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Abstract 
 

Title:  Parameters that control choice of construction method 

 

Author:  Markus Lundh  

 

Supervisors: Anne Landin, department of Construction Management, 

Institute of Technology at Lund University. 

 

Examiner: Bengt Hansson, department of Construction Management, 

Institute of Technology at Lund University. 

 

Problem:  Investigate parameters that control decisions for choice of 

construction method? What it is that controls and why? 

 

Goals:  Figure out what it is that control the decision regarding choice 

of construction method of building. Identify if there is any 

particular trend in how decisions are made. 

 

Purpose:  The intention is to identify the parameters that control the 

choice of construction method of the buildings and in particular 

it must be determined what it is that affects the choice of 

construction method. Furthermore, to analyze why a given 

construction is chosen. 

 

Method:  The study is based on a literature review, qualitative interviews 

and a case study. A literature review of the subject was made to 

give the author depth knowledge in the subject. The qualitative 

interviews were conducted with individuals familiar with the 

construction industry and particularly focused on building 

production to respond to the study’s purpose. A case study was 

conducted to find out what it is that control the production of a 

concrete frame. The interviews and the case study were 

analyzed and it led to results and conclusions. 
 

Conclusions:  What determines the choice of production is primarily the 

technical specifications if it says something prescribed for 

construction method. There are a number of parameters that are 

taken into account when selecting the construction method. The 

parameter that controls much is the cost of decisions 

concerning the construction method. Time and resources are 

also parameters that affect much. Differences between the 

production of housing and other buildings exist, the reason for 

this is the location of the installations. The availability of a 

construction company’s own resources affects decisions 
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concerning construction method, especially the availability of 

concrete workers. Each project is unique and it is always done 

an investigation before deciding the construction method 

decided upon. Experience and knowledge reversal is something 

you work with a lot, in order to become better decision makers. 

 

Keywords: Decision, construction method, technical specification 
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Sammanfattning 
 

Titel: Parametrar som styr beslut för byggproduktion 

 

Författare: Markus Lundh 

 

Handledare: Anne Landin, Institutionen för byggvetenskaper, avdelningen 

för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. 

 

Examinator: Bengt Hansson, Institutionen för byggvetenskaper, avdelningen 

för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. 

 

Problemställning: Utreda vilka parametrar som styr beslut för val av 

produktionsmetod? Vad det är som styr och varför? 

 

Mål: Komma fram till vad det är som styr beslut gällande 

produktionsmetod av byggnader. Kartlägga om det är någon 

speciell trend i hur besluten fattas eller vad som gör varje 

beslut unikt för det enskilda projektet. 

 

Syfte: Avsikten är att kartlägga vilka parametrar som styr valet av 

produktionsmetod av byggnader och särskilt skall det 

undersökas vad det är som påverkar valet av produktionssätt. 

Vidare skall analyseras varför en viss produktionsmetod väljs. 

 

Metod: Studien bygger på en litteraturstudie, kvalitativa intervjuer och 

en fallstudie. En litteraturstudie kring ämnet gjordes för att ge 

författaren fördjupad kunskap inom området. De kvalitativa 

intervjuerna genomfördes med personer insatta i 

byggbranschen och speciellt inriktade på byggproduktion för 

att besvara arbetets syfte. En fallstudie genomfördes för att 

komma fram till vad som styr produktionsmetod av en 

betongstomme. Intervjuerna och fallstudien analyserades och 

ledde det fram till resultat och slutsatser. 

 

Slutsatser: Det som styr valet av produktionsmetod först och främst är 

förfrågningsunderlaget om det står något föreskrivet om 

produktionsmetod. Det finns en rad parametrar som man tar 

hänsyn till vid val av produktionsmetod. Den parameter som 

styr mycket är kostnaden vid beslut gällande 

produktionsmetod. Tiden och resurser är även parametrar som 

påverkar mycket. Skillnader mellan produktionsmetod av 

bostäder och övriga byggnader finns, anledningen till detta är 

främst installationernas placering. Tillgången på ett 

byggföretags egna resurser påverkar beslut gällande 
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produktionsmetod, framförallt tillgången på betongarbetare. 

Varje projekt är unikt och det görs alltid en grundläggande 

undersökning innan beslut om val av produktionsmetod 

beslutas. Erfarenhet och kunskapsåterföring är något man 

jobbar mycket med för att bli en bättre beslutsfattare. 

 

Nyckelord: Beslut, produktionsmetod, förfrågningsunderlag 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Att byggandet har förändrats de senaste 100 åren kan konstateras. Byggnader har idag 

annorlunda utseende och innehåller betydligt mer installationer. Kraven från 

myndigheter, beställare och brukare har ökat. Anledningen till att kraven har ökat är 

att kunskapen inom området blivit större. 

 

En av de absolut tydligaste gränsdragningar inom energianvändningen som hittills 

gjorts, är att den svenska regeringen år 2009 beslutade att energianvändningen i 

bebyggelse i Sverige ska vara halverad till år 2050 jämfört med vad 

energiförbrukningen var år 1995. Som ett delmål på vägen för att uppnå detta krav 

ska energiförbrukningen minska med 20 % till år 2020. För att uppnå dessa mål krävs 

det mycket arbete och resurser. Framförallt kräver det noggrannhet i produktionen 

och projekteringen av nya byggnader för att kunna uppnå dessa mål.
1
 

 

Bygginvesteringarna i fastigheter och anläggningar nådde år 2010, 266 miljarder 

kronor i Sverige
2
. Det som ofta styr hur en byggnad ska uppföras är ekomin, det finns 

ett tak för hur mycket byggnaden eller anläggningen får kosta, då den är färdigställd. 

Det finns alltid en strävan efter att producera kostnads- och tidseffektivt. Grundregeln 

enligt många är att byggnader ska uppföras på så kort tid som möjligt och till en så 

optimerad kostnad som möjligt. Vad är det som ligger till grund för hur en byggnad 

ska produceras? Är det till exempel specifika krav från beställaren eller är det baserat 

på kalkyler? 

 

Varje dag fattas mängder av beslut gällande allt mellan himmel och jord. En del 

beslut är av mer avgörande karaktär än andra till exempel att göra en investering av 

en stor summa pengar eller att bara välja vilka skor som ska användas en dag. Då 

företag tar beslut krävs det ett tillvägagångssätt för att fatta besluten. Ett 

tillvägagångssätt behövs för att kunna gå tillbaka och förstå varför beslutet tagits och 

på vilka grunder. För att kunna starta ett byggprojekt behövs en metod för att ta beslut 

om hur bygganden ska fungera och hur den ska vara byggd etcetera. Definitionen av 

ordet beslut är planmässigt tillvägagångssätt, för att uppnå ett visst resultat
3
.  

 

Då det beslutas om ett nytt projekt inleds byggprocessen. Byggprocessen kan liknas 

vid industrins process vid framtagande av en ny produkt. Det första steget är att det 

beslutas om att ett nytt byggprojekt skall genomföras. I det andra skedet sker 

produktbestämning, det beslutas om vad som ska byggas. I detta skede arbetas 

dokument och ritningar fram. I det tredje steget sker produktframställningen, 

                                                      
1
Sveriges Byggindustrier. ”Hur når vi de samhälleliga energimålen?” Stockholm: Sveriges 

byggindustrier, 2010. 
2
Sveriges Byggindustrier. ”Fakta om byggandet.” Stockholm: Sveriges byggindustrier, 2011.  

3
Nationalencyklopedin, 2012. 
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byggnaden eller anläggningen produceras. Det sista steget, produktanvändningen 

beskriver hur den färdiga byggnaden ska burkas, skötas och underhållas. Hela 

byggprocessen bygger på en lång kedja av beslut och beslut av olika karaktärer. 

 

I en rapport från 1970-talet, ”Val av byggmetod” skriver Erik Sjöberg att i varje 

byggprojekt finns det en byggmetod som är den bästa möjliga produktionsmässigt, 

och att det går att spara pengar genom att välja rätt byggmetod. Med tanke på den 

tidspress och de ekonomiska krav som finns i ett byggprojekt gäller det att besluten är 

väl underbyggda. Detta gäller både långsiktigt och kortsiktigt då de byggnader som 

uppförs, ska existera och fungera under en längre tidsperiod. För val av 

produktionsmetod finns det inte någon specifik mall som beskriver processen rakt upp 

och ner då det finns många parametrar att ta hänsyn till. Ordet byggmetod definieras 

som att välja arbetsmetoder och tillvägagångssätt.
4
  

 

I rapporten ”Räkna med ny teknik – om konsten att välja rätt” skriver författarna att 

människan har en förmåga att inte handla rationellt. Den individuelle beslutsfattaren 

anses fatta sina beslut mer kortsiktigt och intuitivt och lutar gärna sig tillbaka på 

gamla erfarenheter och detta återkommer i byggbranschen. Det förekommer beslut 

om produktionsmetod baseras på erfarenheter. Detta kan avspeglas i att man inom 

byggbranschen anses vara lite rädd för att testa ny teknik. Anledning till att man är 

rädd för att testa ny teknik kan vara för att man inte har full koll på konsekvenserna 

och framförallt inte kostnaderna.
5
 Detta kan även ligga till grund för att alla har krav 

på sig att leverera ekonomisk vinst. Att inte överstiga en bestämd budget i ett projekt 

är extremt viktigt. 

 

I rapporten ”Val av byggmetod” skriver Erik Sjöberg även att det förekommer att 

byggmetoder väljs erfarenhetsmässigt och att alternativa byggmetoder sällan 

undersöks. Genom att inte undersöka alternativa byggmetoder kan den minst 

kostnadskrävande byggmetoden missas.
6
  

 

En stomme i en byggnad kan utformas och utföras på flera olika sätt. Den kan bestå 

av flera olika material. Materialet som en stomme kan bestå av är till exempel betong, 

trä och stål. Det som ofta avgör vilken typ av stomme som väljs i en byggnad är 

spännvidder, produktionskostnader och produktionstider av den aktuella byggnaden. 

En del prefabricerade betongelement klarar längre spännvidder jämfört med en 

platsgjuten lösning.
7
 Vilken typ av stomsystem som är lämpligt för den aktuella 

byggnaden beror på det aktuella projektet. Vid totalentreprenader kan det även spela 

roll vad byggföretaget anser sig vara bra på om produktionsmetod inte är föreskriven. 

                                                      
4
Högberg, Erik. ”Val av byggmetod.” Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, 

Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, 1971. 
5
Claeson Christina, Mats Jirebeck och Bengt Larsson. ”Räkna med ny teknik – om konsten att 

välja rätt.” Stockholm: SBUF, 2005. 
6
Ibid.  

7
Svenska fabriksbetongföreningen, Platsgjutna stommar: Ekonomi, tider, kvaliteter 

(Stockholm: 1991), 10-11. 
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För att kunna välja byggmetod krävs det att en mängd faktorer vägs in, resurser, tid, 

kvalitet och kostnad är några av dessa faktorer som kan vara avgörande. Detta arbete 

syftar till att undersöka vad det är som styr beslut för val av produktionsmetod. I 

rapporten väljer författaren att använda ordet produktionsmetod då det var detta ord 

som användes under undersökningarna. Vid beslut av produktionsmetod måste 

hänsyn tas till alla krav ifrån myndigheter och beställare uppfyllas. Författaren ska 

undersöka och se hur det ser ut nuförtiden vid beslut av produktionsmetod av en 

byggnad. Genom att undersöka vilka parametrar som ett byggföretag tar hänsyn till 

och ligger till grund till för beslut av produktionsmetod. För att tydliggöra vilka 

faktorer som beaktas vid beslut gällande produktionsmetod görs en undersökning av 

vad som styr valet av produktionsmetod gällande en stomme i betong.  
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1.2 Frågeställning 

Detta arbete ska ge svar på vad beslut gällande val av produktionsmetod grundar sig 

på inom byggbranschen då ett nytt byggprojekt ska genomföras, det vill säga vad det 

är som styr besluten. Ett exempel vid val av produktionsmetod av betongstomme görs 

för att tydliggöra vad som beaktas vid val av produktionsmetod. 

 

För att kartlägga hur byggföretag tar sina beslut angående produktionsmetod när ett 

nytt projekt ska utredas ska följande frågor besvaras: 

 

 Hur tas beslut gällande val av produktionsmetod? 

 

 Vad styr beslut gällande produktionsmetod? 

 

 Vilka parametrar styr beslut gällande produktionsmetod av en 

betongstomme? 

 

1.3 Syfte 

Avsikten är att kartlägga vilka parametrar som styr valet av produktionsmetod av 

byggnader och särskilt skall det undersökas vad det är som påverkar valet av 

produktionssätt. Vidare skall analyseras varför en viss produktionsmetod väljs.  

 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att klargöra vad som styr beslut gällande val av 

produktionsmetod av byggnader. Kartlägga vilka faktorer som byggföretag tar hänsyn 

till. Komma fram till om det förekommer någon speciell trend i hur besluten fattas, 

eller vad som gör varje beslut unikt för det enskilda projektet. 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet belyser projekt som är upphandlande med entreprenadformen 

totalentreprenad. Eftersom denna entreprenadform ger entreprenören störst möjlighet 

att fatta beslut hur byggnaden ska produceras. Det förkommer dock att 

produktionsmetoden inte är föreskriven i generalentreprenader. Undersökningen 

genomförs endast med personer anställda på byggföretaget Peab AB. Undersökningar 

belyser enbart byggnader. 
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1.6 Begrepp 

Arbetschef: Den som ansvarar för ett antal platschefer och byggarbetsplatser. Har 

även tilluppgift att ordna nya projekt. 

 

Förfrågningsunderlag: Det underlag som en entreprenör (ofta byggföretag) bearbetar 

vid framtagandet av ett anbud. 

 

Kalkylchef: Den som är ansvarig vid upprättande av anbud och förfrågningsunderlag. 

Är också ansvarig för ett antal kalkylingenjörer. 

 

Platschef: Kan även kallas för produktionschef på vissa företag. Den som ansvarar för 

produktionen ute på byggarbetsplatsen. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I första kapitlet beskrivs studiens inledande information, bakgrund, frågeställning, 

syfte, mål och avgränsning. 

 

Kapitel 2 – Metod  

Det andra kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt då information samlats in och 

varför det gjorts på det sättet. Kapitlet beskriver även typen av intervjuer som 

genomförts och det aktuella fallföretaget. Det dokument som användes som fallstudie 

och som komplement vid intervjuerna förklaras. I detta kapitel beskrivs det utförda 

intervjuerna. Kapitlet beskriver också styrkor och svagheter med den valda metoden. 

 

Kapitel 3 – Beslutsfattande 

I tredje kapitlet förklaras beslutsteori. En beskrivning av teorin bakom beslut 

förklaras och hur beslut fattas. Kapitlet ger en generell beskrivning hur 

beslutsfattande går till ifrån individnivå till organisationsnivå. En redogörelse av olika 

förekommande osäkerheter i beslut ges även. 

 

Kapitel 4 – Beslutsunderlag i byggbranschen  

Kapitel fyra beskriver de underlag som förekommer för beslut i byggbranschen. 

Kapitlet beskriver hur förfrågningsunderlag är uppbyggda och vad som styr och 

begränsar valet av produktionsmetod. Kapitlet ger även information om lagar och 

regler som förekommer i byggbranschen. Olika typer av krav på en betongstomme 

förklaras även och en bakgrund av den utförda fallstudien presenteras. 

 

Kapitel 5 – Resultat och diskussion 

Det femte kapitlet innehåller resultatdelen av undersökningen. Kapitlet bygger på de 

utförda intervjuerna och det ifyllda sidodokumentet. Fallstudien och alla parametrar 

som styr beslut för val av produktionsmetod presenteras. Beslutsprocessen vid 

byggproduktion presenteras för det aktuella fallföretaget. 
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Kapitel 6 – Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som författaren kommit fram till under 

undersökningen. 

 

Kapitel 7 – Fortsatt diskussion 

Fortsatt diskussion belyser en diskussion i sin helhet av det författaren reflekterat över 

och kommit fram till. 

 

Kapitel 8 – Referenser 

Kapitlet referenser ger en sammanfattning av alla referenser som använts under 

studien.  
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2 Metod 

2.1 Översikt 

En metod arbetas fram för att beskriva hur studien genomförts. Valet av 

forskningsmetod baseras på hur uppgiften på tydligast sätt löses. En metod kan 

byggas upp på flera olika sätt. Sättet att samla information beror på vilken typ av 

undersökning som ska genomföras och vilken typ av ämne som studien avser. 

 

Beskrivningen av metoden har till uppgift att ge läsaren en redogörelse hur 

tillvägagångssättet i forskningsprocessen gått till. Detta för att läsaren ska kunna 

skapa sig en uppfattning om hur resultat och slutsatser uppnåtts. Metoden ska även 

förklara och beskriva i detalj hur studien gått till för att läsaren eller någon annan ska 

kunna upprepa samma studie under samma premisser.
8
 

 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa studier  

Att forska och utreda ett specifikt ämne kan bedrivas på ett flertal sätt. Syftet med att 

forska är att öka kunskapen inom ett område eller att skapa belägg för ett påstående. 

