aktuella projektet. Det visade sig här att torktiden för grunden är en viktig faktor, ökas antalet 

arbetare så får det som följd att det blir ett större glapp innan projektet kan slutföras. Det togs 

även fram större gemensamma tidplaner för de olika produktionsvarianterna för att fastställa hur 

objektstarterna skulle förhålla sig till varandra. Beräkningar med hänseende på inkörningstal 

utfördes för projektet.  
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3.3  Hur maximeras nyttjandet av de dyra inventarierna på arbetsplatsen? 

Här handlade det om att utföra en planering för de kostsamma hjälpmedel som företaget kommer 

ha tillgång till på byggarbetsplatsen, för att se till att dessa utnyttjas till fullo, men inte 

dubbelbokas. Det som har behandlats och som kommer att vara de enskilt dyraste delarna på 

projektet är en teleskoplastare samt byggställningen. I tidplanen för teleskoplastaren (bilaga 11-

12) så har de moment där maskinen måste finnas tillhands under utförandet lagts in. Momenten 

som är inlagda i tidplanen är de mest kritiska och det är här som det uppstår problem vid 

förseningar eller krockar. En beräkning är utförd genom sammanställning av de timmar för vilka 

moment maskinen skall finnas tillgänglig delat på det totala antalet timmar för varje objekt. På så 

sätt kan man ta fram en översiktlig bild av nyttjandegraden för maskinen. Husen kommer att 

putsas vilken innebär att ställning måste byggas på alla sidor. Hyran för ställningen kommer att 

vara en stor kostnad och därför är det viktigt att planeringen sker på ett sådant sätt att husen 

färdigställs så fort som det är möjligt. En tidplan har tagits fram (bilaga 13) där det lagts in den 

förväntade putstiden samt när ställningen skall byggas och flyttas. Tidplanen har som funktion 

att minimera mängden ställning på bygget samtidigt.  

3.4 Vilka faktorer är avgörande för hur projektförloppet kommer att flyta på? 

Denna fråga besvarades via kontroll av liknande projekt för att kunna konstatera var det var 

vanligt att det uppstod problem och vilka som var den främsta orsaken till att de uppstod. En 

kontroll av fem objekt som hade gått mindre bra för företaget utfördes. Det som kontrollerades 

var hur de låg till på tidplanen i de olika faserna på projektet, för att kunna se om det fanns någon 

gemensam orsak till varför projekten löpte ut som de gjorde. Det kontrollerades också vilken 

personal som hade varit på de olika projekten, för att se om denna hade någon inverkan på vilka 

delar som gick sämre. På grund av den personliga integriteten skrivs inget om vem som var på de 

olika projekten, utan enbart på om det finns några belägg för teorin. 
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4 RESULTAT 
Resultatet beskriver den väsentliga information som framkommit genom beräkningar och teori. 

Resultatet är uppdelat i fyra underrubriker som följer de frågeställningarna som finns i arbetet.   

4.1 Vilken byggmodell är den mest lukrativa att använda? 

Den billigaste prefabricerade blockkonstruktionen som kom från Dalahus kostade 390 000kr för 

de fristående husen och 520 000kr per del i parhusen. I priset ingick ytter- och innerväggar 

levererade som block, innehållande fönster och ytterdörrar. Taket och bjälklaget levererades som 

monteringsfärdiga lösa delar, upp till takpappen.  

Det som kunde konstateras efter jämförelserna av de totala priserna för produktionen var att de 

låg relativt lika oavsett vilken modell som valdes. Prisskillnaden mellan byggnation i lösvirke 

och byggnation av prefabricerade väggblock på de fristående husen var liten. 

Lösvirkesbyggnationen var 35 417kr exkl. moms dyrare per hus. För parhusbyggnationen var 

skillnaden något större men här var lösvirkesproduktionen 162 700kr exkl. moms billigare per 

parhus del jämfört med att bygga med de prefabricerade väggelementen (bilaga 14-17). Orsaken 

till skillnaden på priserna för de olika husen beror på att parhuset är mera avancerat konstruerat, 

vilket försvårar processen i fabriken men inte påverkar lösvirkesproduktionen på samma sätt.  

Vid en jämförelse mellan totalpriset för projektet så måste det också vägas in en annan aspekt 

som Dalahus hade med i sin offert. Vid hus nummer två och framåt så blir det ett avdrag på 

tillverkningskostnaden i fabriken på 28 000kr exkl. moms för de fristående husen och 22 500kr 

exkl. moms per del i parhusen. Vilket leder till priser enligt (tabell 1).  

