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1. Inledning 

1.1  Syfte 

Syftet med examensarbetet är att göra en jämförelse mellan de två 

byggproduktionsmetoderna; platsbyggande och prefabricerat/industriellt byggande. 

Jämförelserna gäller främst hur prefabricerat byggande står sig till platsbyggen vad 

gäller kvalitet, ekonomi och byggtid.  

Vi vill undersöka varför det industrialiserande byggandet ökat under de senaste åren och 

vad tjänas in på att bygga med prefabricerat. Är prefabricerade hus en kostnadsfråga där 

kvaliteten blir sämre eller är det lika bra som ett platsbyggt hus? Kan kvaliteten till och 

med bli bättre? Ser alla prefabricerade hus ungefär likadana ut eller är det kanske så att 

variationsmöjligheterna är oändliga och är prefabricerade hus framtidens byggnadssätt? 

 

1.2  Bakgrund 

I olika medier går det att bl.a. läsa och höra om fuskbyggen, hus som byggs upp under 

mycket stressade förhållanden och om industrialiserat byggande som framtidens 

byggmetod. Många förknippar industrialiserat byggande med Miljonprogrammets1 

”betongklossar”. Meningarna är många gällande prefabricerat byggande, antingen 

verkar folk vara för det eller mot det.  

Allt fler väljer att uppföra prefabricerade byggnader och anläggningar, i alla fall till viss 

del prefabricerat.  

I takt med att nya husföretag dyker upp på marknaden lanserar storföretagen egna 

husprojekt, bl.a. Skanskas och IKEAs gemensamma storsatsning BoKlokhusen2.  

 

Vi lever idag i en utveckling där vi ska utföra mesta möjliga på så kort tid som möjligt. 

Detta kan vi även se inom byggsektorn där en stor utveckling och förändring håller på 

att ske. Det är en bransch med mycket gamla anor och traditioner som fortfarande finns 

                                                 
1 Miljonprogrammet, som en del av bostadsbyggnadspolitiken i Sverige under perioden 1964-1975 skulle 
man bygga en miljon nya bostäder. (www.ne.se (e) 2006-04-12) 
 
2 BoKlok består av två delar; villor och flerfamiljshus. Man har riktat in sig på att stå för ett modernt 
boende som många ska kunna ha råd med. Idén med Boklok är att man själv får välja material o dyl. till 
huset, för att sedan färdigställa villan själv i ett färdigt grupphusområde. (www.boklok.com 2006-05-09) 
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kvar. I takt med att yngre generationer träder in i branschen och de äldre går i pension 

minskar platsbyggandet medan det prefabricerade/industrialiserade byggandet får ett allt 

starkare fäste.  

Inom bilindustrin används idag arbetssättet, JIT – ”Just in time”. Det är ett resurssnålt 

produktionssätt med industriella processer som effektiviserar och rationaliserar 

arbetsprocessen. (www.byggtjanst.se 2006-04-19) 

 

Mycket tyder på att byggbranschen är på väg uppåt i konjunkturen efter att ha ”legat 

still” ett tag. Framförallt i Växjö byggs det för fullt, bl.a. området Biskopshagen på 

Söder där flera hus- och byggföretag fått olika kvarter att producera hus på. 

 

1.3  Metod och material 

Resultatet i vår rapport består av två delar. Den första delen är en teoridel där vi allmänt 

redogör för de olika byggproduktionsmetoderna, prefabricerat/industriellt byggande och 

platsbygge.  

Materialet till denna del har vi införskaffat oss genom litteraturstudier av de båda 

byggsätten. Mycket av materialet har vi även hämtat från olika sidor på Internet. Då 

flera olika källor angett ungefär samma saker litar vi på att informationen är tillförlitlig.   

 

Den andra delen är en empirisk del där vi genom kontakt och intervjuer med olika 

aktiva personer i branschen fått en inblick i hur det fungerar i pågående projekt samt 

projekt som redan avslutats.  