Information ifrån en kvalitativ undersökning ger en helhetsbild och en ökad förståelse 

av det undersökta. Beroende på hur problemställningen är vid en kvalitativ 

undersökning behöver inte urvalet av till exempel personer som ska intervjuas vara 

bestämt från början.
9
 

 

Den kvalitativa studien riktar mer uppmärksamhet på det forskaren kommit fram till i 

ord. De resultat och slutsatserna som forskaren dragit utifrån undersökningar baseras i 

detta fall inte på tal och siffror, då den kvalitativa metoden använts. En fördel med 

denna metod är att själva undersökningsmetoden är mer noggrann framarbetad och 

belyser ett mindre utvalt område.
10

 

 

Kvantitativa studier är tydliga och belyser ett avgränsat område. De kvantitativa 

studierna innehåller ofta siffror utifrån statistiska undersökningar, till exempel 

enkäter. Då till exempel personer ska intervjuas innehåller kvantitativa studier ett 

stort urval och personerna som ska intervjuas är speciellt utvalda utifrån något 

tillvägagångssätt. Detta sätt att angripa ett forskningsområde har dock sina 

begränsningar då det måste finnas tillräckligt många som är lämliga för att svara på 

frågorna.
11

  

 

                                                      
8
Jan Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008), 40-41. 

9
Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 

76-79. 
10

Ibid. 
11

Ibid. 
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2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kring ämnet utförs för att få fördjupad kunskap kring det berörda 

ämnet. En litteraturstudie kan göras på olika sätt och innehålla flera typer av 

litteraturer. Arbetet inleddes med en grundläggande litteraturstudie för att få begrepp 

om ämnet. Efter det identifierades frågeställningar längs vägen som sedan ledde till 

en mer djupgående litteraturstudie och intervjufrågor. Genom att söka information 

genom Lunds universitets databaser hittades litteratur. De databaser som användes var 

Summon, Libris, Byggdokk och Lovisa. Besök på olika bibliotek tillhörande Lunds 

universitet genomfördes också och rådfrågning av bibliotekspersonal förekom. Under 

arbetets gång användes både rapporter, vetenskapliga artiklar och böcker. 

 

2.4 Intervjuer 

Intervju är ett samtal mellan två eller flera parter, där det finns en part som ställer 

frågorna och en part som besvarar frågorna. Det förekommer olika tekniker och 

former av intervjuer. 

 

Intervjuer kan vara standardiserade eller strukturerade. En strukturerad intervju 

belyser endast ett ämnesområde och de förekommer inte flera svarsalternativ på 

frågorna. En strukturerad intervju har noggrant förberedda frågor som saknar bredd 

och belyser enbart ett litet svarsområde. Detta för att intervjun ska ge så mycket 

informations som möjligt inom det undersökta området. Standardiserade intervjuer 

kan liknas vid enkäter men utförs av en person. Under standardiserade intervjuer läses 

frågorna upp i samma ordning och utförs i liknade lokaler. För att en 

intervjuundersökning ska anses som helt standardiserad ska även intervjuaren prata i 

samma tonfall, ha samma utseende och alla intervjuer ska genomföras i samma lokal 

och under precis samma förutsättningar.
12

  

 

2.4.1 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun är speciell form av intervju. Denna form av intervju ska 

intervjuaren försöka framhäva hur den intervjuade tänker och vilka erfarenheter den 

har. Det handlar även om att försöka förstå hur den intervjuade beaktar och känner 

inom det området som den blir intervjuad inom. En fördel med kvalitativa intervjuer 

är att är själva undersökningen ska likna ett vanligt samtal och där den intervjuade 

befinner sig i en vanlig situation. En svaghet med denna typ av intervju är att samtalet 

under intervjun lätt kan glida över på andra ämnen som inte berör det aktuella 

forskningsområdet.
13

 

 

Under skapandet av intervjufrågorna fanns följande citat närvarande ”intervjuaren 

skall sträva efter att få svar på frågan hur snarare än på frågan varför”. För att 

svaren på frågorna ska ge så mycket information som möjligt.
14

 

                                                      
12

Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur AB, 2010,) 39-42. 
13

Ibid., 43-44. 
14

Ibid., 53. 
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2.5 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av ett fenomen eller ett sammanhang i sin realistiska 

miljö. I sammanhang då det som ska studeras upplevs som komplext kan en fallstudie 

vara ett lämpligt sätt för att utvärdera. Att göra en fallstudie är ett kvalitativt 

angreppssätt. Avsikten med en fallstudie kan vara förklarande, beskrivande eller 

undersökande.
15

 I detta arbete är avsikten med fallstudien att vara undersökande. 

Fallstudien är undersökande för att fallstudien ska ge svar på vad som styr beslut 

gällande produktionsmetod av en betongstomme. Anledningen till att en 

betongstomme valdes är för att den både kan platsgjutas eller uppföras med 

prefabricerade betongelement.  En nackdel med denna fallstudie är att den endast 

utförs på ett byggföretag och därmed blir svarsfrekvensen begränsad ur ett 

byggföretagsperspektiv. 

 

2.5.1 Sidodokument 

Innan fallstudien genomfördes arbetades ett litet sidodokument med frågor fram. 

Företaget där fallstudien genomfördes presenteras senare i detta kapitel. Som ett 

tillägg till intervjuerna användes sidodokumentet innehållande tre frågor som den 

intervjuade fick fylla i efter att intervjun var avslutad. Sidodokumentet som den 

intervjuade fick fylla i handlar om vad det är som styr val av produktionsmetod av en 

betongstomme. Faktorerna som förekommer i sidodokumentet är hämtade ifrån an 

artikel angående en amerikansk studie, angående vad det är som styr val av 

produktionsmetod av en byggnad i betong. 

 

Den första frågan handlar om sju faktorer som kan styra val av produktionsmetod av 

en betongstomme. Den intervjuade fick läsa igenom dessa och fundera på om det är 

någon mer faktor som styr beslut för produktionsmetod. Den andra frågan syftade till 

att den intervjuade skulle rangordna de sju stycken faktorer som var uppräknade i 

fråga ett, utifrån vilken ordning de styr beslut för val av produktionsmetod. En 

rangordningsfråga syftar till att mäta människans inställning till ett påstående eller 

företeelse
16

. Att rangordna kan göras på olika sätt i det här fallet fick den intervjuade 

rangordna sju faktorer ifrån ett till sju. Där den faktor som styr mest är nummer ett. 

Den sista frågan handlade om att den intervjuade skulle ringa in de faktorer som kom 

ifrån fråga ett, om hur de faktorerna vägs mot varandra då det ska fattas beslut om val 

av produktionsmetod av en betongstomme. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

Backman, Rapporter och uppsatser, 55. 
16

Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur 

AB, 2005). 
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2.6 Genomförande 

Metoden i detta arbete bygger på en litteraturstudie, kvalitativa intervjuer och en 

fallstudie. Hela studien är av kvalitativ karaktär. En nackdel med ett kvalitativt 

angreppssätt är att svarsfrekvensen blir begränsad. Arbetet inleddes med en 

litteraturstudie kring ämnet för att få fördjupad kunskap om det valda området. Under 

litteraturstudien arbetades ett underlag för intervjuerna fram. Det arbetades fram två 

separata dokument beroende på vilken tjänst den intervjuade har. Detta för att på ett 

tydligare sätt få fram information inom det eftersökta området. Litteraturstudien 

fortgick under arbetets gång då nya saker dök upp som var lämpliga att ha med i 

arbetet.  

 

Kvalitativa intervjuer valdes för att se hur individen tänker kring beslut angående val 

av produktionsmetod. Men även för att se om det förekommer några skillnader i 

tankesättet individer i mellan. Intervjuer förväntades ge tydligast utfall om vad det är 

som styr val av produktionsmetod och om det skiljer sig mellan olika projekt, då det 

blir personliga svar och de intervjuade är specialiserade på olika typer av byggprojekt. 

 

Under studien genomfördes intervjuer i två steg. Först intervjuer av kalkylchef, 

entreprenadingenjör och arbetschefer. Därefter intervjuer av platschefer ute på deras 

byggarbetsplatser. Detta för att se om det är någon skillnad i hur man tänker då 

produktionsmetoden ska bestämmas. Tyngdpunkten i intervjuerna baserades på 

tydlighet för att få klara svar och undvika missförstånd. De intervjuade kontaktades 

via telefon och författaren upplevde att de intervjuade var mycket positivt inställda till 

att ställa upp. Vid första kontakten under samtalen berättade författaren vad intervju 

skulle handla om för att den intervjuade skulle vara lite förberedd. 

 

En fallstudie valdes dels för att arbetet utförs i samarbete med ett byggföretag, samt 

att det är en lämplig metod för att undersöka arbetets syfte på en specifik del av en 

byggnad. Syftet med fallstudien var att få fram vilka parametrar som styr valet av 

produktionsmetod av en betongstomme och hur mycket man överlägger valet. Efter 

att intervjuerna och fallstudien var gjord analyserades informationen för att ge svar på 

rapportens syfte. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Då intervjuerna utfördes av en icke rutinerad frågeställare kan det förekomma brister i 

både upplägg av intervjuerna och i själva intervjuprocessen. Då arbetet pågick under 

en begränsad period är mängden insamlad data utifrån intervjuer begränsad. 

Intervjuaren ansträngde sig för att alla intervjuer skulle vara så lika som möjligt. 

Frågorna ställdes på samma sätt och i samma ordning. Alla intervjuerna genomfördes 

i olika lokaler, dock var den som blev intervjuad i sin rätta arbetsmiljö, alltså i en 

trygg miljö. Alla intervjuer spelades in för att information inte skulle missas. På det 

hela taget ses undersökning inhysa stor reliabilitet då intervjuerna gav mycket 

information och likartade svar med ett flertal olika vinklingar och aspekter. 
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2.8 Fallföretag 

Detta arbete är utfört i samarbete med byggföretaget Peab AB. Anledningen till att 

detta är för att författaren blev tillfrågad av Peab AB angående ett samarbete vid start 

av examensarbete. All kontakt med personer i byggbranschen tillhörde Peab AB.  

 

2.8.1 Peab AB 

Peab AB eller Paulsson Entreprenad Aktiebolag som det står för grundades år 1967, 

av de två bröderna Mats och Erik Paulsson. Idag är man ett av de ledande bygg och 

anläggningsföretagen i Sverige och utövar sin verksamhet i Norden. Företaget hade år 

2011 en omsättning på cirka 44 miljarder kronor. År 2011 hade de drygt 14 830 

anställda och den största omsättning av byggföretagen som är aktiva på den svenska 

marknaden.
17

 

 

2.8.2 Utförda intervjuer 

Denna undersökning ligger inom ramarna för Peab AB region Malmö. Det kan 

förekomma regionala skillnader mellan olika kontor inom Peab i Sverige. Totalt 

gjordes nio intervjuer varav fem gjordes på Peabs regionkontor i Malmö och fyra 

gjordes ute på byggarbetsplatser. Byggarbetsplatserna som besöktes låg utspridda på 

olika håll runtomkring i Malmö. De som intervjuades på kontoret var tre arbetschefer, 

kalkylchefen och en entreprenadingenjör. De som intervjuades ute på 

byggarbetsplatserna var fyra stycken platschefer. Anledning till att de som 

intervjuades hade olika tjänster var för att försöka få en så bred synvinkel som möjligt 

på det berörda området. Anledningen var även för att försöka undersöka om det fanns 

något annorlunda i tankesättet mellan de olika yrkeskategorierna. Intervjuerna 

utfördes under två veckor en bit in i framställandet av arbetet. Intervjufrågorna som 

användes finns bifogade, se bilagorna 1 och 2.  

 

Ålder, bakgrund och erfarenhet av de intervjuade varierade. Erfarenheten från 

byggbranschen stäckte sig från åtta upptill 38 år. De intervjuades bakgrund i 

byggbranschen var allt från snickare som hade arbetat sig upp till arbetschef till 

personer med högskoleutbildningar. Alla intervjuade hade olika erfarenheter ifrån 

byggprojekt och sitt egna synsätt på saker och ting. Av de tre arbetschefer som 

intervjuades var två tillhörande en avdelning som enbart bygger bostäder och en som 

bygger allt förutom bostäder. Av de två som jobbar med bostäder, jobbar den ene i 

största utsträckning med hyresrätter och den andra med bostadsrätter. 

Entreprenadingenjören som intervjuades tillhörde en avdelning som bygger allt 

förutom bostäder. Kalkylchefen som intervjuades har en övergripande roll mellan de 

olika avdelningarna. Platscheferna som intervjuades var nischade på olika typer av 

projekt. Två av platscheferna bygger enbart flerbostadsbostäder och de övriga två 

bygger allt förutom bostäder. De två övriga platscheferna byggde för tillfället kontor 

och ett dagis. Intervjupersonerna valdes för att få så brett informationsinhämtande 

som möjligt i samråd med författarens handledare på Peab AB. 

                                                      
17

Peab AB, ”Bokslutskommuniké januari – december”, Förslöv, 2012. 
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3 Beslutsfattande 

3.1 Beslutsteori 

Från den dagen en människa föds börjas det att tas beslut om allt som berör livet. 

Vardagen kantas av ständiga beslut en del av större karaktär än andra. På företagsnivå 

tas beslut hela tiden och då ofta av ekonomisk karaktär. Beslutens karaktär kan 

varieras i oändligheten. Det kan handla om beslut att bygga en bro till ett annat land 

eller om att ge mer pengar till vården. Beslutsteori handlar om olika teorier för hur 

beslut kan fattas. Ett beslut är definierat som ett val mellan olika handlingsalternativ 

eller ett planmässigt tillvägagångssätt, för att uppnå ett visst resultat 
18

. Beslut handlar 

om att kunna tillgodo sig information och göra avvägningar mellan alternativ för att 

förmedla det mest lämpliga beslutet
19

. Då ett beslut behöver tas har ett problem som 

kräver en lösning identifierats för att en process eller liknande ska kunna fortgå
20

.  

 

Beslut som människan snabbt tar utan längre betänketid till exempel gällande 

vardagliga situationer kallas för programmerade beslut. Det är beslut som inte kräver 

någon eftertanke utan är alltid lika, sker automatiskt. Ett problem eller en situation 

som inte har något självklart beslut om hur det ska lösas kallas för oprogrammerade 

beslut. Denna typ av problem eller situation kräver eftertanke, överläggning och 

underlag för att beslutet ska kunna tas.
21

 

 

Andra typer av beslut som förekommer är strukturerade och ostrukturerade beslut. Ett 

strukturerat beslut är väldefinierat och lätt att fatta. Det finns ingen tvekan om hur 

beslutet ska angripas. Ett ostrukturerat beslut är odefinierat och oklart, svårt att 

angripa vid första kontakten. En annan kategori av beslut är operativa och strategiska 

beslut. De operativ besluten är beslut som motsvarar de beslut som tas varje dag på 

företag och organisationer det vill säga de beslut som motsvarar den dagliga 

funktionen. Ett strategiskt beslut är motsatsen till ett operativt. Ett strategiskt beslut 

medför en stor förändring och omfattande utredningar ligger ofta bakom dessa 

beslut.
22
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Nationalencyklopedin, 2012. 
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Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar (Lund: 

Studentlitteratur, 1995), 295-296. 
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Göran Widén, Elementär beslutsteori (Göteborg: M & B fackboksförlaget ab, 1974), 13. 
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Per-Olov Edlund, Olle Högberg, Beslutsmodeller i praktisk tillämpning (Lund: 

Studentlitteratur, 1993), 14-15. 
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Mark Teale, et al, Management Decision-Making (Gosport: Pearson Education, 2003), 7-8. 



Parametrar som styr beslut för byggproduktion 

23 

 

3.2 Att ta beslut 

Vägen till ett beslut kan vara både lång och kort. En del beslut kräver mer tid och 

efterforskningar som ibland kan ta upp till flera år att slutföra. Alla människor är 

unika och har olika personligheter. Detta återspeglas i hur beslut angrips och fattas. 

Varje beslut som fattas tolkas individuellt hos varje individ. Situation och plats där 

individen befinner sig påverkar även hur ett beslut fattas. Begreppet rationellt är 

ständigt återkommande inom beslutsteorin. Det innebär att så mycket data som 

möjligt ska analyseras innan ett beslut tas. Ett rationellt beslut bygger på logiska 

överläggningar det vill säga för- och nackdelar vägs mot varandra för att uppnå ett 

förnuftigt beslut.
23

 

 

Då människan handlar rationellt i en beslutssituation kan det beskrivas i fem steg. 

Dessa steg beskriver hur människans tankeprocess fungerar då ett problem ska 

analyseras och lösas.
24

  

 

1. Aktören analyserar ett problem som ska lösas 

2. Olika alternativa lösningar kartläggs 

3. Konsekvenserna av de olika alternativa lösningarna värderas 

4. Alternativen med tillhörande konsekvenser jämförs 

5. Det alternativ som har de bästa konsekvenserna för beslutsfattaren väljs 

 

Människan som beslutsfattare är inte perfekt på något sätt. Då människan är en 

bekväm varelse händer det att steg hoppas över och då blir resultatet av beslutet inte 

alltid det mest optimala. Det finns undersökningar som visar på en rad brister då 

människan ska sätta sig in en situation för att analysera något. Människan beaktar ett 

problem genom att tänka tillbaka på tidigare situationer eller erfarenheter inom 

samma område. Ofta drar människan även slutsatser om hur problemet ska lösas och 

inom vilket område information ska sökas. Då information om en situation eftersöks 

sorteras även en del bort och tyngdpunkten på informationssökandet läggs på det som 

individen anser vara viktigt. Detta kan leda till att konsekvenser av beslut inte 

identifieras i tid.
25

  

 

Det som beskrivits gäller för människan som en ensam beslutsfattare. Då ett beslut 

ska fattas med hjälp av en grupp begränsas osäkerheter, i och med att fler personer är 

pålästa inom området. I en grupp kan människan få en roll som den ska agera ut efter, 

till exempel vara bollplank för att värdera information för att fatta ett beslut.
26
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3.3 Beslutsmodeller 

För att fatta beslut finns olika typer av beslutsmodeller. En beslutmodell används som 

ett hjälpmedel åt beslutsfattaren för att skapa underlag om hur beslutet ska tas och 

varför. Inom beslutsteorin finns två teorier om hur en modell byggs upp, den 

deskriptiva och den normativa teorin. Den normativa modellen beskriver hur ett 

beslut tas på ett rationellt sätt och baseras till exempel på erfarenheter, eftertanke och 

risktänkande. Modeller av denna typ tar hänsyn till orealistiskt många antagande och 

gör modellen svår att använda för att få fram ett bra underlag för beslut. Den 

deskriptiva modellen beskriver hur beslutfattandet verkligen går till. Detta sätt att ta 

beslut tar inte hänsyn till alla konsekvenser som ett specifikt beslut medför utan ger 

en mer realistisk bild av utfallet genom beslutet.
27

 

 

Modeller finns det ett stort utbud av och detta är inget som kommer att beskrivas 

närmre i detta arbete. 