Tabell 1 Jämförelse av totalpris mellan lösvirke och prefabricerade väggar. 

Husmodell	   Lösvirkesproduktion	  pris:	   Prefabricerat	  pris:	   Antal	  hus	  
Fristående	  1	   1	  671	  110	   1	  635	  693	   1	  
Fristående	  resterande	   1	  671	  110	   1	  604	  894	   12	  
Parhus	  del	  1	   2	  044	  389	   2	  207	  078	   1	  
Parhus	  del	  resterande	   2	  044	  389	   2	  182	  328	   9	  
Pris	  totalt:	   42	  168	  320	   42	  742	  451	   23	  

Notera: Skillnaden för avdraget i pris från Dalahus sker i materialkostnad innan procentpåslag 

från byggentreprenören, därför ger det större utslag på totalpriset än den egentliga summan.( 

bilaga 14 och 16)  
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4.2 Hur maximeras nyttan av varje individ på arbetsplatsen? 

När det gäller resursutnyttjande så passar det bäst med två arbetare per moment på de mindre 

fristående husen och tre arbetare på parhusen. Detta har konstaterats via inspektion av 

tidplanerna (bilaga 5-10) för att få maximalt nyttjande av varje individ och undvika väntetider. 

Torktiden för grunden är en viktig faktor, ökas antalet arbetare så får det som följd att det blir ett 

större glapp innan projektet kan slutföras. Uppstartandet av arbetet blir effektivast vid färre 

arbetare, det beskrivs i stycket ”inkörningseffekt” vid många hantverkare tar det alltid tid att 

jobba ihop gruppen till en enhet. Den arbetsmetod som kommer att rekommenderas är Taylorism 

(löpandebandsmetoden). Byggnationen kommer att delas upp i tre arbetslag. Varje arbetslag 

kommer att ha hand om sina speciella delar inom byggnationen på varje enhet. Vilket innebär att 

inkörningseffekten kommer inverka på de olika grupperna och minska produktionstiden vid varje 

nytt utfört objekt. Det beskrevs under ”planering” att 33,4 % av arbetsdagen bestod av outnyttjad 

arbetstid med olika förklaring, denna tid kan minska i och med inkörningen. Produktion med en 

individ åt gången skulle kunna vara att föredra på vissa delar för att maximera tidplanen av de 

mindre husen. Men med hänseende till arbetsmiljön innebär detta att tunga lyft måste utföras 

ensamt, samt att många arbetsmoment försvåras och bidrar därför till en lägre 

produktionshastighet.   
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Skulle man via denna generaliserade beräkning utföra en förväntad tidsåtgång för exempelvis 

produktionen av de fristående husen i lösvirkesproduktion så skulle beräkningarna se ut som i 

tabell 2 vilken visar på hur tidsåtgången sjunker vid varje dubblering av utförda objekt. 

Tabell 2 Beräkning av förväntad inkörningseffekt för de fristående husen. 

Objekt	  	  
Tid	  med	  
inkörning	   Inkörningstal	  

Tid	  utan	  
inkörning	  

1	   848	   1	   848	  
2	   763	   0,9	   848	  
3	   763	   1	   848	  
4	   687	   0,9	   848	  
5	   687	   1	   848	  
6	   687	   1	   848	  
7	   687	   1	   848	  
8	   618	   0,9	   848	  
9	   618	   1	   848	  
10	   618	   1	   848	  
11	   618	   1	   848	  
12	   618	   1	   848	  
13	   618	   1	   848	  

total	  tid	  (h)	   8830	  
	  

11024	  

 

4.3 Hur maximeras nyttjandet av de dyra inventarierna på arbetsplatsen? 

Nyttjandet av teleskoplastaren har dokumenterats som lila staplar i (bilaga 11-12) enligt denna 

beräkning skall den direkta dokumenterade nyttjandegraden hamna på 25,4 % på parhusen och 

32,8 % på de fristående husen. Sett utifrån hela projektet kommer dessa siffror att bli betydligt 

högre. Upplägget för när de nya objekten skall starta ligger så att maskinföraren kommer att få 

arbete större delen av sin tid utan att några större krockar bör uppstå (se bilaga 5 och 9). Då det 

gäller ställningen så kommer det att behöva vara två ställningar uppsatta samtidigt, detta har 

dokumenterats i (bilaga 13) Denna planen är väldigt viktig att följa då det vid försening skulle 

innebära att extra ställning för ett helt hus måste transporteras till arbetsplatsen vilket medför en 

stor extrakostnad.   
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4.4 Vilka faktorer är avgörande för hur projektetförloppet kommer att flyta på? 