Vi ville ha synpunkter på hur de anser att de olika byggsätten fungerar. Genom detta har 

vi fått fram relevant information för att kunna svara på våra frågeställningar.  

Då den litteraturen vi studerat inte alltid varit nypublicerad får vi härmed ta del av det 

aktuella läget i branschen och synpunkterna som äger rum på byggena idag.  

 

Vid ett besök på Myresjöhus fabrik i Myresjö fick vi se hur det går till att tillverka 

elementen som sedan ska monteras ihop på bygget. Vi har även gjort besök på 

byggarbetsplatser. Under våra besök har vi tagit foton för att förtydliga texten och på ett 

lättare sätt förklara hur olika processer och delar ser ut. 
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1.4  Avgränsningar 

De aspekter som jämförts är främst kvalitet, ekonomi och tid. Ur ekonomisk synvinkel 

diskuteras endast olika aspekter, inga direkta siffror anges.  

 

Jämförelserna gäller endast nyproduktion av hus och då hus med stomme i betong eller 

trä.  

I rapporten behandlas processen från projektering till färdig byggnad, dock inte 

grundarbetet, inredning eller installationer. Fokus ligger på stommen och uppförandet 

av byggnaden, samt vad som händer på byggarbetsplatsen. 

 

Ur tidssynpunkt är det tiden på byggarbetsplatsen vi tar upp, ej den tid det tar att 

tillverka elementen i en fabrik. 

Vi tar heller inte upp de båda metodernas påverkan på miljön.
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2 Resultat 

2.1 Teori 

2.1.1 Historia  

Platsbyggandet har under flera tusen år varit den dominerande byggmetoden och 

varierats allteftersom nya tekniker utvecklades med olika redskap och material. Även i 

äldre former av byggande användes delar tillverkade i förväg, även om detta inte 

kallades just "prefabricerat".  

Den äldsta delen av förtillverkade produkter är antagligen tegelstenen som användes i 

stora mängder både före industrialiseringen och flera tusen år innan vår tideräknings 

början. (Adler m.fl. 2005, s.25) Idén att förtillverka hus kom redan på 1800-talet, men 

det dröjde in på början av 1900-talet innan hustillverkarna började presentera 

villakataloger med prefabricerade hus. (Edlund m.fl. 2004, s.21) 

 

Monteringsfärdiga trähus började produceras rikligt i Sverige på 1930-talet.  

(Edlund m.fl. 2004, s.10) Politikerna ville skapa ett mer jämställt samhälle där även 

arbetarklassen fick möjlighet till ett bra boende. Detta var en del av begreppet 

folkhemmet som myntades inom politiken under denna tid. (www.ne.se (d) 2006-03-28) 

Den som var först i Sverige med att introducera det flyttbara huset var arkitekten 

Fredrik Blom. Han införde tekniken att bygga hus i monteringsfärdiga delar med 

prefabricerade byggelement. Innan fanns ingen möjlighet att köpa ett hus som redan var 

utrustat med alla delar som golv, tak, väggar, fönster och dörrar, nu fanns dessutom 

valfriheten att oftast uppföra dessa vart man ville.(Edlund m.fl. 2004, s.21) 

 

Borohus var den första att skicka ut katalog i Småland. Med postens hjälp kunde de nå 

hela Sverige, fler företag följde i samma spår och de småländska snickeriindustrierna 

fick en hektisk tid. (Edlund m.fl. 2004, s.21) Borohus första huskatalog var den som 

kom att utveckla husindustrin från vad som tidigare bara var beställningsbyggen. 

(Edlund m.fl. 2004, s.33) 

 

Antalet hus som byggdes varje år steg från krigstiden till 17500 sålda hus år 1947. Men 

husindustrin har aldrig varit riktigt stabil, utan har konstant drabbats av både utförs- och 
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uppförsbackar. Mellan 1950-80 producerades 300 000 hus från industrier i Sverige, men 

en viss del av dessa exporterades också till andra länder i närheten.  