 

3.4 Beslutsfattande i organisationer 

För att klargöra vad begreppet organisation innebär så syftar det antingen på hur ett 

företagsverksamhet fungera eller på hur ett samarbete mellan personer eller grupper 

med samma intresse fungerar
28

. Beslutsfattande inom organisationer sker liksom på 

andra ställen hela tiden. Det förekommer olika typer av organisationer och alla 

organisationer har sina principer för hur beslut analyseras innan de fattas. Det kanske 

enklaste sättet att beskriva vad beslutsfattande i en organisation är och hur tanken 

bakom beslutfattande går till, är att studera denna process:
29

 

 

 
Figur 3.1 Faser i en beslutsprocess.

30
 

   

Denna modell beskriver dock bara översiktligt de olika faserna i ett besluts 

förfarande. 
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Vägen till ett mer komplext beslut kan beskrivas som en process bestående av nio 

steg. Dessa steg beskriver vägen från det att ett problem har identifierats till dess att 

ett rationellt beslut har tagits:
31

 

 

1. Identifiera och avgränsa problemet 

2. Uppställ mål för beslutsfattandet 

3. Ange olika handlingsalternativ 

4. Identifiera, kvantifiera och värdera olika konsekvenser 

5. Väg samman konsekvenserna och rangordna handlingsalternativen 

6. Välj handlingsalternativ 

7. Verkställ beslutet 

8. Kontrollera beslutets konsekvenser 

9. Återför erfarenheter av beslutsprocessen 

 

Det första steget är att identifiera och avgränsa problemet, detta innebär att problemet 

ska delas ner i mindre sektioner för att bli mer angripbart. Detta görs för att analysera 

och utreda vad det egentligen är som är ett problem och komma fram till hur det ska 

lösas. Problem kan bygga på flera andra problem och detta gör processen mer 

komplex och inte alltid lätt att genomföra. Om ett hus till exempel ska byggas ställs 

frågan: Hur ska huset byggas? Den frågan bygger på flera andra delproblem som först 

måste lösas innan ett beslut om hur huset ska byggas kan tas. För att underlätta 

processen kan problemet struktureras upp i ett beslutsträd som är en enkel modell för 

beslutsfattande
32

. 

 

Beroende på människors olika personligheter tolkas information på olika sätt. Det 

som är ett problem för någon kanske inte är det för någon annan. Två olika individer 

avgränsar ett problem på olika sätt. 

 

Steg nummer två i beslutsprocessen, uppställ mål för beslutsfattande beskriver vilket 

syfte som beslutet har. Det kan vara att ett beslut ska leda till att miljön påverkas så 

lite som möjligt. Ett annat mål med ett beslut kan vara att en viss kvalitet ska uppnås 

eller att något ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Sammanfattningsvis så är 

varje mål med ett beslut unikt. 

 

Att ange olika handlingsalternativ innebär att redogöra för de olika möjligheter som 

finns för att besluta om hur problemet ska lösas. Det kan gälla olika kostnader för att 

lösa ett problem. Det vinnande beslutet bygger ofta på den mest kostnadseffektiva 

lösningen om det finns ett vinstintresse. Vid beslut av ett problem finns det ofta 

omständigheter som den som beslutar inte alltid kan ta hänsyn till. Detta kan leda till 
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att fler beslut kan behöva tas. Det är därför viktigt att noggrant tänka igenom besluten 

innan de fattas.
33

 

 

Det fjärde steget identifiera, kvantifiera och värdera olika konsekvenser redogör för 

hur ett beslut kan leda till problem framöver. Det kan till exempel vara att beakta om 

fukt i en byggnad kan bli ett problem under dess livslängd. Det finns alltid 

osäkerheter och konsekvenser av beslut och speciellt om en byggnad till exempel ska 

uppföras med obeprövade metoder. En beslutsfattare måste samla in data grundligt 

angående vilka konsekvenser olika beslut kan leda till.
34

 

 

Att väga samman konsekvenserna och rangordna handlingsalternativen innebär att all 

insamlad data om ett specifikt beslut analyseras, för att komma fram till det mest 

lämpliga beslutet. Detta steg kan beskrivas som en riskanalys för att konstatera vilken 

risk som föreligger vid ett specifikt beslut.
35

 

 

De sista stegen i beslutsprocessen är att verkställa ett beslut och sedan följa upp hur 

utfallet av beslutet blev. Detta är ett viktigt steg då mer komplexa beslut har fattats, då 

erfarenhet kan komma till nytta som hjälpmedel om likande problem skulle uppstå i 

framtiden. 

 

Detta sätt att analysera ett problem har dock brister. Först och främst är det är viktigt 

att problemet som uppstått har identifierats korrekt i första steget, för att kunna 

fokusera på rätt sak från början och undvika extra arbete under processen. I 

situationer kan det även förekomma att stegen krockar med varandra eller inträffar 

samtidigt. Om ett steg skulle hoppats över blir utfallet av detta inte det mest optimala. 

Att bestämma vilka som ska agera som beslutsfattare är även en aspekt som modellen 

inte tar hänsyn till. Det är också svårt att veta när det finns tillräckligt med 

information för att gå vidare och bestämma att beslutet är redo att genomföras.
36

 

 

Studier har även påvisat att beslutfattande personer har flera frågeställningar under 

bearbetning samtidigt. Frågeställningarna är också av skild karaktär och att en 

halvtimmes utredning är den tiden som läggs ner inom varje frågeställning.
37

 Den 

beskrivna modellen är ett exempel på hur beslutfattade kan gå till inom 

organisationer. Det är upp till varje organisation att välja sin metod för att ta beslut.  
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3.5 Organisationens påverkan 

Olika företag och organisationers verksamhet varierar beroende på vad deras 

inriktning är och inom vilken bransch. Detta avspeglas i hur och varför beslut 

genomförs. Figur 3.2 visar på hur parametrar inom en organisation påverkar hur 

beslutsfattandet går till. Figuren påvisar att individens begränsningar och personlighet 

har inverkan. Alla aspekter som är upptagna i figuren leder fram till ett mönster, ett 

slags beteende om hur beslut verkställs. Vilken typ av mål som finns inom 

organisationen påverkar beslutsprocessen. Om det till exempel är att tjäna så mycket 

pengar som möjligt eller kanske att ha den bästa kvalitet av en produkt.
38

 

 

 

Organisatoriska förhållanden som påverkar 

 Mål och strategier 

 Formell struktur 

 Organisationskultur 

 Maktförhållanden 
 

Personliga förhållanden som påverkar 

 Olika identiteter 

 Personliga behov(trygghet, 
framgång, prestige etc.) 

 Personlighet och beslutsstil 
 

Aspekter hos situationen som påverkar 

 Information 

 Korstryck från olika hänsyn 

 Tid och resurser till förfogande 

 Översiktlig eller oöversiktlig 

 Stabil eller skiftande över tid 
Figur 3.2 Förhållande som påverkar beslutsbeteende
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En vanlig metod för att lösa problem är att en grupp av specialister inom området 

diskuterar och analyserar problemet, för att komma fram till det mest lämpliga 

beslutet. Det finns ofta en avdelning inom företag och organisationer där personer 

bara jobbar med en slags typ av frågor och då blir dessa specialister inom ett specifikt 

område. En konsekvens av specialister i en grupp är att information kan missas för att 

specialisten inte tycker den är tillräckligt relevant. I många fall är det tiden som sätter 

stopp för hur länge en beslutsprocess får pågå. Den avgörande faktorn för beslutet blir 

då även kostnaden under bearbetningen av informationen.
40

 Det finns fall där en mer 

grundläggande undersökning kunde ha lett till mindre problem till exempel vid 

bygget av tunneln genom Hallandsåsen. 

 

3.6 Osäkerheter i beslut 

Svårigheter och osäkerheter förekommer i beslut och kan vara av skiftande karaktär. I 

de flesta beslut som fattas finns det nästan alltid någon form av tveksamhet eller 

osäkerhet beträffande beslutet. Ord som perfekt rationellt och begränsad rationalitet är 

förekommande termer inom beslutsfattande. Med perfekt rationalitet menas att svaren 

på frågorna i beslutsprocessen är solklara, inga osäkerheter existerar. Detta fenomen 

förekommer dock i princip aldrig i verkligheten. Att förutspå resultatet av beslut är 

mycket svårt, särskilt inom organisationer. Begränsad rationalitet innebär att det inte 

är självklart hur ett beslut ska tas och hur utfallet verkligen blir. Människan som 

beslutfattare handlar ofta begränsat rationellt. De osäkerheter som kan identifieras 

med ett beslut kan beskrivas som följande:
41

  

 

Osäkerhet beträffande utfall 

Utfallet av beslut och hur det ser ut i framtiden är svårt att veta om inte rent ut sagt 

helt omöjligt. Då beslutet fattades kan det till exempel ha varit ekonomisk 

högkonjunktur för att sedan någon månad senare vara lågkonjunktur. 

 

Osäkerhet beträffande värderingar 

Osäkerhet beträffande värderingar handlar om beslut som vägs för och mot varandra 

för att hitta det bästa alternativet. Det som är bra för tillfället kan var mindre bra i 

framtiden. 

 

Osäkerhet beträffande samband 

Denna osäkerhetsparameter handlar om hur resurser påverkar andra resurser beroende 

på ett visst beslut. Det kan handla om att ge mer resurser till skola och utbildning men 

samtidigt måste resurser då tas ifrån något annat. 

 

 

                                                      
40

Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar (Lund: 

Studentlitteratur, 1995), 301-303. 
41

Per-Olov Edlund och Olle Högberg, Beslutsmodeller i praktisk tillämpning (Lund: 

Studentlitteratur, 1993), 13-15. 



Parametrar som styr beslut för byggproduktion 

29 

 

3.7 Framgång i beslutsfattande 

Sammanfattningsvis kan det sägas att vägen till ett beslut kan varieras i det oändliga, 

liksom beslutets syfte. Vägen till att bli en bra beslutsfattare är lång, det krävs 

erfarenhet och mycket kunskap inom beslutsområdet. En beslutsfattare blir aldrig 

fullärd då beslutssituationer skiljer sig åt. Men en beslutsfattare kan vara bättre och 

sämre och det grundar sig i kompetens och erfarenhet inom området som beslutet 

mynnar ut i.  

 

Genom utbildning sprids och förmedlas kunskap hela tiden. Människans förmåga att 

ta in och lära sig ny kunskap är mycket god. Men då människan enbart blir tilldelad 

information uppstår det en brist i hur informationen ska användas vid vägledning av 

beslut. Genom att lära sig mer om hur information ska användas i praktiken skulle 

alla kunna bli bättre beslutsfattare.
42

  

 

En fråga att spinna vidare på är om det perfekta beslutet någonsin tagits eller om det 

någonsin kommer att tas. 
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4 Beslutsunderlag i byggbranschen 

4.1 Översikt  

Från det att ett nytt byggprojekts inledande handlingar ligger på skrivbordet ska det 

arbetas fram information angående en mängd beslut. Det ska bestämmas vilka 

funktioner som ska finnas i byggnaden och hur den ska uppföras, undersökas vilka 

krav och funktioner som beställaren förväntar sig. Det allra första beslutet som ska 

fattas är att en beställare har kommit fram till att det finns ett behov som medför att 

ett byggnadsverk ska uppföras. 

 

Beslutskedjan är baserad på en process av flera beslut, från det att ett beslut om ett 

behov av en byggnad fastslås tills dess att den färdiga byggnaden är överlämnad. 

Under en byggprocess tas det löpande beslut, dessa avgör hur byggnaden ska 

framställs och är viktiga för hela byggnadens existens. Karaktären av besluten som 

ska överläggas under projektens gång har olika tyngd till exempel vilken stomme som 

huset ska byggas med, eller om det ska finnas golvlister och vilken färg de ska ha. 

Rangordningen av beslutsföljden i byggprocessen kan beskrivas enligt 

nedanstående:
43

 

 

1. Beställaren beslutar att sätta igång projekteringen av en byggnad och startar 

ett programarbete som utmynnar i ett byggnadsprogram.  

 

2. Byggnadsprogrammet ligger till grund för ett beslut om att framställa ett 

förslag till utformning och tekniska system i byggnaden. Projekteringen och 

framtagandet av budget kan starta. 

 

3. Presentation av förslag samt kostnadskalkyler som grund beslutar beställaren 

att gå vidare mot ett genomförande. Byggherren söker bygglov. 

 

4. Beställaren beslutar om att sätta igång bygge och installationer samt att 

framställa de dokument som behövs. 

 

5. Byggstart och förberedelser för drift: bygge och installationsarbeten samt 

provning av installerade system. 

 

6. Slutbesiktning, godkännande och överlämnande 

 

Detta är en generell beskrivning av beslutsföljden i byggprocessen. Stegen som detta 

arbete behandlar är en kombination av steg ett till fyra. De övriga stegen behandlas 

inte i detta arbete.  
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4.2 Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för projektering och byggande. Vid 

totalentreprenad finns ett utarbetat dokument om vad byggnaden ska inhysa för 

verksamhet och vilka krav som beställaren har på den färdiga byggnaden. Det är 

upptill den som ansvarar för totalentreprenaden att införskaffa konsulter för att 

projektera byggnaden och uppfylla beställarens krav. En form av totalentreprenad 

som förekommer är styrd totalentreprenad innebärande att beställaren har specifika 

krav på utformningen. 

 

Förfrågningsunderlaget vid en totalentreprenad innehåller färre detaljerade uppgifter. 

Detta för att den som är totalentreprenören själv ska komma fram till lösningar och 

besluta om lösningar som uppfyller beställaren krav. Resultatet som beställaren 

förväntas sig med byggprojektet bör beskrivas i förfrågningsunderlaget. På så sätt får 

den som är totalentreprenör och räknar på anbudet själv dra slutsatser och besluta om 

hur kraven ska uppfyllas. Detta ger beställaren ett underlag om kan jämföras med 

andra anbud och lättare utse anbudsvinnare. En viss kritik mot totalentreprenader 

förekommer då beställare inte kan vara med och påverka helheten lika mycket som 

vid andra entreprenadformer.
44

 

 

Det inledande arbetet då ett anbud knutits vid en totalentreprenad kallas för 

projektering. Vid projekteringen beslutas det hur byggnaden ska konstrueras och 

produceras. Det förekommer att projekteringen redan är gjord när byggföretaget 

kopplas in. Detta beror på vilken form av entreprenad som projektet ska utföras med. 

Då projekteringen är genomförd vid anbudsskedet är det en generalentreprenad. Då är 

det produktionsmetoden som ska bestämmas, om den inte är föreskriven.
45

 

 

En nackdel för mindre byggföretag vid totalentreprenader är större byggföretag som 

är mer ekonomiskt starka, kan ha en fördel gentemot de mindre då det kräver mer 

resurser att lägga ett anbud vid en totalentreprenad jämfört med andra 

entreprenadformer. 

 

När själva produktionsstarten av en byggnad sätter igång är det vanligt 

förekommande att projekteringen ännu inte är avslutad vid totalentreprenader. 

Projekteringen fortgår under produktionen för att kunna färdigställa bygganden i 

detalj, hur den ska utformas. De grova dragen för byggnaden vilken typ av stomme 

och produktionsmetod är dock fastställd. Genom att starta produktionen före 

projekteringen är färdigställd sparas tid och byggnaden kan färdigställas tidigare.
46

 

 

Vid totalentreprenad ansvarar byggföretaget för hela projekteringen av projektet vid 

denna entreprenadform ges större frihet att besluta. För att upphandla 

totalentreprenader finns en utgiven skrift ABT 06. Skriften ABT 06 innehåller 

allmänna bestämmelser för totalentreprenader. De allmänna bestämmelserna gäller 
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för byggnads- anläggnings och installationsarbeten. Denna skrift innehåller allmänna 

bestämmelser inom följande områden i en totalentreprenad:
47

 

 

 Omfattning 

 Utförande 

 Organisation 

 Tider 

 Ansvar och avhjälpande 

 Ekonomi 

 Besiktning 

 Hävning 

 Tvistelösning 

 Förenklad tvistelösning 

 

Detta arbete belyser entreprenadformen totalentreprenad. Under intervjuerna ombads 

de intervjuade att tänka utifrån ett totalentreprenadperspektiv. 
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4.3 Förfrågningsunderlagets utformning 

4.3.1 Allmänt 

Ett förfrågningsunderlag innehåller det underlag som en entreprenör (ofta 

byggföretag) bearbetar vid framtagandet av ett anbud. Anbudet är det som lämnas in 

då någon vill veta kostnaden för att få en produkt eller tjänst utförd.
48

 De krav som 

beställaren vill ska finnas med i en byggnad benämns ibland i ett byggnadsprogram. 