Efter kontroll av liknande projekt utförda av Sjötorpshus har det kunnat konstateras att det är 

slutskedet som ofta har stor inverkan på hur projektet förlöper. Alla de fem objekten som 

kontrollerades låg väl i fas eller före tidplanen under ett tidigt skede, men tappade i slutet. 

Orsaken till detta kan vara flera. Icke kompetent personal som har hand om de mer noggranna 

avslutande delarna, arbetarna blir störda av många underentreprenörer på platsen samtidigt, är 

några faktorer som har konstaterats vara en bakomliggande faktor till detta fenomen. Det första 

problemet bör kunna förhindras när paren sätts ihop som skall utföra projektets olika delar, här är 

det viktigt att det väljs ut sådan personal som behärskar de olika momenten väl. Det andra 

problemet bör också kunna lösas, projekten byggs i egen regi och har därför ingen pressad 

tidplan, en planering kan därför utföras som ger underentreprenörerna lite mer egen tid och på så 

sätt underlättar för alla parter.   
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Vilken byggmodell är den mest lukrativa att använda? 

Vid stora tidsdifferenser i produktionstempot så kan också faktorer som ränta på de investerade 

pengarna på marken samt utdragna intäkter för objekten vägas in som ekonomiska faktorer. Som 

väntat så har de prefabricerade husen betydligt mindre antal produktionstimmar än de som byggs 

med lösvirke. Trots detta så skiljer sig produktionstiden väldigt lite åt (bilaga 1-4). Detta beror på 

faktorn torktid hos betongen i grundkonstruktionen, det finns en regel för maximal fukthalt i 

betongen på 85 % när man planerar att lägga trägolv eller klinkers. Torktiden är olika beroende 

på vilken betongkvalitet man väljer, men normalt rekommenderar betongbolagen 12 veckors 

torktid (fardigbetong.se). Denna period börjar räknas när huset är rest och tätt.  

Det totala priset för produktionen av området blev 580 000 kr exkl. moms billigare vid 

lösvirkesproduktion, än prefabricerat. Detta är en ganska liten skillnad i sammanhanget, men 

enligt mig så innehar det prefabricerade byggsystemet inte så stora fördelar att de väger upp 

denna kostnad. Vid prefabricerade väggblock blir huset tätt snabbare, men detta innebär att den 

tänkta planeringen med tre arbetslag kommer att bli lidande. De två första lagen kommer att få 

väldigt lite att göra gentemot det sista, även om man väljer att slå ihop dessa så kommer de att få 

luckor i planeringen och sätta press på det tredje arbetslaget. Det tredje arbetslaget sköter 

avslutningen på projektet och har enligt studie hos Sjötorpshus varit en nyckelfaktor för 

projektresultatet.  

Andra faktorer som pekar för lösvirkesproduktion är att inkörningseffekten kommer att bli större 

för denna då antalet arbetade timmar är högre. Eftersom firman har egen personal så är det 

positivt att denna används på det egna projektet i största möjliga grad. Med ledning av 

ovanstående skulle jag rekommendera Sjötorpshus AB att använda sig av lösvirkesproduktion.   
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5.2 Hur maximeras nyttan av varje individ på arbetsplatsen? 

Den här frågan är oerhört svår att svara på om man inte har mängder med data att tillgå från 

liknande projekt utförda på olika sätt. Inom byggnation finns det väldigt lite forskning inom just 

detta område. Vill man få någon information får man istället vända sig mot industrin där alla 

dessa faktorer genom åren noggrant har kontrolleras, för att uppnå det maximala 

produktionstempot. De studier jag har tagit del av påstår att arbete efter Taylor´s metod inom 

produktioner i byggsektorn är det optimala, till en viss nivå när arbetarna tröttnar och istället 

sänker tempot. Det här projektet är halvstort och ändå lite variation i produktionen med parhus 

och fristående hus, dock gäller det att vara observant som arbetsledare för att se hur arbetarna 

presterar och eventuellt byta ut några under loppets gång för att hålla produktionstempot uppe. 