De flesta av husindustrierna har under hela denna tid varit placerade i Småland, därav 

har vissa av husen blivit mer präglade av det småländska landskapet och vissa har blivit 

mer präglade utifrån. En del hustillverkare har även haft olika slags landskapshus till 

försäljning för att passa mer in i respektive landskap. (Edlund m.fl. 2004, s.10) 

 

I mitten av 1900-talet ansågs det att monteringsbyggande i stort sett endast var tungt 

byggande med betongelement, men snart utvecklades också element i trä, stål och andra 

lättare byggnadsmaterial.(Adler m.fl. 2005, s.26)  

 

Under 1950- och 60-talet utsattes det hantverksmässiga byggandet för stora 

förändringar. 1942 infördes en hyresreglering som tillsammans med subventioner från 

staten till nybyggande i stort sett försäkrade efterfrågan. Detta gjorde att 

byggkostnaderna kunde bli höga då det inte fanns något direkt tak som stoppade 

prishöjningar. För att öka produktiviteten och kostnadsmedvetenheten fick nu åtgärder 

vidtas. Därför infördes under åren 1952-66; maskinlånefonden, lånetak för beviljande av 

statliga lån, elementfabrikslån och förhandsbesked till seriebyggande. (www.ne.se (c) 

2006-03-28) Under mitten av 1900-talet växte också intresset för det industriella 

byggandet. 

 

Genom att väggelementen kom i större block blev monteringsarbete mycket lättare på 

byggarbetsplatsen. En nackdel med detta byggande var att de utbildade byggarna inte 

längre behövdes på byggnadsplatsen och de behövdes inte heller på industrin. Detta 

medförde att byggnadsfacken fick påverka så att det industriella byggandet främst kom 

att gälla villabyggandet. En stor anledning till denna inriktning var också att det var 

mycket lättare att transportera mindre element till byggplatserna från fabriken. De 

mindre elementen kunde också varieras i större utsträckning.  

(Edlund m.fl. 2004, s.136-137) Dessutom är anläggningarna för vanliga  

produktionsindustrier stationära och produkterna skickas sedan ut därifrån, till skillnad 

mot byggnadsindustrin där huset/byggnaden är stationär och tillverkaren får röra sig 

runt. (Westberg mfl, 1984, s.9) 



Charlotta Elwing och Kristin Sjögren  
Prefabricerade hus – en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet  2006-06-12 

 6

Tekniken utvecklades och tillslut kunde en byggnad uppföras på mindre än en tredjedel 

så kort tid av vad det tagit från början. Nu kunde också golvbjälklaget fås som 

färdigisolerat block. Även rör och elektriska installationer var inlagda i väggelementen 

som sedan kunde målas eller tapetseras. Att även våtrummet kunde levereras som 

färdigt block var ändå det som slog mest.  

Risken med dessa industriellt byggda hus är att de kan komma att se precis likadana ut. 

För att få mer variation i byggnaderna kunde man välja till olika fasadmaterial. Något 

som var mycket populärt var det så kallade mexiteglet3. 

(Edlund m.fl. 2004, s.45-46) 

 

Ett viktigt steg i utvecklingen mot industriellt byggande skedde under 1965-75, det s.k. 

Miljonprogrammet vilket medförde att årliga produktionen av bostäder fördubblades.  

(www.chl.chalmers.se 2006-04-19) 

Det var före och under denna tid som elementbyggda flerbostadshus introducerades. 

Nya bostäder skulle snabbt byggas upp och detta ledde ibland till oöverlagda åtgärder. 

Resultatet blev oftast byggnader med tunga stomsystem av betong. (Adler m.fl. 2005, 

s.12) På grund av den stora kritiken som följde med Miljonprogrammet stannade sedan i 

stort sett hela det industriella byggandet av. Arkitekterna tyckte inte att de hade något 

att påverka och detta tillsammans med annat gjorde att byggandet i början av 1980-talet 

fick en rejäl knuff bakåt. (Adler m.fl. 2005, s.13) Men faktum är att både plan- och 

bostadskvaliteten i Miljonprogrammet oftast är högre än i den bostadsproduktion som vi 

har idag. (Adler m.fl. 2005, s.12)  

Under 1990-talets senare del växte kritiken mot byggkostnaderna i Sverige som var 

alldeles för höga. Det kritiken riktades mest mot var kvalitetsbristkostnaderna. 