Förfrågningsunderlaget består av handlingar som beskriver byggprojektet och vilka 

regler och krav som gäller för projektet. En indelning av de olika handlingar som ett 

förfrågningsunderlag bör innehålla kan ges följande indelning.
49

 

 

Krav på entreprenör/anbudsgivare 

Belyser vad beställaren har för krav på den entreprenör som lämnar anbudet till 

exempel ekonomisk situation och betalningsförmåga. 

 

Kravspecifikation 

Anger krav och egenskaper på konstruktionen som anbudet gäller. 

 

Utvärderingsgrund 

Anger hur anbuden som lämnas in bearbetas och vad det är som styr för att en 

entreprenör ska tilldelas projektet. 

 

Kommersiella villkor 

De kommersiella villkoren anger riktlinjer för avtalsperioden. 

 

Administrativa bestämmelser 

Anger riktlinjer för upphandlingsprocessen. 

 

Det som står föreskrivet i förfrågningsunderlaget bör vid offentlig upphandling inte 

ändras under upphandlingstiden. Om en betydande ändring skulle ske måste hela 

anbudsprocessen göras om på nytt.
50

 Förfrågningsunderlagets omfattning och 

utseende kan varieras i oändligheten. En del förfrågningsunderlag är extremt 

detaljerade och en del innehåller endast det mest grundläggande, detta beror på vilken 

typ av entreprenadform det är.  

 

Att läsa och tolka ett förfrågningsunderlag kräver kunskap. En viktig del i inläsandet 

av förfrågningsunderlaget är att tolka hur frågorna är ställda och formulerade. Detta är 

viktigt från både beställarens sida och för entreprenören som ska lämna anbudet. Från 

beställarens sida är det viktigt att kraven är tydligt framarbetade och inte kan 
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misstolkas på något sätt. Detta förutsätter även att beställaren har undersökt vilka krav 

och behov som är viktiga för dem som ska bruka bygganden då den är färdigställd. 
51

  

Ett välgenomarbetat och tydligt förfrågningsunderlag underlättar för entreprenören att 

ta beslut om byggnadens utformning och produktionssätt. Anbudsmottagaren är även 

hjälpt av välgenomarbetade förfrågningsunderlag då inlämnade anbud analyseras. 

Anbudsmottaggaren kan på detta sätt jämföra anbud på ett tydligare sätt.
52

 

 

4.3.2 Förfrågningsunderlag vid totalentreprenad 

Information om vad som gäller för förfrågningsunderlag vid totalentreprenader finns i 

de allmänna bestämmelserna för byggnads- anläggnings och installationsarbeten för 

totalentreprenader (ABT 06). I förfrågningsunderlaget vid totalentreprenader 

beskriver beställaren genom funktionskrav vad det är som ska byggas och vilka 

egenskaper som byggnaden ska inhysa då den är färdigställd. Entreprenören som tar 

på sig en totalentreprenad ska ta hänsyn till de funktionskrav som föreskrivs i 

förfrågningsunderlaget. Ett funktionskrav är definierat som ett verifierbart krav på 

egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning
53

. 

Det kan förekomma till exempel en specifik föreskriven produktionsmetod. Det kan 

också förekomma att beställaren kan åberopa krav genom att hänvisa till ett 

referensprojekt. Om det inte skulle finnas några krav eller liknande i 

förfrågningsunderlaget ska byggnaden uppföras så att byggnaden motsvarar den 

planerade verksamheten i byggnaden.
54

 

 

Då projekteringen startar är det de handlingar som med finns i förfrågningsunderlaget 

som det ska projekteras efter. Funktionskrav som är angivna i förfrågningsunderlaget 

är de som gäller, om det skulle specificeras några andra krav då anbudet beräknas 

gäller uppgifterna i förfrågningsunderlaget före uppgifterna i anbudet. Den som är 

totalentreprenör ansvarar för att anlita kompetenta konsulter för att lösa de krav som 

finns föreskrivna i förfrågningsunderlaget.
 
Då ett projekt är avslutat är det den som är 

totalentreprenör som är ansvarig för att byggnaden uppfyller sin funktion och att det 

som är föreskrivet i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.
55 
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4.3.3 Aktuella förutsättningar 

Eftersom varje projekt oftast inte är något annat likt bör ett platsbesök göras på den 

tänkta tomten där byggnaden ska uppföras, för att inte missa någon information som 

kan ligga till grund för framtagande av anbudet. Ett platsbesök är viktigt för att se hur 

kringliggande vägar ser ut och tomtens placering. Om arbetsplatsen skulle vara 

extremt trång måste kanske produktionen ske på något speciellt sätt. En tomt kan vara 

mycket trång, den kan ligga mitt inne i centrum och då krävs det tidig planering och 

eftertanke om beslut av produktionsmetod. Tomtens storlek påverkar även den 

kommande byggarbetsplatsen om det finns utrymme för ett lager eller inte. Ett 

platsbesök är även viktigt för att kontrollera så det som står i förfrågningsunderlaget 

stämmer.
56
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4.3.4 Lagar och regler som styr byggproduktion 

För att bygga i Sverige måste lagar och förordningar tillgodoses, men dessa lagar styr 

inte beslut för produktionsmetoden. Dessa lagar är tvingade, vilket betyder att de inte 

får förbises på något sätt utan måste följas till punkt och pricka. Den lag som 

förekommer i byggsammanhang är Plan- och bygglagen, (PBL). Till denna lag finns 

föreskrifterna, Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS) enligt 

Eurokoder. En föreskrift utfärdas till exempel av en myndighet och innehåller 

klargörande och tillägg om hur lagen ska användas. Den myndighet i Sverige som 

ansvarar för byggande, samhällsplanering och stadsutveckling etcetera är Boverket. 

Tidigare fanns även Byggnadsverkslagen, (BVL) som tillämpade lagar inom 

byggande men den lagen upphörde under 2011 och är ersatt av ett nytt kapitel i plan- 

och bygglagen.
57

 Nedan följer en redogörelse över relevanta lagar och regler. 

 

Plan- och bygglagen, (PBL) 

Plan- och bygglagen är en lag som syftar till hur planläggning av mark och vatten får 

gå till. Den reglerar samhällsutvecklingen och syftar till att det sker ur ett långsiktigt 

perspektiv. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om:
58

 

 

 Reglering och framtagande av detaljplaner 

 Bygglov och rivningslov 

 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, och tomter 

 Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder 

 

Inom Plan- och bygglagen finns Plan och byggförordningen (PBF) den innehåller 

föreskrifter om hur lagen ska användas i praktiken. Boverket ger i sin tur ut 

föreskrifterna Boverkets byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (EKS).
59

  

 

Konstruktionsregler (EKS)  

Konstruktionsregler och standarder är utgivna av EU och beskriver hur en byggnad 

ska dimensioneras ur hållfasthetssynpunkt. Sverige har sina egna tillämpningar på 

vissa avsnitt i konstruktionsreglerna.
60

 

 

Arbetsmiljölagen (AML) 

Arbetsmiljölagen är den lag som beskriver hur en arbetsgivare ska behandla sina 

anställda. Lagen anger riktlinjer för hur arbetet på en arbetsplats ska fortskrida ur 

säkerhetssynpunkt. Lagen syftar till att arbetsgivaren hela tiden ska förbygga ohälsa 

och olyckor på arbetsplatsen.
61
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Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler innehåller allmänna råd om byggnaders utformning och 

tekniska krav. BBR innehåller samhällets minimikrav på byggnader vad gäller 

utformning och tekniska krav. BBR gäller vid tillbyggnader, nybyggnationer samt vid 

utförande av mark och rivningsarbeten. Reglerna omfattar byggnader och tomter som 

ska bebyggas. Den BBR som används idag är BBR 19 och trädde i kraft januari 2012. 

Nedan ges indelning av innehållet i BBR.
62

  
 

 Utformning 

 Tillgänglighet och användbarhet 

 Bärförmåga 

 Brandskydd 

 Hygien, hälsa och miljö 

 Hushållning med vatten och avfall 

 Bullerskydd 

 Säkerhet vid användning 

 Energihushållning 
 

Lag om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen om offentlig upphandling är den lag som reglerar upphandlingar gjorda av 

statliga myndigheter och organisationer. Den syftar till att alla som vill ska kunna 

lämna ett anbud och lagen ska medverka till att det ska råda konkurens på 

marknaden.
63

 
 

Miljöbalken (MB) 

Miljöbalken är den lag som reglerar miljön. Lagen syftar till att naturen och miljön 

ska gynnas. Miljön ska ställas i fokus för en hållbar utveckling nu och för framtida 

generationer.
64

 
 

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) 

Svensk byggtjänst ger ut flera publikationer med namnet AMA. Svensk byggtjänst 

anpassar kunskap och information inom byggprocessen för att samhällets behov ska 

uppfyllas. AMA innehåller en stor mängd beskrivningar och lösningar för 

konstruktioner. Det finns olika typer av AMA till exempel Hus AMA och Mark 

AMA.
65

 AMA används som ett hjälpmedel med riktlinjer för byggföretaget under 

hela byggprocessen. Dessa skrifter uppdateras kontinuerligt och används som ett 

hjälpmedel. 
 

Alla dessa lagar tillämpas vid byggproduktion. BBR:s byggregler är riktlinjer och 

samhällets krav och ska tillämpas i praktiken. Alla byggnader som byggs ska 

produceras enligt dessa riktlinjer och allmänna råd. Dessa riktlinjer och lagar styr inte 

beslut för produktionsmetoden utan är fungerar som en ram för byggproduktion. 
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4.4 Beslut i anbudsskedet 

Det första beslutet ett byggföretag måste ta ställning till är om det ska läggas ner 

resurser för att räkna på ett nytt anbud. Byggföretaget tar även ställning till om 

projektet som finns tillgängligt att räkna på passar in i deras organisation och att det 

finns utrymme och resurser att tillgå. Ett byggföretag kan knytas ett nytt byggprojekt 

på olika sätt. Ett sätt är att ett byggföretag lämnar in ett anbud på ett projekt och att 

beställaren anser att det de lämnat in det förmånligaste anbudet, det vill säga anbudet 

vinns.
66

 

 

Då det har beslutats att gå vidare med ett förfrågningsunderlag påbörjas 

framställandet av anbudet. Det tillsätts en kalkylator som börjar räkna på projektet. 

Det är positivt för utgången av projektet om anbudet skulle vinnas om så många som 

möjligt av de som är tänkta för projektet är involverade i ett tidigt skede. Detta för att 

förmedla kunskap och erfarenhet. En viktig del i framställandet av anbudet är att i ett 

tidigt stadium tänka på en eventuell produktionsmetod för att kunna beräkna 

kostnaderna. Metodvalet som väljs kan baseras på det som byggföretaget anser sig 

vara bra på och lämpligt i byggprojektet. Då det räknas på ett anbud finns det alltid en 

strävan och vilja att vinna projektet. Det är ofta förekommande att det beslutas om en 

specifik taktik för hur anbudet ska läggas upp, för att effektivt kunna konkurra med de 

andra anbudslämnarna. Taktiken kan vara ett helt avgörande konkurrensmedel för att 

slutligen vinna anbudet.
67

 

 

Arbetsgången i anbudsskedet handlar hela tiden om att göra bedömningar och fatta 

beslut utifrån vad som föreskrivits i förfrågningsunderlaget. Vid anbudsförfrågningar 

om byggprojekt finns det ett datum då anbudet senast ska vara inskickat. Det 

förekommer att tiden för att räkna på anbudet upplevs som kort. Entreprenören som 

räknar på projektet kan uppleva att det inte hinns med att gå igenom hela projektet 

tillräckligt mycket på djupet. Detta kan leda till att anbudsgivaren ökar kostanden för 

att genomföra projektet för att vara på den säkra sidan om något om något skulle vara 

missat i handlingarna i förfrågningsunderlaget.
68
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4.5 Beslut vid projektering 

Projektering i en byggprocess bygger på en lång rad av beslut. Under projekteringen 

handlar det om att vrida och vända på så många stenar som möjligt för att komma 

fram till den mest gynnsamma lösningen. För att komma fram till den lösningen finns 

det väldigt många parametrar att ta hänsyn till. En del parametrar gynnar beställaren 

och andra parametrar gynnar den som uppför byggnaden. 

 

Att projektera handlar om att komma fram till hur en byggnad ska fungera och se ut 

och sedan beskriva hur den ska framställas. Projekteringsprocessen för att utforma en 

ny produkt kan beskrivas med fyra delmoment:
69

 

 

1. Utreda bakgrund och behov samt förutsättningar, avsikt och målgrupp, ange 

produktionens omfattning, inriktning, mål och ekonomiska ramar och 

förväntningar. 

 

2. Ta fram och utveckla idéer, bedöma alternativ, bedöma kostnader för 

utveckling och framställning och komma med ett välgrundat förslag till 

utförande. 

 

3. Att bearbeta förslaget i sin helhet, studera detaljer och göra materialval, 

anpassa den blivande produkten till kommande produktion och noggranna 

kostnadskalkyler med analyser. 

 

4. Att beskriva den tänkta produkten i syfte att anskaffa material och maskiner, 

planlägga produktion och göra ändringar och korrigeringar. 

 

Under projekteringen ska beställarens och myndigheters krav uppfyllas. 

Förutsättningarna för byggnaden ska utredas noggrant för att kunna besluta om en 

lämplig utformning. Allt detta ska sedan mynna ut i färdiga handlingar som uppfyller 

samtliga parters krav och går att bygga efter.
70

 

 

Under projekteringsskedet beslutas den totala tidsåtgången för byggandet och den 

totala kostnaden. Beslutsfattandet kan beskrivas genom en kedja där ett beslut är 

beroende av ett annat det vill säga, alla beslut bygger på varandra. Ett projekt som 

inte är tillräckligt genomarbetat kan generera osäkerheter i produktionen. Dessa 

osäkerheter kan ta tid att lösa och därmed leda till ökade kostnader.
71
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I projekteringsfasen beslutas det om riktlinjer för bygget. Riktlinjerna brukar ges 

denna uppdelning utan någon hänsyn till inbördes ordning:
72

 

 

 Kvalitet 

 Ekonomi 

 Tid 

 Resurser 

 Mängd 

 

Att projektera en byggnad är en lång och tidskrävande process med ett flertal olika 

parter och konsulter inblandande. Projekteringsarbetet brukar ske systematiskt genom 

framställande av handlingar till en ny byggnad. Genom att arbeta systematiskt tas 

beslut till en börja av mer övergripande karaktär. Därefter tas beslut steg för steg till 

dess att nivån på besluten är tillräckligt detaljerade och preciserade så att en byggnad 

kan utformas komplett.
73

 

 

Att projektera en byggnad bygger på olika steg med olika inriktningar. Då en 

byggnad ska projekteras kan en indelning av projekteringen göras enligt följande.
74

  

 

Byggnadsprojektering 

Omfattar hur byggnaden ska uppföras och vilka produktionsmetoder som ska 

användas. Det finns skillnader i sättet att projektera bostäder och övriga byggnader. 

Vid projektering av bostäder är kraven generellt lika från fall till fall, många bostäder 

är av liknande utseende och typ. Vid övriga typer av byggnader är förutsättningarna 

inte lika självklara, utan bygger mer på vad det ska vara för typ av verksamhet i den 

tänkta byggnaden. För att uppfylla dessa krav krävs mer grundläggande utredningar 

gällande till exempel hur många personer som ska vara i byggnaden eller om det finns 

några övriga specifika krav. 

 

Installationsprojektering 

Anger hur krav och mål ska uppfyllas med tanke på de installationer som ska finnas i 

byggnaden. Under installationsprojektering bearbetas vilka systemlösningar som är 

lämpliga i byggnaden och hur dessa ska kunna samordnas, så att alla installationer i 

byggnaden kan fungera och uppfylla brukarnas krav. 

 

Inredningsprojektering 

Vid detta steg projekteras all fast inredning i byggnaden. Det tas fram skisser på 

lämpliga kök och kulörer med mera. Detta projekteringssteg omfattar inte bostäder i 

samma utsträckning som i offentliga lokaler. 
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Markprojektering 

Vid detta steg beslutas det om hur miljön runtomkring byggnaden ska se ut och hur 

den ska framställas. 

 

Då ett nytt projekt bearbetas och projekteras förekommer det ofta att tiden sätter stopp 

för hur långt projekteringen får fortgå. Begränsningen i tid kan innebära att 

konsekvenser för val av en produktionsmetod, eftersom alla möjliga metoder inte 

hinner identifieras. Att undvika eller inte hinna med att undersöka alla potentiella 

konsekvenser med ett visst tillvägagångssätt kan bli en dyr process om något inte 

skulle fungera i praktiken. En begränsning i tid kan även innebära att undersökningar 

om vilken produktionsmetod som ska användas blir begränsad. Byggnaden byggs då 

kanske inte så kostnads- och tidseffektiv som den hade kunnat.
75

  

 

Då produktionen av en byggnad sätter igång förkommer det att projekteringen ännu 

inte är helt färdigställd, produktionen av byggnaden och projekteringen fortskrider då 

parallellt.
76

 Då detta sätt tillämpas är den inledande produktionen av byggnaden 

färdigprojekterad och inte beroende av den projektering som pågår parallellt. Detta 

fenomen förekommer vid totalentreprenader och är positivt då tid sparas och beslut 

inte behöver stressas fram.
77

 

 

 

                                                      
75

Högberg, Erik. ”Val av byggmetod.”. 
76

Stintzing, Leda projektering i byggprocessen, 52. 
77

Nordstrand och Révai, Byggstyrning, 235-236. 