Att skriva ett arbete om hur Sjötorpshus skulle använda sig av LEAN känns inte riktigt relevant, 

då de är allt för långt ifrån detta i dagsläget. Då det gäller inkörningseffekten var tanken att 

beräkningen skulle utföras komplett, för att kunna få fram en förväntad siffra för de olika 

momenten. Det visade sig dock att detta var en mycket avancerad beräkning, där en mängd olika 

faktorer skulle vägas in. Samtliga faktorer som beräkningen krävde var omöjliga att fastslå. På 

grund av detta utfördes beräkningen via en standardiserad procenthalt. De värden som användes 

var att vid varje dubblering av antalet utförda objekt sjunker produktionstiden till 90 procent av 

de föregående byggnationerna. En mer korrekt beräkning skulle kunna utföras först då relevant 

statistik finns att tillgå, efter de första husens färdigställande.   

5.3 Hur maximeras nyttjandet av de dyra inventarierna på arbetsplatsen? 

En planering har utförts så att de produktionsdelar där behovet av lyfthjälp är stort, hamnar med 

regelbundna intervall så att inga krockar sker dem emellan. Dock ska man komma ihåg att flera 

av de momenten som är markerade i bilagorna är sådana moment där lyften endast utgör en liten 

del av den totala produktionen. Det är omöjligt för mig att dokumentera alla lyft som kommer att 

behöva göras under projektets gång, teleskoplastaren kommer att lossa varor, lyfta fram ställning 

med mera. De flesta av dessa extra lyft kommer troligtvis att uppstå med kort varsel och 

eventuellt störa resten av produktionen. Det man kan konstatera är att byggnationen kommer att 

vara i stort behov av en maskin som denna och ett maskinhaveri skulle direkt bidra till att 

produktionen blev fördröjd eller rentav stagnerade helt. Då det gäller ställningen beror det främst 

på putsfirman, hamnar de efter så kommer större kvantiteter av ställning att gå åt. En kostnad 

som kommer att vara tvingande om man inte vill få totalt stopp på produktionen.   



  18 

5.4 Vilka faktorer är avgörande för hur projektetförloppet kommer att flyta på? 

Denna fråga går det egentligen bara att svara på när projektet är utfört. En mängd olika oväntade 

problem kan, och kommer att uppstå under projektets gång. Jag har kontrollerat några tidigare 

utförda projekt och byggt mina slutsatser utifrån dessa. De tidigare projekten är gjorda med 

andra förutsättningar, annan personal och annan utformning så det finns en risk att det kommer 

uppstå nya problem. 

Det som är den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt och lösningen till de flesta av de problem 

som uppstår är motivationen hos arbetarna, är det en bra stämning på bygget, arbetarna jobbar 

som en enhet med målet i sikte så är mycket redan vunnet. 
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7 BILAGOR 
 

  Bilaga 1 
Tidplan för produktion med lösvirke av ett fristående hus. (2 hantverkare åt gången) 
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Bilaga 2  
Tidplan för produktion med prefabricerade blockväggar för ett fristående hus (2 hantverkare åt gången)
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Bilaga 3  
Tidplan för produktion med lösvirke en del i ett parhus. (2 hantverkare åt gången) 
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   Bilaga 4  
Tidplan för produktion med prefabricerade blockväggar en del i ett parhus. (2 hantverkare åt gången) 
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Bilaga 5  
Tidplan för produktion med lösvirke, 4 stycken fristående hus. (2 hantverkare åt gången)   
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Bilaga 6  
Tidplan för produktion med lösvirke, 4 stycken fristående hus. (3 hantverkare åt gången)  
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Bilaga 7 
  Tidplan för produktion med prefabricerade blockväggar, 4 stycken fristående hus.  

(2 hantverkare åt gången)   
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Bilaga 8  
Tidplan för produktion med lösvirke, 4 stycken parhus. (2 hantverkare åt gången)   
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Bilaga 9 
Tidplan för produktion med lösvirke, 4 stycken parhus. (3 hantverkare åt gången) 
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Bilaga 10 
Tidplan för produktion med prefabricerade blockväggar, 4 stycken parhus. (2 hantverkare åt gången)  



  31 

Bilaga 11 
Tidplan för maskinnyttjandet i fristående hus  
(Maskinbehoven är markerade med lila ruter.)  
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Bilaga 12 
Tidplan för maskinutnyttjandet vid produktionen av parhus  
(Maskinutnyttjandet är markerat med lila rutor) 
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Bilaga 13 
Tidplan för uppförande och rivning av ställning  
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Bilaga 14 pris för fristående huset lösvirkesproduktion
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Bilaga 15 pris för fristående huset prefabricerade blockväggar 
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Bilaga 16 pris för parhus lösvirke 
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Bilaga 17 för parhus prefabricerade blockväggar 
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