Parametrar som styr beslut för byggproduktion 

43 

 

4.5.1 Visible Planning 

Visible Planing eller Visual Planning som det också kan heta är en planeringsmetod. 

Visuell planering som är det svenska namnet är en metod som har börjat att används 

av byggföretag i Sverige för projektering. Det var Peab AB som introducerade 

projekteringsmetoden på den svenska byggmarknaden under år 2005. Peab blev då 

det första byggföretaget i världen att tillämpa denna projekteringsmetod. 

Projekteringsmetoden visuell planering utvecklades ursprungligen av bilmärket 

Toyota. Toyota utvecklade denna projekteringsmetod i syfte att påskynda 

projekteringstiden och effektiviteten för att kunna utveckla nya bilmodeller 

snabbare.
78

 

 

Orsakerna till att denna metod testades på byggbranschen var för att projekteringen 

ofta drog ut på tiden. Visuell planering har till uppgift att effektivisera och förbättra 

projekteringen så att den blir mindre tidskrävande. Bristen på tid kan bland annat bero 

på att en konsult inte hinner med sina uppgifter, det kan även bero på att projektet har 

en extremt pressad tidsplan, eller att det råder oklarheter om tillvägagångssätt och 

arbetsfördelning inom projekteringsgruppen.
79

 

 

Denna projekteringsmetod syftar till att fokusera mer på människan och dess 

arbetsinsats, jämfört med den traditionella metoden. Detta sätt att arbeta tydliggör hur 

projekteringen framskrider då det finns stora pappersark med beslutslistor och 

information om projektet. Det finns klara mål och alla inblandade kan tydligt följa 

processen. Projektet bryts ner i mindre bitar och sedan tas besluten successivt. Alla 

deltagande parter i projekteringen delges även all information och diskussioner om till 

exempel val av produktionsmetod kan preciseras på ett tydligare sätt. Problem som 

identifieras under projekteringen sätts upp på separat lista för att inte glömmas bort. 

Eftersom processen genomförs i grupp tillförs erfarenhet och kunskap från flera 

parter. Då något beslutas sätts en post-it lapp upp på en tavla och på så sätt kan 

projekteringen åskådliggöras på ett överskådligt vis. De som arbetar i 

projekteringsgruppen blir tilldelade uppgifter och mål och vid nästa 

projekteringsmöten ska en lapp sättas upp på pappersarken som finns på en tavla.
80

 

Detta sätt att arbeta resulterar i kortare men oftare möten, detta eftersom varje 

deltagare har en uppgift och ett mål att lösa mellan mötena. I denna metod förkommer 

det inte en massa mötesprotokoll som ska bearbetas i efterhand.
81
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4.6 Undersökning av produktionsmetod 

För att jämföra olika produktionsmetoder ur kostnadssynpunkt upprättas 

alternativkalkyler. En alternativkalkyl är ett dokument som beskriver alla kostnader 

som en specifik produktionsmetod medför. Detta sätt att jämföra produktionsmetoder 

beskriver enbart hur kostnaden mellan dessa påverkas. 

 

Då produktionen av en byggnad ska starta finns det ett framarbetat budgetunderlag. 

Denna budget är redan i detta skede ganska pressad. Den som är produktionsansvarig, 

ska då lägga upp en plan för produktionen så att tid och ekonomi inte överskrids. 

Budgeten för projekt blir pressad då det förekommer mycket konkurrens för att få 

anbuden mellan bolagen på byggmarknaden.
82

  

 

Det är under produktionen som en slarvigt utförd anbudsräkning gör sig påmind. Om 

det har missats saker i förfrågningsunderlaget upptäcks de bristerna under 

produktionsskedet. Missar i anbudsräkningen kan leda till stora kostnadsökningar och 

få som följd att ett projekt överskrider det framräknade budgetunderlaget. Det är 

därför viktigt att det arbetet som görs i ett tidigt skede precisseras och utförs noggrant, 

vilket menas med att besluten som fattas är omsorgsfullt undersökta och 

välunderbyggda.
83

 Ett bristfälligt utfört arbete i anbudsskede leder till att den 

produktionsansvarige får arbeta hårdare för att få ekonomi i projektet så att en 

ekonomisk förlust kan undvikas eller minimeras. 

 

För att välja produktionsmetod måste helheten vägas in. Kostnaden för 

produktionsmetoden spelar roll, men kanske ännu viktigare är att den valda metoden 

framförallt går att genomföra i praktiken. En viktig aspekt att ta hänsyn till i valet av 

produktionsmetod är att utreda konsekvenserna av en viss produktionsmetod. En vald 

produktionsmetod får inte missgynna eller hindra något annat arbete. 
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4.7 Kunskap och erfarenhetsåterföring 

För att kunna fatta de rätta besluten och undvika misstag finns det ett behov av att 

vara väl insatt så att beslutsunderlagen är väl underbyggda. Kunskap och erfarenhet är 

ett hjälpmedel som är viktigt för beslutsfattande inom byggproduktion. 

 

Hur mycket kunskap en organisation för med sig kan beskrivas utifrån loopar, enkla 

eller dubbla. Där en enkelloop innebär att organisationen enbart för med sig kunskap 

utifrån det resultatet som man är ute efter. Ett enkelloopslärande medför en förbättrad 

verkningsgrad inom det som organisationen ägnar sig åt. Ett dubbelloopslärande 

däremot är ett mer långsiktigt tänk, för att föra med sig mer kunskap inom 

organisationen, då dubbeloopslärande går ut på att organisationen även lär sig nya 

saker.
84

  

 

För att skapa förutsättningar för ökad kunskap inom organisationer då arbete utförs i 

projektform har forskning kommit fram till att utvärderingar av projekt ska ske både 

under och efter avslutat projekt. Detta är viktigt för att undvika att samma fel 

upprepar sig i framtida projekt. Det är även viktigt att det finns en idé om att arbeta 

med kunskap och erfarenhetsåterföring. För att kunna förbättra organisationen. För att 

detta ska kunna fungera krävs det att individen som upptäcker felen inte blundar för 

dem utan dokumenterar och rapporter dem. Genom att sprida kunskap inom den egna 

organisationen blir organisationen och dess medarbetare bättre beslutsfattare.
85

  

 

Det finns studier som framhäver att kunskap och erfarenhetsåterföring i 

byggbranschen inte fungerar särskilt effektivt. Det förekommer i vissa sammanhang 

men inte på djupet som det hade kunnat ske, detta på grund av att det saknas riktlinjer 

för det. Då arbete utförs i projekt upplevs det som svårt att föra vidare kunskapen som 

uppnåtts inom projektgruppen till hela organisationen.
86

 

 

För att kunna göra bedömningar om risker i ett projekt under ett tidigt skede är det 

positivt med en erfarenhetsdatabas. En erfarenhetsdatabas är ställe där kunskap och 

erfarenheter från tidigare projekt samlas och dokumenteras. Ett bra sätt att applicera 

erfarenhetsdatabasen är att undersöka om det förekommer några liknande projekt i 

databasen, för att se om det finns något speciellt dokumenterat som kan vara ett 

problem eller en risk att ta hänsyn till.
87
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4.8 Val av produktionsmetod av betongstomme en fallstudie 

För att få fram vilka faktorer som styr beslut för produktionsmetod undersöks ett 

exempel. Det exempel som valdes var att undersöka faktorer som styr beslut för 

produktionsmetod av en stomme i betong i en byggnad. En stomme i betong kan både 

vara platsgjuten i betong eller utförd av prefabricerade betongelement det vill säga 

förtillverkade element. En stomme kan även utföras av andra material men denna 

undersökning studerar enbart en stomme i betong. 

 

I USA genomfördes det en studie under år 2009, där över 400 personer inom 

byggsektorn fick svara på frågor om hur val av produktionsmetod av en byggnad som 

ska utföras i betong går till. Under studien kom det fram ett flertal faktorer som 

påverkar val av produktionsmetod. Efter studien kom man fram till att en indelning av 

sju faktorer ligger till grund för val av produktionsmetod. Följande faktorer har störst 

inverkan vid beslut om produktionsmetod då byggnader består av betong. 

Uppdelningen gav de huvudrubriker som ges nedan.
88

 

 

 Långsiktiga kostnader 

(underhållskostnader, bärförmåga, hållbarhet, tid att få tillbaka investerade 

pengar, livscykelkostnader, etc. ) 

 

 Byggbarhet 

(produktionstid, materialflöde och tillförsel, effektivitet, byggförmåga, 

produktionsordning, etc.) 

 

 Kvalitet 

(fel, toleranser, skador, etc.) 

 

 Första kostnaden 

(materialkostnader, arbetskostnader, transportkostnader, etc.) 

 

 Inverkan på hälsa samhälle 

(arbetsmiljö, trafikstörningar, störningar från omgivningen ) 

 

 Arkitektonisk inverkan 

(byggnadens utseende, planlösning, etc.) 

  

 Miljöns inverkan 

(avfall, energikonsumtion, utsläpp etc.) 
 

Utifrån dessa parametrar skapade författaren sidodokumentet som användes i 

anslutning till intervjuerna. Sidodokument finns bifogat i Bilaga 3. 
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4.8.1 Krav på betongstomme 

Vid framarbetande av val av produktionsmetod finns det ett flertal krav att ta hänsyn 

till vid val av stomme. Det finns krav att följa för den entreprenör som ska uppföra en 

byggnad. De kraven finns specificerade i BBR 19 och är samhällets minimum krav. 

Det finns krav på stommen som entreprenören ska uppfylla då stommen är 

färdigställd. Kraven som är uppräknade gäller generellt för byggnader men kan också 

appliceras på en stomme. Samtlig information nedan är hämtad ifrån Boverkets 

regelsamling för byggande, BBR 2012.
89

 

 

Hållfasthet 

En stomme ska uppfylla de yttre påfrestningar som den utsätts för. Den ska uppfylla 

krav gällande de laster som den kommer att utsättas för och inhysa tillräcklig 

bärförmåga. Bärförmågan ska beräknas enligt de konstruktionsstandarder som finns i 

underlaget Eurokod. Stommen ska även konstrueras så att den är tillräckligt beständig 

för den tänkta byggnadens livslängd och så att underhåll kan göras om det skulle 

behövas.
90

 

 

Brand 

Konstruktionen ska ha tillräcklig bärförmåga om brand skulle uppstå. Brandskyddet 

ska vara utfört med tanke på att en brand kan uppstå. Brandskyddet dimensioneras 

utifrån typ av byggnad och typ av verksamhet som byggnaden ska inrymma. För att 

kunna beskriva hur brandskyddet är utformat ska en brandskyddsdokumentation 

upprättas. 

 

Täthet 

Det förekommer krav på lufttäthet i BBR 19 men det ska alltid efterstävas att bygga 

så lufttäta hus som möjligt. En betongstomme ska utföras så att den är så tät som 

möjligt för att minska spridningen av ljud, risk för brandspridning och även hindra 

luftläckage. 

 

Energi 

Byggnader ska byggas så att energianvändningen blir optimerad genom att 

bygganden har låga energiförluster. En byggnad ska även produceras så att ett gott 

termisk klimat uppnås. Klimatskärmen ska utformas så tät som möjligt så att det 

genomsnittliga luftläckaget understiger 0,6 l/s m
2
 vid en tryckskillnad på + 50 Pa. 

Detta krav tas i anspråk vid utformningen av stommen. 

 

Då byggnader energicertifieras enligt någon av de standarder som förekommer finns 

det mer specificerade krav som ska vara uppfyllda, till exempel ur täthetssynpunkt 

och energiförbrukning.  
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Ljud 

Byggnader och stommen ska planeras och byggas så att uppkomst och spridning av 

störande ljud minimeras. Det gäller både för ljud från installationer, omgivning och 

från verksamheter i byggnaden. Byggnader kan klassas utifrån fyra olika ljudklasser, 

A, B, C och D. Den ljudklass som motsvarar de strängaste kraven är ljudklass A och 

den ljudklass som anger samhällets minimum krav är ljudklass C. Ljudklassning 

gäller inte för alla byggnader som byggs utan gäller för bostäder och vissa lokaler till 

exempel undervisningslokaler, kontor och hotell. 

 

Fukt 

Det förekommer att beställare ställer krav på vad den relativa fuktigheten i betongen 

ska understiga innan ett golvmaterial appliceras. Kraven på den relativa fuktigheten 

finns för att fuktskador ska undvikas. Beställare kan hänvisa till att en RBK-mätning 

ska utföras. RBK står för Rådet för Byggkompetens och är en samarbetsorganisation 

som arbetar för att det ska råda god kunskap inom byggandet. En RBK mätning ska 

utföras av ett företag som är certifierat för att utföra denna typ av mätningar. För att 

bli certifierad krävs det att man uppfyller flera krav och det är Rådet för 

Byggkompetens som utser om man blir certifierad eller inte. Beroende på vilken typ 

av golvmaterial som ska appliceras finns det olika nivåer på vad den relativa 

fuktigheten i betongen ska understiga.
91
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5. Resultat och diskussion 

5.1 Beslutsprocessen vid byggproduktion 

Det första beslutet som tas angående nya projekt görs av kalkylchefen. Det är 

kalkylchefen som letar efter nya projekt och läser igenom och värderar 

förfrågningsunderlagen. Då kalkylchefen läser ett förfrågningsunderlag läses de 

allmänna föreskrifterna först för att få fram huruvida projektet är intressant eller inte. 

Det som styr om ett projekt är intressant eller inte är främst om projektet ligger bra i 

tiden, och om det finns tillgängliga resurser inom organisationen. Resurserna som 

främst styr i det inledande skedet är tillgängligheten på tjänstemän men även en 

prognos av den framtiden tillgängligheten av hantverkare.  

 

Om det finns ett behov av nya projekt och om förfrågningsunderlaget är intressant 

beslutar kalkylchefen om start att räkna på projektet. Kalkylchefen tillsätter då en 

kalkylingenjör och lämplig arbetschef. Kalkylingenjören börjar med att gå igenom 

handlingarna grundligare och arbetschefen börjar med att titta på projektet och 

undersöka vem som kan vara lämplig platschef. 

 

5.1.1 Startmötets deltagare  

I början av framtagandet av anbudet hålls ett startmöte där tilltänkt arbetschef, 

kalkylingenjör, entreprenadingenjör och platschef deltar. Detta går dock inte alltid att 

lösa eftersom platschefen ofta har ett annat projekt igång under detta skede och är 

således upptagen. Men ambitionen är att platschefen alltid ska vara närvarande i detta 

skede för att kunna lämna sina åsikter om val av produktionsmetod. Det anses vara 

positivt om så många som möjligt av de som ska delta i projektet är närvande tidigt, 

för att på ett tydligt sätt bena upp projektet och hitta dess svårigheter. Det är i detta 

steg som beslutsprocessen av byggnationen tar vid. Det är viktigt att så mycket 

kunskap och erfarenhet som möjligt kommer fram för att nå de bästa lösningarna och 

de bästa besluten. 

 

I anbudsskedet vill man även helst ha med en tilltänkt lagbas från hantverkarna som 

kan vara med och påverka hur produktionen ska till. Men då det är en mycket tidigt 

fas är det svårt att veta vem som blir lagbas, så ofta kopplas lagbasen in i ett senare 

skede. Platschefen har stort inflytande vid val av produktionsmetod. Om platschefen 

anser att den tilltänkta produktionsmetoden inte är den mest optimala får han eller hon 

vara med att påverka den, eftersom det är platschefen som är ansvarig för 

produktionen. Det anses vara viktigt att platschefen tror på den produktionsmetod 

som bestäms för ett projekt. Om inte platschefen tror på den valda 

produktionsmetoden kan det bli ett sämre resultat för projektet, då det väl sätter igång. 

 

I projekt som innefattar bostadsrätter ska alltid en viss andel ha sålts innan det 

bestäms start- och sluttid för projektet. Andelen som ska var sålt innan byggstart 

varierar utifrån vilken beställare det är och hur marknadsläget ser ut. Det är svårt att 



Parametrar som styr beslut för byggproduktion 

 50 

förutse vilken platschef som är tillgänglig då och när byggstarten kommer att ske. Vid 

denna typ av projekt beräknas tiden det tar att producera byggnaden och sedan 

bestäms inflyttningsdatumet när det är tillräckligt mycket sålt. Under startmötet 

diskuteras lösningar och tillvägagångssätt för produktionen. Under detta möte 

bestäms även hur taktiken för uppläggning av anbudet ska gå till för att vinna 

anbudet. Arbetschefen och kalkylingenjören arbetar vidare med 

förfrågningsunderlaget för att färdigställa och skicka in anbudet. Efter denna process 

är det bara att invänta om anbudet vinner upphandlingen. Om projektet erhålls börjar 

nästa steg i beslutsprocessen, projektering. På Peabs regionkontor i Malmö används i 

huvudsak metoden Visuell planering för att projektera. 

 

5.2 Projekteringsmetoden  

I de olika skedena under projekteringen handlar mycket att få fram handlingar för att 

optimera kostnaden för projektet. Detta går ut på att hitta de mest ekonomiska och 

tidsmässigt optimerade detaljerna i projektet. Projekteringsmetoden anses inte ha 

någon betydelse enligt de intervjuade vare sig för projekteringen eller för val av 

produktionsmetod. Däremot förekom det olika åsikter om projekteringsmetoden, det 

är olika för- och nackdelar med metoderna. Åsikterna om projekteringsmetodernas 

fördelar och nackdelar påverkas av hur mycket man har testat på de olika 

projekteringsmetoderna. Extra viktigt under projekteringsfasen anses vara att de som 

är inblandade har tillräcklig kompetens, och anses vara specialister på det område 

som de är representanter för. Då kompetensen är stor under projekteringen upplevs 

det som att det förekommer färre misstag. Detta leder till att projekteringen blir mer 

fullständig direkt och därmed begås mindre misstag ute i produktionen som måste 

lösas på plats. 

 

5.2.1 Traditionell projektering 

Den projekteringsteknik som användes innan Visuell planering och används än idag 

bygger på sammanträden runt ett bord, ofta mycket långa. Alla aktörer som ska 

medverka under byggprojektet samlas på dessa möten. Under mötena arbetar man 

successivt igenom hela byggprojektet, man går igenom steg för steg hur byggnaden 

ska uppföras. Dessa möten brukar vara mycket tidskrävande och pågå i ett flertal 

timmar. Under samtliga möten deltar alla aktörer som ska medverka till den färdiga 

byggnaden och dess omgivning. Mycket tid och resurser går till spillo under dessa 

möten, då alla aktörer inte är delaktiga i alla moment som har med byggnadens 

utformning att göra. Det är en metod som inte tycks vara särskilt ekonomisk och 

effektiv på grund av väntetiden som förekommer för en del av de inblandade. Under 

projekteringen med denna metod upplevs det ofta att projekteringen drar ut på tiden. 

En av orsakerna anses vara att det är så många aktörer inblandade under alla möten 

och många deltagare har saker att säga. Beslutens som fattas under denna 

projekteringsmetod kan ta lite längre tid jämfört med Visuell planering. 
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5.2.2 Projekteringsmetodens utveckling 

En del av projekteringen har övergått till Visuell planering, anledningen till detta 

tycks vara för att den är mer tidseffektiv. Däremot förespråkar olika beställare olika 

projekteringsmetoder. Trenden som finns nuförtiden är att mer och mer projektering 

övergår till Visuell planering, då denna metod upplevs som en effektivare och mindre 

tidskrävande projekteringsmetod. Visuell planering upplevs av merparten av de 

intervjuade som att gå smidigare än den traditionella projekteringsmetoden. 

Merparten tycker även att denna projekteringsmetod är att föredra framför den 

traditionella projekteringsmetoden. En av fördelarna anses även vara att man i förväg 

inte ska ha massa frågor, utan att frågorna ska komma upp under mötena. Till nästa 

möte ska sedan svaren på frågorna vara besvarade och en kort diskussion genomförs 

innan beslut fattas. Dessa projekteringsmöten är cirka en timme långa varje veckan, 

samma dag i veckan och samma tid till dess att projektering är färdig. En brist som 

har upptäckts med Visuell planering är att det är tänkt att det inte ska finnas något 

mötesprotokoll. Med då projekteringen är en lång process och produktionsstarten sker 

kanske ett år senare, underlättar det med protokoll för att kunna gå tillbaka. Även för 

att kontrollera varför ett beslut togs som det gjorde och vad som låg till grund för 

beslutet och för att kunna föra med sig kunskap till framtida projekt är det bra med ett 

protokoll. 

 

5.3 Prefabricerade betongelement 

De prefabricerade betongelement som behandlas under arbetet är de som framkom 

under intervjuerna, i detta fall skalvägg och plattbärlag. De prefabricerade elementen 

utgör olika delar i en stomme. Det förekommer ingen detaljerad beskrivning hur 

stomsystemen fungerar, eller vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att de 

ska gå att använda. Dessa stomkomponenter är vanliga inom Peab eftersom 

Skandinaviska Betongelement ingår i deras koncern och producerar nedanstående 

betongelement. Dessa är prefabricerade när det kommer till byggarbetsplatsen. 
 

Plattbärlag 

Ett plattbärlag består av en skiva av betong med ingjuten armering i underkant. Då ett 

plattbärlag läggs på plats utgör det den första delen av bjälklaget. Arbetet med att 

applicera installationer underlättas med plattbärlagen. När installationerna är 

utplacerade gjuter man på plattbärlaget till den önskade tjockleken på bjälklaget. 

Syftet med plattbärlagen är att spara tid i produktionen och underlätta arbetet med 

bjälklagen, undersidan är även slät och färdig att måla.
92

 
 

Skalvägg 

En skalvägg består av två betongskivor som sitter ihop med mellanliggande 

armeringstegar. Skalväggarna tillverkas i fabrik och transporteras sedan ut till 

byggarbetsplatsen. På arbetsplatsen monteras sedan väggarna och därefter fylls 

utrymmet mellan betongskivorna med betong. Kan även benämnas massivväg.
93
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5.4 Parametrar som styr beslut av produktionsmetod 

Resultatet av intervjuerna angående vad de intervjuade ansåg styra valet av 

produktionsmetod presenteras på kommande sidor. De parametrar som majoriteten av 

intervjuade framhävde styr beslut för produktionsmetod är tiden, resurser och den 

totala produktionskostnaden för projektet. De övriga parametrarna kom fram under 

någon eller några av intervjuerna. Parametrarna är uppradade utan någon inbördes 

ordning, men alla dessa anses inverka på valet av produktionsmetod. Det framkom 

betydligt fler faktorer som styr beslut av produktionsmetod än vad författaren i förväg 

trodde att det skulle göra. 

 

Av de intervjuade ansåg åtta av de nio intervjuade att det var kostanden som styr 

beslut om val av produktionsmetod allra mest. Den som inte ansåg att kostnaden styr 

mest tyckte att tillgången av resurser styr mer. Tid och resurser var de övriga 

parametrarna som hade stor majoritet av de faktorer som anses styra beslut av 

produktionsmetod.  

 

Kostnad 

Kostnaden är alltid en begränsning i ett projekt, inget får lov att kosta hur mycket som 

helst. Valet av produktionsmetod är dock inte alltid den mest optimerade ur 

kostnadssynpunkt. Det som styr är totalkostnaden i projektet. Mycket handlar om att 

väga in helheten i projektet. Den valda produktionsmetoden kanske inte alltid den 

bästa ur kostnadssynpunkt men genom att göra på ett sätt underlättar det på ett annat 

sätt, det vill säga en ökad kostnad på en aktivitet leder till en minskad kostnad på en 

annan aktivitet. En beställare av en byggnad är inte beredd att betala hur mycket som 

helst för uppförandet av den. Om det rör sig om bostäder är det delvis konsumenten 

som sätter en gräns för vad den är villig att betala för en bostad. En konsument vill 

inte betala hur mycket som helst för en bostad och kan heller inte göra det. 

 

Tid 

Tiden för genomförandet av hela projektet påverkar valet av produktionsmetod. När 

det gäller projekt där tidsplanen är pressad övergår valet av produktionsmetod till att 

bli mer prefabricerad. Om det finns någon fördel av att minska produktionstiden väljs 

mer prefabricerat. Att bestämma graden av hur mycket prefabricerat är att bestämma 

hur mycket tid som kan sparas i projektet. Prefabriceringen minskar produktionstiden, 

den uppfattningen delade alla intervjuade personer. Men prefabricerat ger en högre 

materialkostnad. En annan parameter som vägde in vid projekt med tidsplaner som 

upplevs som begränsade var att om projektet ska produceras med prefabricerade 

element, får inte tillverkarna av prefabricerat ha för långa leveranstider. Då tiden för 

ett projekt anses vara tillräckligt lång kan en platsgjuten konstruktion väga tyngre 

eftersom det ger en lägre produktionskostnad. Alla de intervjuade ansåg att 

platsgjutna konstruktioner kostar mindre att genomföra och är det billigaste 

alternativet, jämfört med prefabricerade konstruktioner. En platsgjuten konstruktion 

tar dock längre tid att utföra och kräver mer resurser. 
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Resurser 

Resurser är en faktor som påverkar valet av produktionsmetod i stor utsträckning, 

tillgängligheten av arbetskraft är väsentlig. Det framkom exempel där det fanns en 

bestämd produktionsmetod men vid produktionsstarten fick en annan 

produktionsmetod användas på grund av resursbrist. Det är främst tillgången av 

betongarbetare som påverkar men också snickare. I början av ett projekt behövs fler 

betongarbetare än snickare. Om en konstruktion ska produceras genom att platsgjuta 

betong vill man ha betongarbetare med erfarenhet och mycket kunskap. Detta för att 

uppnå den kvalitet på arbetet som eftersträvas, minimera fel och minska efterarbetet. 

Det upplevs som osäkert att hyra in betongarbetare ifrån andra företag eftersom man 

inte vet om kompetensen och erfarenheten är tillräcklig för att utföra arbetet.  

 

Förfrågningsunderlagets formulering 

Det första i förfrågningsunderlaget som påverkar valet av produktionsmetod är om 

produktionsmetoden är föreskriven och vilka tider som är föreskrivna. Tiderna styr 

även om projektet är intressant eller inte, då förfrågningsunderlaget är det första 

dokumentet som studeras. Framförallt är det sluttiden på projektet och vad det är för 

typ av projekt som är intressant. Vid totalentreprenader förekommer det att det finns 

en föreskriven produktionsmetod beskriven i förfrågningsunderlaget till exempel att 

byggnaden ska byggas med prefabricerade element i betong. Men om det finns något 

starkt argument att ändra produktionsmetod är det lättare att ändra produktionsmetod i 

en totalentreprenad, jämfört med andra entreprenadformer. Det förekommer dock att 

det står föreskrivet i förfrågningsunderlaget att sidoanbud inte får lämnas. Då ett 

sidoanbud lämnas är den främsta anledning till det att finns ett produktionssätt som 

medför en lägre kostnad.  

 

Ritningarna påverkar valet av produktionsmetod på så sätt att de handlingar som 

medföljer förfrågningsunderlaget är ritade så att byggnaden lämpligast produceras 

med prefabricerat. Om till exempel verksamheten i en byggnad ska vara kontor med 

stora öppna ytor är prefabricerad betongelement en bra lösning. Ibland förekommer 

det att det finns ett tak eller ett kvadratmeterpris på vad kostnaden för att bygga 

byggnaden inte får lov att överskrida. Då måste detta beaktas tidigt vid beslut av 

produktionsmetod. Förfrågningsunderlag som behandlar flerbostadshus vid 

totalentreprenader är oftast delvis styrda. Planlösningar, antal lägenheter, antal 

våningar är ofta bestämda i förfrågningsunderlaget.  

 

Arbetsmiljön 

I alla beslut om val av produktionsmetod ligger arbetsmiljön i fokus. Arbetsmiljö 

anses vara viktigt och ligger högt på agendan som en parameter att ta hänsyn till. Det 

finns alltid en strävan att förbättra och underlätta arbetet i produktionen. Vid utsatta 

montage försöker man ta hänsyn till arbetsmiljön. Om produktionen till exempel sker 

i en slänt eller vid omkringliggande branta slänter är en prefabricerad 

produktionsmetod lämplig för att underlätta och minska belastningen för dem som 

utför produktionen. 
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Byggnadens ändamål och utformning 

Vilken typ av byggnad och vad bygganden ska användas till påverkar valet av 

produktionsmetod. Vid bostadsproduktion har byggföretaget inte lika stor påverkan 

på produkten eftersom det är så mycket annat som styr, eftersom brukaren är i mer 

fokus. I kontorsbyggnader förekommer det en strävan efter att ha stora öppna ytor. 

Man vill ha så lite pelare och balkar som begränsar planlösningen för att byggnadens 

ska vara så flexibel och anpassningsbar som möjlig. Detta för att ägaren eller 

förvaltaren till byggnaden ska kunna göra en ny hyresgästanpassning på ett effektivt 

sätt. Vid stora öppna ytor måste man använda sig av prefabricerade element då dessa 

klarar längre spännvidder jämfört med vad platsgjutna bjälklag gör. Formen och 

antalet våningar i byggnaden påverkar valet av produktionsmetod. Vid produktion av 

ett hus som har ett flertal våningar vill man komma upp i höjd snabbare, så att fler 

aktörer kan börja arbeta så att produktiviteten på arbetsplatsen ökar. Storleken på 

byggnaden och om det är mer än en byggnad som ska byggas spelar in vid val av 

produktionsmetod. Är det ett mindre hus kan det vara lättare att använda sig av 

prefabricerade betongelement, då det inte blir någon effektivitet och upprepning i 

produktionen eftersom det är lite som ska platsgjutas. Om ett arbetsmoment får 

upprepas ett antal gånger blir det effektivare utfört och arbetsmomentet blir mindre 

tidskrävande. 

 

Standardhöjder för väggar i till exempel bostäder är omkring 2,5 meter. Vid 

platsgjutet byggande används formar till väggar, även dessa har standardhöjder. Om 

det är så att det ska vara en annan typ av höjd är det mer lämpligt att använda sig av 

skalvägg, jämfört med platsgjutet. Detta för att det krävs mer jobb och tid med 

formhantering av väggar som inte har standardhöjder. Det finns leverantörer av 

formar som är högre än standardhöjder men om en större mängd vägg i högre höjd 

ska produceras används nästan uteslutande skalvägg istället. 

 

Installationernas placering 

I bostadshus är installationerna placerade i bjälklagen det vill säga ingjutna. De 

installationer som är ingjutna är el, värme, vatten, sanitet och ventilation. I 

kontorsbyggnader är merparten av installationerna placerade i taket, det vill säga 

under bjälklagen då det är flera våningar. Dessa installationer täcks sedan av ett 

undertak. En anledning till att installationerna är placerade i taket är att det finns fler 

installationer i ett kontorshus än i ett bostadshus. Eftersom installationerna är 

placerade i undertaket behöver inte en entreprenör bli färdig med sina installationer 

innan bjälklaget gjuts, utan man kan köra på med prefabricerade betongelement till 

både väggar och tak och får på så sätt en snabbare process. I byggnader som inte är 

planerade för bostäder är det smidigare att använda sig av prefabricerade 

bjälklagselement på grund av att installationerna är placerade under 

bjälklagselementen. 
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Flerbostäders produktionsmetod 

För att producera flerbostadshus har man på Peab AB kommit fram till att det mest 

ekonomiska är att platsgjuta flerbostadshus då man ser det ur produktionssynpunkt. 

Detta har man kommit fram till genom att jämföra projekt som är snarlika i sin 

utformning. De produktionssätten som jämfördes var platsgjutna väggar och 

plattbärlag, och i det andra fallet var det skalväggar och plattbärlag. Anledning till att 

plattbärlag används är delvis för att man har egen produktion av det och för att det 

underlättar arbetet med bjälklaget då alla installationer i bostäder är ingjutna. Men 

nackdelen med att platsgjuta är att man måste man ha tillgång på tillräckligt med 

resurser. 

 

Det som styr produktionsmetoden delvis vid flerbostadshus är bjälklagen. Eftersom 

installationerna ska gjutas in i bjälklaget tar det tid och då är det de som styr 

framdriften av bygganden. I bostäder ska installationer vara dolda i så stor 

utsträckning som möjligt. Med ett färdigt bjälklag menas att installationerna är 

utplacerade och bjälklaget gjutet. Eftersom detta moment tar cirka fyra dagar enligt de 

intervjuade, finns det ingen tidsvinst i att använda sig av en skalvägg. Att platsgjuta 

en betongvägg är ett billigare alternativ än att använda en skalvägg. I detta alternativ 

är det lämpligast att platsgjuta då det inte finns någon tidsvinst med skalvägg på 

grund av arbetet med bjälklaget. För att kunna platsgjuta väggarna måste det 

samtidigt finnas tillräckligt många betongarbetare tillgängliga. Om det inte skulle 

finnas betongarbetare och man väljer skalväggar istället får man göra på något annat 

sätt för att få ner kostnaden, till exempel se om projektet går att lösa med enbart en 

byggkran då det är en stor utgiftspost. Vid platsgjutet byggande behöver man använda 

en byggkran mer då det finns fler lyftmoment för bland annat formhantering. 

 

Energi- och miljökrav 

Många beställare av byggnader vill följa utveckling och ses som miljömedvetna. 

Detta har lett till att en del byggnadsprojekt har föreskrivet i förfrågningsunderlaget 

att byggnaden ska vara energicertifierat enligt ett särskilt system, när den är 

färdigställd. Detta ställer högre krav på byggföretaget under produktionen och 

projekteringen av byggnaden för att uppnå dessa mål. Produktionen av byggnaden 

måste kanske utföras på ett noggrannare sätt för att uppnå de krav som gäller för 

energicertifieringen. I förfrågningsunderlagen kan det även vara föreskrivet att 

beställaren förespråkar att enbart miljövänliga byggmaterial får lov att användas i 

byggnaden. I detta fall är det en parameter som tas hänsyn till vid projekteringen. 

Miljö och framförallt energiförbrukning kommer mer och mer blir en allt viktigare 

parameter att ta hänsyn till vid byggproduktion i framtiden. 

 

Ljud 

Det finns olika ljudklasser som det förekommer att byggnader ska klassas efter eller 

ha en strävan att klassas efter. Det vanligaste är att bostäder ska ljudklassas. För att 

uppnå ljudklassade bostäder i flerbostadshus är det tjockleken på väggarna som 

avgör, och särskilt de lägenhetsavskiljande. För att underlätta arbetet då produktionen 

är igång och då det kan vara flera olika tjocklekar på väggar, är det vanligt att 
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prefabricerade betongväggar väljs istället för att platsgjuta. Prefabricerade 

betongväggar väljs för att undvika att väggen skulle få fel tjocklek under 

produktionen ute på arbetsplatsen. Anledning till att inte samma tjocklek används 

överallt är för att optimera kostanden och arean i byggnaden. 

 

Tomten 

Läget och storleken på tomten spelar stor roll för logistiken på arbetsplatsen och för 

val av produktionsmetod. Även hur tillfartsvägar och rådande trafiksituation påverkar. 

Vid en produktionsmetod med mycket platsgjutet byggande krävs det en större yta 

jämfört med prefabricerade element. Formar är utrymmeskrävande och material till 

gjutning kräver plats. Om tomten ligger mitt inne i de centrala delarna av en stad och 

det är mycket trafik kan det väga tyngre att använda sig av prefabricerade element. Då 

det används prefabricerade element kommer lastbilarna med elementen samma dag 

som de ska monteras. Detta för att få effektivitet i produktionen och inget 

utrymmeskrävande lager av element på arbetsplatsen. Vid en mindre tomt som inte 

har några omkringliggande avställningsytor finns det inga alternativ mer än att 

använda sig av prefabricerade element vid uppförandet av byggnadens stomme. 

 

Betongens uttorkning 

Betongens uttorkning återkom under ett antal av intervjuerna. Det råder dock lite 

olika åsikter om vad som anses bäst ur produktionssynpunkt. En platschef tyckte att 

det var svårare att torka ut prefabricerade betongelement, om de blivit ordentligt 

fuktiga jämfört med en platsgjuten konstruktion. Detta för att prefabricerade 

betongelement är gjutna med en betongkvalitet som är mycket tät. En annan platschef 

hävdade att prefabricerade element väljs för att det är svårt att hinna med att torka ut 

konstruktioner som är platsgjutna. Fler och fler beställare vill att betongen ska uppnå 

en relativ fuktighet som understiger 85 %. För att uppnå detta ska den som ansvarar 

för byggproduktionen ofta byggföretaget se till att det utförs en RBK mätning av den 

relativa fuktigheten i betongen.  

 

Bolag inom koncernen 

Då företag finns inom den egna koncernen som kan vara till nytta i produktionen 

använder man sig av dessa. I detta fall har Peab AB ett bolag inom koncernen som 

tillverkar prefabricerade betongelement. Om det är möjligt anlitar man dessa vid 

produktion eftersom det då gynnar hela Peab AB koncernen. Då ett nytt projekt 

startar brukar man undersöka om det är möjligt att använda sig av Peabs egna 

produktionssystem, det vill säga använda sig av företag inom den egna koncernen. 

Det är vanligt förekommande att man använder sig av Skandinaviska Betongelements 

egna stomsystem för att uppföra en byggnads bärande delar om byggnadens 

utformning tillåter detta. Detta stomsystem är alla som arbetar med produktion på 

Peab AB väl insatta i, då det är vanligt förekommande i produktionen.  
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5.5 Exempel stomme i betong prefabricerat eller platsgjutet 

Sidodokumentet fylldes i som avslutning efter varje intervju. Då sidodokumentet 

skulle fyllas i försökte författare förklara så tydligt som möjligt hur ifyllande skulle gå 

till och vad som var syftet med frågorna. 

 

5.5.1 Faktorer som styr 

De faktorer som nämndes i sidodokument ansåg de intervjuade var mer än väl vad 

man tar hänsyn till vid utarbetande av produktionsmetod. Än en gång nämndes det att 

mycket beror på vad som är specifikt med varje projekt. Det var ytterligare tre 

faktorer som kom upp som man även tar hänsyn till vid val av produktionsmetod av 

betongstomme som inte stod med i sidodokumentet. De parametrarna som togs upp 

utöver de nämnda var erfarenhet, årstid och resurser. Det exempel som nämndes vid 

hänsyn till årstid var att om en stor del av betongarbetena på ett byggprojekt var 

planerade att ske under vintertid, skulle det vara en fördel med mer prefabricerat då 

risker med sträng kyla och snö kan minskas. Riskerna för kostnadsökningar skulle 

särskilt minskas vid förberedelser inför gjutning och under själva gjutningen. 

 

Det var enbart en av de intervjuade som syftade på att erfarenhet spelade roll men han 

hävdade att han hade en känsla att man i ett tidigt skede kunde säga vilken 

produktionsmetod som är lämpligt för ett projekt. För att projektet påminner om något 

annat som man byggt tidigare. Den intervjuade påpekade också att byggnader med 

samma användningsområde i det här fallet kontorsbyggnader och med samma 

beställare ofta har samma önskemål. På så sätt blir lämplig med samma 

produktionsmetod som på ett tidigare projekt. Resurser påverkar alltid 

produktionsmetoden av en betongstomme och då är det tillgången på arbetskraft som 

avgör om man har tillräckligt med personal eller inte. Tillgången på betongarbetare 

har stor betydelse för val av produktionsmetod av en betongstomme. 

 

5.5.2 Rangordning av faktorer 

Under den andra frågan i sidodokumentet skulle den intervjuade rangordna ett antal 

faktorer som kan styra beslut för produktionsmetod av en betongstomme. Faktorerna 

skulle rangordnas ifrån ett till sju. Nummer ett skulle var den faktor som styr beslut 

för produktionsmetod av betongstommen allra mest och sju den faktor som styr minst. 

 
Tabell 5.1 Rangordningsföljden av parametrar som styr produktionsmetod av betongstomme. 

Byggbarhet 

Första kostnaden 

Kvalitet 

Miljöns inverkan 

Arkitektonisk inverka 

Långsiktiga kostnaden 

Inverkan på hälsa och samhälle 
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Tabell 5.1 redovisar resultatet av rangordningsföljden från undersökningen av de 

parametrar som skulle rangordnas i sidodokumentet som användes under intervjun, se 

bilaga 3. Genom att summera rangordningstalen ifrån varje individs dokument fås en 

summa. Den lägsta summan ger den faktor som styr mest. Den högsta summan ger 

den faktor som styr beslut av produktionsmetod minst. Miljöns inverkan och 

arktektonisk inverkan kom på samma plats vid summering av rangordningen, de 

uppnådde samma summa. 

 

För att få fram hur fördelningen av rangordningsfaktorerna såg ut gjordes summering 

av rangordningstalen tvärtom. Den faktor som rangordnades som nummer ett gavs en 

poäng, värd sju poäng i detta fall. Detta gjordes för alla faktorer det vill säga 

rangordningsföljden vändes för att istället fungera som poäng. När det var gjort 

summerades den totala poängen för varje faktor och därefter kunde procenten räknas 

fram för varje faktor.  

 

 
Figur 5.1 Cirkeldiagram över fördelning i procent hur faktorer styr beslut gällande 

produktionsmetod av betongstomme.  

 

Inverkan på hälsa och samhälle prioriterades sist. En stor del av de som svarade på 

sidodokumentet ansåg att denna faktor inte tas med överhuvudtaget då faktorer vägs 

mot varandra, eller tas hänsyn till då det ska välja produktionsmetod. Om den faktor 

skulle tas med skulle det vara något väldigt specifikt fall då till exempel högt buller 

skulle förekomma under en längre tid. De två faktorer som anses styra beslut för 

produktionsmetod av en betongstomme är byggbarheten och första kostnaden. Första 

kostnaden och byggbarheten anses viktiga för att det hänger ihop. Det är tuff 

konkurrens om att få projekt då det lämnas in anbud och då vill man producera 

byggnader så kostnadseffektiv så möjligt, samtidigt som beställare inte vill betala hur 
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mycket som helt för att producera en byggnad. Byggbarheten är avgörande för 

stommen eftersom den styr hur stommen ska produceras utifrån hur byggnaden ser ut. 

 

5.5.3 Faktorer som vägs mot varandra 

Den sista frågan på sidodokumenten handlade om vilka av de uppradade parametrarna 

som vägs mot varandra vid beslut gällande produktionsmetod av en betongstomme. 

De parametrar som hade majoritet och ansågs höra ihop och som vägs mot varandra 

var första kostnaden, arkitektonisk inverkan och byggbarheten. Några tog även upp 

den långsiktiga kostnaden, att den är viktigt för de garantier som finns på en byggnad 

då den är färdigställd. Den första kostnaden på stommen är kostnaden för att köpa in 

och producera stommen, denna kostnad vägs alltid in mot vad den totala kostnaden i 

projektet blir. Den arkitektoniska inverkan vägs alltid in vid val av produktionsmetod 

av en stomme, för det påverkar mycket hur huset är tänkt att se ut och hur den tänkta 

planlösningen ser ut i den tänkta byggnaden till denna faktor hör även byggbarheten. 

Det arkitektoniska spelar in mycket om handlingarna är ritade på ett sätt, ska det även 

gå att producera kostnadseffektivt. Framförallt beroende på hur planlösningarna ser ut 

påverkar det hur stommen ska konstrueras det vill säga var det ska finnas pelare och 

hur långa spännvidderna är. 

 

De långsiktiga kostnader upplevs inte vägas in så mycket mot någon annan faktor, då 

det ofta är beställare som har föreskrivet förfrågningsunderlaget om något ska vara på 

något speciellt sätt i byggnaden. Om byggföretaget även är beställare hade den 

långsiktiga kostnaden vägts in mer än då byggföretaget själv inte är beställare. 

Kvaliteten på betongstommen anses inte ha någon större betydelse för att det är 

samma kvalitet om man platsgjuter eller använder sig av prefabricerade element. Men 

man vill ha en bra kvalitet på den färdigställda stommen och det utförda arbetet. 

Genom att platsgjuta får man dock en tätare konstruktion, vilket har sina fördelar. 

Prefabricerade element kan även behöva efterarbetas och lagas mer än vad det behövs 

med en platsgjuten konstruktion. Det var ingen parameter som någon helt bortsåg från 

utan alla parametrar antas ha någon betydelse för beslut av hur produktionsmetoden 

av en betongstomme går till.  
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5.6 Produktionsmetodens utveckling 

Alla de intervjuade ansåg att produktionen har övergått till att bli allt mer 

prefabricerad, vad det gäller betongkonstruktioner i byggnader. Anledningen till att 

det blir mer och mer prefabricerat är att byggtiderna minskar samt att det finns en stor 

internationell marknad för prefabricerade betongelement, som har medfört mer 

pressade priser på prefabricerade betongkonstruktioner. Alla intervjuade framhävde 

att byggtiden kortas med prefabricerat, dock var det olika åsikter om hur mycket tid 

man sparar beroende på mängden prefabricerade element som används under 

produktionen. Det är i dagsläget inte särskilt vanligt förekommande att man bygger en 

byggnad helt i platsgjuten betong. En bidragande faktor till detta anses vara att 

platsgjutet är för tidskrävande då tidsplaner ofta är pressade och att det finns en brist 

på betongarbetare, framförallt erfarna sådana. Det är dock vanligare med platsgjutna 

betongkonstruktioner då byggnaden är avsedd för bostäder. En orsak till detta är att 

byggnadernas planlösningar tillåter detta, tidsplaner är inte lika pressade och en annan 

orsak är att det är ekonomiskt fördelaktigt att platsgjuta. 

 

En annan faktor som också anses spela roll till att det blir mer och mer prefabricerade 

betongkonstruktioner är att Skandinaviska Betongelement ingår i Peab AB:s koncern. 

Genom att använda sig av bolag inom den egna koncernen slussas pengarna bara runt 

inom de olika företagen och resultatet blir att moderbolaget tjänar mer pengar. Går 

det att använda sig av Skandinaviska Betongelement gör man det. Men för att kunna 

göra det ska bygganden tillåta det och leveranstider av elementen ska vara bra. 

 

När det gäller utfackningsväggar har produktionen gått tvärtom. För en tid sedan 

skedde en del av produktionen med förtillverkade utfackningsväggar av trä som lyftes 

direkt på plats. En utfackningsvägg är en yttervägg som inte är bärande, den är 

placerade mellan bärande pelare eller inneväggar
94

. Nu finns en trend att 

utfackningsväggarna platsbyggs och träet i utfackningsväggarna är utbytt mot stål. 

Men det är inte något som förekommer överallt utan i enstaka projekt. Stål är ett 

dyrare material än trä. Stål används istället för att det är ett mindre fuktkänsligt 

material och inte organiskt. Anledningen till att utfackningsväggarna byggs på plats 

är för att klara täthetskrav. I en platsbyggd utfackningsvägg blir det mindre 

luftläckage då den byggs på plats jämfört med en förtillverkad, eftersom den är 

samma mått hela vägen. Vid användning av en förtillverkad utfackningsvägg får man 

använda pallningsbrickor och täta i efterhand, det blir inte samma kvalitet som med 

en platsbyggd utfackningsvägg. En lufttätare byggnad ger en lägre energiförbrukning. 

                                                      
94

Hansson, Olander och Christiansson, Begrepp i bygg och fastighetssektorn, 205. 
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5.7 Osäkerhet i beslut av produktionsmetod 

Tiden från det att entreprenören lämnar anbud till dess att produktionen ska dra igång 

är olika. Vid totalentreprenader sker anbudsräkningen och valet av produktionsmetod 

i upptill ett år innan produktionen startar, ibland även längre. De senaste åren har 

cyklerna mellan hög- och lågkonjunktur varit kortare jämfört med tidigare 

konjunktursvängningar. Detta har medfört att är det extremt svårt att förutspå hur 

konjunkturen kommer vara vid produktionsstarten. Detta leder till en osäkerhet i 

besluten om valet av produktionsmetod eftersom man inte vet hur mycket resurser 

företaget har att tillgå då det är dags för produktionsstart. Det görs alltid en prognos 

på hur det ser ut med egen personal framöver men utfallet av prognosen är alltid svårt 

att förutse. Då det ska byggas flerbostadshus med bostadsrätter ska en andel av 

lägenheterna nästan alltid vara såld innan produktionen får börja. Det är svårt att 

förutspå när tillräckligt mycket är sålt och när bygget kommer igång. Även här är det 

svårt att förutse vilka resurser som byggföretaget har tillgängliga vid produktionsstart 

och om den beslutade produktionsmetoden kommer att användas. Denna typ av 

osäkerhet i beslut kallas för osäkerhet i beslut beträffande utfall. 

 

Vid nya projekt kan det till exempel vara så att vid anbudsräkningen har man extremt 

mycket att göra och därför väljer att sälja stommen till ett annat företag. Genom att 

sälja stommen till ett annat företag står det andra företaget för själva produktionen 

och uppförandet av stommen. Anledningen till att stommen exempelvis säljs är för att 

man tror att man inte har tillräckligt med egen personal då projektet ska starta. Men 

sedan när det är dags för produktionsstart kan konjunkturen ha vänt och företaget som 

står för produktionen av hela byggnaden har ett överskott av resurser. Då hade det 

varit bättre att inte säja stommen men detta är mycket komplext och extremt svårt att 

dra slutsatser om hur det kommer att se ut. Under intervjuerna framkom det ett 

exempel på just detta fenomen. 

 

Vid förändringar under projektets gång är det lättare att göra ändringar med 

platsgjutna betongkonstruktioner eftersom de produceras på plats. Det är relativt 

vanligt med ändringar på grund av mängden installationer som ska samordnas. 

Förändringarna uppkommer när alla handlingar kontrolleras och speciellt när 

installationshandlingar kontrolleras. Då prefabricerade betongelement ska användas 

beställs betongelementen lång tid innan produktionen på arbetsplatsen startar, 

ändringar är då svåra och tidskrävande att åtgärda i efterhand. 
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5.8 Kunskap och erfarenhetsåterföring i praktiken 

Åsikterna gick lite isär om hur arbetet med kunskapsåterföring upplevs. Flertalet av 

de intervjuade anser dock att det är något som man borde bli bättre på. Peab AB har 

som mål att man ska jobba mycket med kunskap och erfarenhetsåterföring för att 

försöka att bli bättre på det. Då ett projekt är avslutat är man dålig på att dokumentera 

och föra vidare kunskap och erfarenheter som man fått av ett projekt. Man är bättre på 

att delge varandra inom arbetsgruppen, men att föra vidare informationen till de andra 

avdelningarna anser man att man är mindre bra på. En arbetsgrupp är den grupp av 

platschefer och inköpare som en arbetschef ansvarar för. Erfarenhetsåterföring är 

något man jobbar mycket med och vill utvecklas inom, för att bli en bättre på det och 

en bättre beslutsfattare.  

 

Efter varje avslutat större arbetsmoment hålls ett återkopplingsmöte. Återkoppling 

efter avslutade arbetsmoment anses vara viktigt för att utreda vad som gått bra, vad 

hade kunnat gå bättre och vad man ska tänka på till nästa gång. De som är medverkar 

på återkopplingsmötet är de som har varit med och utfört momenten. Detta görs för 

att kunna bli bättre i framtida projekt och för att lära sig och utvecklas. 

 

Det finns en kunskapsbank där informationen ska arkiveras som erfarenheter och 

andra saker som kan vara bra att delge andra. Ungefär hälften av de intervjuade säger 

att de använder erfarenhetsbanken aktivt. Det man tittar på i erfarenhetsbanken är 

främst mindre saker för att se hur saker har fungerat och vilka problem som uppstått 

och vad man ska tänka på. Bedömningar av risker gör man under hela byggprocessen, 

man sammanfattar de väsentligaste risker och vad som speciellt känsliga moment för 

att kunna undvika oväntade händelser under projektets gång. Efter varje avslutat 

projekt görs ett avslutningsmöte, för att följa upp vad som hat gått bra med projektet 

och vad man behöver förbättra och ta med sig vidare till nästa projekt. 
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5.9 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att det är flera parametrar som styr valet av produktionsmetod. 

Utifrån resultatet av intervjuerna ger prefabricerade betongelement en snabbare 

produktion men också en högre kostnad, och då är det särskilt materialkostnaden som 

är högre. Ett krav som ingen av det intervjuade tog upp var brandkravet. Brandkravet 

uppkom inte vare sig under intervjuerna eller då sidodokumentet fylldes i. Antingen 

föll det i glömska hos alla de intervjuade eller så styr brandkravet inte 

produktionsmetoden. Vid val av produktionsmetod av betongstomme ska alla krav 

uppfyllas både i BBR och om det finns specifika krav ifrån beställaren. 

 

På nästkommande sida, se figur 5.2 ges resultatet av vilka parametrar som författaren 

anser styra beslut gällande produktionsmetod och i vilken ordning hänsyn tas till de 

olika parametrarna. Det är i denna ordningsföljd som författaren anser att val av 

produktionsmetod grundar sig i. Anledningen till att förfrågningsunderlaget kommer 

först i figur 5.2, är för att det är det som först avgör om ett projekt är intressant eller 

inte. Förfrågningsunderlaget kan även styra valet av produktionsmetod, då det kan 

vara föreskrivet. Om det är föreskrivet en viss produktionsmetod och det står att den 

inte får ändras är det den som styr först och främst. I förfrågningsunderlaget anges 

även vad det är för typ av byggnad som det gäller och om det finns några specifika 

krav. Varje projekt kan anses vara unikt eftersom det alltid skiljer sig på något plan, 

detta leder till att olika parametrar styr beslut för val av produktionsmetod. Ett projekt 

kan innehålla specifika krav som måste uppfyllas. Det specifika kravet styr mycket 

men fortfarande måste andra parametrar vägas in för att uppnå den mest optimala 

produktionsmetoden.  

 

Platschefen får lov att vara med och påverka mycket vid val av produktionsmetod. 

Platschefen får säga sina åsikter om hur den tycker att byggnaden ska produceras. 

Men det är många parametrar att ta hänsyn till vid beslut gällande produktionsmetod. 

Dock kan erfarenhet strykas som en parameter då man alltid gör kalkyler på vad 

kostnaden kommer att bli. Det är inte vanligt att ett beslut om produktionsmetod 

baseras enbart på platschefens erfarenhet, eller någon annans. Men erfarenhet kan 

däremot ligga till grund för undersökning av en viss produktionsmetod. 
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Figur 5.2 ger en visualisering av hur beslut gällande produktionsmetod bearbetas. 

Eftersom det är många parametrar som kan variera från projekt till projekt, visar figur 

5.2 övergripande vad beslut gällande produktionsmetod grundar sig i. Figur 5.2 är inte 

något exakt facit som visar hur beslut gällande produktionsmetod alltid bearbetas utan 

ett resultat av denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.2 Schema över studiens resultat om vad som styr beslut för produktionsmetod 
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6. Slutsatser 

Under detta arbete studerades vilka parametrar som styr valet av produktionsmetod 

och särskilt skulle det undersökas vad det är som påverkar valet av produktionssätt av 

en byggnad. Undersökningen utfördes på byggföretaget Peab A. Sammanfattningsvis 

finns det ett flertal olika faktorer som styr valet av produktionsmetod. I de flesta fall 

kan det sägas att det beror på fall till fall. Det beror framförallt på det aktuella 

projektet och det aktuella projektets placering. Men de faktorer som har en absolut 

mest framträdande roll är tiden, resurser och framförallt kostnaden. Men det första 

som avgör är förfrågningsunderlaget, om projektet är intressant eller inte och om det 

står något förskrivet gällande produktionsmetoden. Erfarenhet för beslut gällande 

produktionsmetod styr oftast inte men kan vara ett underlag till undersökning av 

produktionsmetod. 

 

Kostnaden är viktig eftersom de flesta projekt är så pass unika i sig och de övriga 

parametrarna som styr val av produktionsmetod varierar. Kostnaden ska alltid hållas 

nere för att ett projekt ska leverera en vinst. Alla intervjuade anser att 

produktionstiden blir kortare vid användning av prefabricerade betongelement jämfört 

med att platsgjuta. Då tiden för att producera en byggnad är pressad används 

prefabricerat i större utsträckning. Platsgjuta en konstruktion är däremot billigare än 

att använda prefabricerade betongelement. Om tomten som ska bebyggas har 

begränsat med plats används prefabricerade element, då den produktionsmetoden är 

mindre platskrävande jämfört med att platsgjuta.  

 

Kostnaden är ständigt återkommande som en aspekt som styr valet av 

produktionsmetod, inget får lova att kosta för mycket. I totalentreprenader 

förekommer det ofta att projektet ska vinnas genom det förmånligaste anbudet. Dessa 

anbud blir ganska pressade ekonomiskt och det finns alltid en strävan efter att kunna 

leverera en vinst ifrån varje projekt. Det finns en tanke om att tjäna så mycket pengar 

som möjligt i varje projekt, kan man välja bolag att utföra produktionstjänster inom 

koncernen gör man det. Något man alltid tar i beaktning vid val av produktionsmetod 

på Peab AB är om det går att använda sig av det stomsystem som Skandinaviska 

Betongelement tillhandahåller. 

 

Varje projekt i sig är unikt och vid varje projekt görs en bedömning om vilka 

förutsättningar och egenskaper som det specifika projektet har och kräver. Kraven 

som förekommer mellan olika projekt har sina egna behov för en effektiv 

produktionsmetod. Förutsättningar skiljer sig mycket mellan olika projekt. Det är 

framförallt skillnad i produktionsmetod mellan bostäder och kommersiella lokaler. En 

av de största skillnaderna är installationernas placering. Installationernas placering 

och att de inte är synliga i bostäder påverkar produktionsmetoden mycket då 

installationer gjuts in i bjälklaget. 

 

Bristen på resurser och kompetent arbetskraft är en starkt bidragande orsak till att mer 

och mer av produktionsmetoden går över till att bli prefabricerad. Det är framförallt 
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hantverkare som är specialister på betong som är en bristvara. Platschefen har en stor 

inverkan vid beslut gällande produktionsmetod och ambitionen är att han eller hon 

ska kopplas in i projektet så tidigt som möjligt. Slutsatsen utöver de parametrar som 

anses styra valet av produktionsmetod är att det inte finns något entydigt svar, om vad 

det är som styr besluten. Men kostnaden för val av produktionsmetod berörs alltid. I 

alla beslut om produktionsmetod finns alltid en osäkerhet framförallt hur det ser ut 

med företagets egna resurser. Osäkerheten är större då en byggnad ska platsgjutas 

eftersom det kräver mer resurser. 

 

De faktorer som påverkar valet av produktionsmetod gällande stomme i betong är 

första kostnaden och byggbarheten. De parametrar som man väger mot varandra vid 

beslut av produktionsmetod är även dessa. I studien från USA, där parametrarna är 

hämtade ifrån, visade även på att byggbarheten styr produktionsmetod utifrån 

byggföretagets perspektiv. Inverkan på hälsa och samhälle är den parameter som man 

tar minst hänsyn till vid val av produktionsmetod gällande en stomme i betong. Det 

råder alltid en osäkerhet i besluten om val av produktionsmetod vid val av 

produktionsmetod då ett projekt även ska projekteras.  

 

Det finns skillnader internt i hur mycket man arbetar med kunskap och 

erfarenhetsöverföring. En del använder sig av det mer än andra. Det jobbas överlag på 

att bli bättre på det och bli en bättre beslutsfattare och det anses vara viktigt med 

kunskap och erfarenhetsöverföring. En annan viktigt slutsats är att byggföretaget är 

en rationell beslutsfattare utifrån deras egna perspektiv. Det man beslutar om ska 

gynna företaget och hela koncernen. 
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7. Fortsatt diskussion 

7.1 Genomförd studie 

Det resultat som framkommit under studien grundar sig på de intervjuer som gjorts 

och det sidodokument som de intervjuade har besvarat. Om studien hade varit större 

kunde det mycket väl framkommit fler parametrar som styr beslut gällande val av 

produktionsmetod. På något sätt är det delvis individen som styr vad den tycker ligger 

till grund för val av produktionsmetod och vad den anser styra valet av 

produktionsmetod. Det som ligger till grund för valet är hans eller hennes kunskaper 

och erfarenheter inom området samt byggföretagets inriktning där individen är 

anställd. 

 

Då sidodokumentet fylldes i upptäcktes att en feltolkning kunde inträffa. Den 

intervjuade ville göra en mer allmän bedömning istället för att se det rent ur 

produktionssynpunkt. Författaren försökte vara så tydlig som möjligt när 

sidodokumentet skulle fyllas i, men upplevde ändå missförstånd i två olika fall. 

Antalet alternativ på rangordningsfrågan upplevdes av författaren vara för många och 

att alternativen var svåra att separera från varandra. Två av de intervjuade hade svårt 

att separera alternativen och kunde inte rangorda alternativen. Till en vidare studie 

rekommenderas det att antalet faktorer ska vara färre eller att den intervjuade enbart 

ska ta ut ett minde antal som den anser vara viktiga.  

 

7.2 Byggföretaget som beslutsfattare 

Författaren hade i början av studien en hypotes om att kostanden skulle ha en 

avgörande roll i valet av produktionsmetod, vilket stämde delvis. Författaren hade den 

hypotesen för att Peab AB är ett vinstdrivande företag och börsnoterat. Kostnaden 

anses ha en stor betydelse i det stora hela som en beslutsfattande parameter, men 

samtidigt är det så mycket mer som påverkar produktionsmetoden. Alla beslut som 

fattas verkar dock vara mycket väl genomtänka. En anledning till detta är för att det 

verkar som att man inte chansar med något. Man överlägger beslut noga gällande val 

av produktionsmetod och förhastar inga beslut utan att först ha undersökt alla 

eventuella konsekvenser. Människa och organisation stämmer väl in som en rationell 

beslutsfattare i byggbranschen. Strävan efter fulltständig rationalitet är svårt att uppnå 

då tiden och kostnaden är begränsade faktorer för besluten. Om det alltid skulle 

eftersträvas att besluten för produktionsmetod skulle vara fullständigt rationella skulle 

kostnaden för undersöknings perioden med avseende på hur beslutet ska fattas bli 

högre. Tiden skulle bli mycket lång och då medföra en högre kostnad. Det råder 

skillnader i hur personer i byggbranschen tänker kring beslutsfattande av 

produktionsmetod och det beror på hur man är nischad och vilka typ av projekt som 

man håller på med. Det känns som att den produktionsmetod som en individ använder 

sig mest av blir den produktionsmetod som används mer för att det blir en trygghet, 

eftersom man vet hur den fungerar och vilka kostnader den medför. Alla beslut 

medför inte den lägsta kostnaden utan ses till den totala kostnaden för ett projekt. Kan 
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man använda sig av bolag från den egna koncernen gör man det och då blir det inte 

alltid den lägsta kostnaden som finns för en produktionsmetod utan då ses 

produktionsmetoden till den totalkostnaden. 

 

7.3 Förslag till fortsatt arbete 

Då detta arbete belyser val av produktionsmetod i sin helhet utifrån byggföretagets 

perspektiv hade det varit intressant att vidareutveckla en studie baserad på byggnader 

med ett specifikt användningsområde. Under arbetsgången reflekterade författaren 

över att val av produktionsmetod och andra aspekter som det tas hänsyn till kan 

behandlas på olika sätt, beroende på verksamheten i byggnaden och typ av byggnad. 

Att undersöka de övriga byggföretagen hade även varit intressant, för att se om 

tankeprocessen vid val av produktionsmetod är densamma eller om det förekommer 

några specifika skillnader. Alla större byggföretag har till exempel olika företag inom 

deras koncerner.  

 

Ett intressant område att utreda vidare är hur produktionsmetoden mellan ett 

bostadshus som innehåller bostadsrätter och ett bostadshus innehållande hyresrätter 

ser ut. Utreda om det finns några generella skillnader i materialval och 

produktionsmetod mellan olika beställare av hyresrätter och även titta på samma sak 

vad det gäller bostadsrätter. Jämföra hur produktionsmetoden mellan dessa typer ser 

ut och vilka material som används vid produktion av respektive hus. En undersökning 

om detta skulle även visa hur beställares krav skiljer sig åt beroende på byggnadens 

specifika användningsområde. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor platschefer 

1. Tjänst: 

 

2. Antal år i branschen: 

 

3. I vilket skede vid start av ett nytt projekt kopplas du in? Variation? Egen 

synpunkt? 

 

4. Hur mycket påverkar du valet av produktionsmetod? Hur? Givna dokument? 

Vad baserar du dina beslut på? 

 

5. Hur går du tillväga för att välja produktionsmetod? Någon speciell metod? 

Vad börjar man titta på? Alternativkalkyler? Nuvarande projekt? Testa nytt 

inställning? 

 

6. Har det uppstått någon förändring i hur besluten om produktionsmetod gjorts 

genom åren? Hur? Varför? Specifik anledning? 

 

7. Hur bearbetas potentiella risker vid val av produktionsmetod? Vilka risker tas 

det hänsyn till? Hur? 

 

8. Hur mycket påverkar miljö och arbetsmiljö besluten namn gör? 

 

9. Hur påverkar projekteringsmetoden valet av produktionsmetod? 

 

10. Görs det någon utvärdering om valet av produktionsmetod i efterhand? Hur? 

 

11. Förekommer det någon kunskapsåterföring? Hur funkar den? 

 

12. Vilka är de generellt de vanligaste kraven ifrån en beställare? Förekommer 

det egna krav och mål? Vilka? Återkommande? 

 

13. Främsta argument för prefab/platsgjutet? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor kontorspersonal 

1. Tjänst: 

 

2. Antal år i branschen: 

 

3. Vilka parametrar styr generellt besluten som görs vid ett nytt projekt i 

anbudsskedet? Varför?  

 

4. Hur räknar man i anbudsskedet, något standardförfarande?  

 

5. Hur går man tillväga för att välja produktionsmetod? Någon speciell metod? 

Vad börjar man titta på? Produktionsmetod föreskriven? Slutligt val? 

 

6. Har det uppstått någon förändring av hur besluten av produktionsmetod fattas 

genom åren? Hur? Någon aspekt mer eller mindre hänsyn till?  

 

7. Hur bearbetas potentiella risker vid val av produktionsmetod? Vilka risker tas 

det hänsyn till? Hur? 

 

8. Hur mycket påverkar platschefen valet av produktionsmetod? Alltid fritt val? 

Hur baserar han sina beslut? 

 

9. Hur vägs miljö och arbetsmiljö mot besluten som görs om produktionsmetod? 

 

10. Hur påverkar projekteringsmetoden valet av produktionsmetod? 

 

11. Vilka är generellt de vanligaste kraven ifrån en beställare vad gäller 

produktionsmetod? Övriga krav? Förekommer det egna krav och mål? 

 

12. Görs det någon utvärdering om valet av produktionsmetod i efterhand? Hur? 

 

13. Förekommer det någon kunskapsåterföring? Hur funkar den? 

 

14. Främsta argument för prefab/platsgjutet? 
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Bilaga 3 – Sidodokument vid intervju 

Finns det någon mer parameter utöver dessa som styr produktionsmetod för 

betongstomme? 

 

Långsiktiga kostnader (underhållskostnader, bärförmåga, hållbarhet, tid att få tillbaka 

investerade pengar, livscykel kostnader, etc. ) 

 

Byggbarhet (produktionstid, materialflöde och tillförsel, effektivitet, byggförmåga, 

produktionsordning, etc.) 

 

Kvalitet(fel, toleranser, skador, etc.) 

 

Första kostnaden(materialkostnader, arbetskostnader, transportkostnader, etc.) 

 

Inverkan på hälsa samhälle(arbetsmiljö, trafikstörningar, störningar av 

omgivningen) 

 

Arkitektonisk inverkan(byggnadens utseende, planlösning, etc.) 

 

Miljöns inverkan (avfall, energikonsumtion, utsläpp etc.) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

Rangordna ovanstående parametrar hur de styr beslut och val av 

produktionsmetod för stomme i betong? (nummer ett parameter som styr mest) 
 

 

1. …………………………………….. 

 

2. …………………………………….. 

 

3. …………………………………….. 

 

4. …………………………………….. 

 

5. …………………………………….. 

 

6. …………………………………….. 

 

7. …………………………………….. 
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Vilka parametrar vägs mot varandra vid beslut av produktionsmetod av 

betongstomme följande: (dra pilar och ringa in) 

 

 

Långsiktiga kostnaden   Första kostnaden 

 

 

 

Kvalitet  

 

 

 

 Inverkan på hälsa samhälle  

 

 

 

 

  Byggbarhet 

 

 

 

Miljöns inverkan   

   Arktektonisk inverkan 

 

 

 