(www.byggtjanst.se 2006-04-19) De svenska tillverkarna förlorade också en hel del 

marknadsandelar till företag utomlands. (Sundberg och Uebel 1986, s. 25) Krav ställdes 

nu på att minska kostnaderna genom ett modernt industrialiserat byggande och öka 

kvaliteten. (www.byggtjanst.se 2006-04-19)  

                                                 
3 Mexitegel är pressad kalksten och inte bränd lera som vanligt tegel är gjort av. Men det har ungefär 
samma egenskaper och behöver samma underhåll som vanligt tegel. (www.did.se 2006-05-09) 
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Det industrialiserande byggandets teknikutveckling har främst varit grundad på tekniska 

och ekonomiska frågor, medan mindre insatser har lagts på de sociala förutsättningarna 

och själva byggtekniken. (Adler m.fl. 2005, s.23) 

Idag används förtillverkade element i vid stort sett alla slags byggnationer, både vid 

anläggnings- och byggnadstyper.(Adler m.fl. 2005, s.26) Den större delen av stommen 

förtillverkas ofta i fabrik. (Westberg mfl, 1984, s.8)  Det används också mer 

förtillverkade element i platsbyggandet. Vissa material har industrialiserats och används 

med stor framgång, såsom bjälklagsplattor och olika gips-, cement- och 

stålämnen.(Adler m.fl. 2005, s.26) ”…det är kunskapen om materialen och tekniken 

som ger frihet till en meningsfull tillämpning av material och teknik.”(Adler m.fl. 2005, 

s.24) 

 

Först nu är byggkonjunkturen på väg att vända, efter inträdet i EU har många 

byggföretag från öst etablerat sig på den svenska marknaden. Kanske kan detta leda till 

att den svenska byggproduktionen får ett lyft och intresset för systembyggandet kan 

öka. (Adler m.fl. 2005, s.14) Kunskapen finns där för att åtgärda byggfel och skador, 

men vi måste lära oss hur vi ska använda oss av olika tekniker och erfarenheter. 

(Andersson mfl, 2000, s.5) 

 

2.1.2 Byggmetod 

2.1.2.1 Platsbyggande 

Ett annat namn på platsbyggda hus i trä är lösvirkeshus. Hela huset byggs på den plats 

där det ska stå och de har en stomme bestående av en regelkonstruktion i trä. 

Byggmaterialet levereras till byggplatsen där virket/brädorna kapas och anpassas till den 

aktuella längden för projektet. (www.ne.se (f) 2006-04-25) 

 

Med nya metoder vid betonggjutning på 1980-talet kunde det arbetskrävande 

formsättningsarbetet minskas. Formen förflyttades då med hjälp av domkraft i takt med 

att betongen fylldes på och bearbetades. (www.ne.se (d) 2006-03-28) En metod som 
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kallas glidformsgjutning4 började nu användas. Den är i dag den vanligaste gjutmetoden 

vid höga konstruktioner, men den används bl.a. även vid fabrikstillverkning av 

bjälklagselement5. Gjutformen som är ca en meter hög lyfts upp med hjälp av 

hydrauliska lyftare. Dessa klättrar upp längs stänger med en hastighet på ca 0,1-0,3 m 

per timme. När de klättrar upp lyfts samtidigt ok gjorda av stål som i sin tur håller upp 

formen.  

Under gjutningen kan även områden sparas för bl.a. balkupplag och fönster. Formarna 

kan tillverkas så att de kan förändras efter behov, detta ger att man kan gjuta 

konstruktioner där tvärsnitt och höjd ändras. (www.ne.se (b) 2006-03-28) 

 
Figur 1. Glidformsgjutning.  (www.ne.se (b) 2006-03-28) 

 

Byggnaden och byggarbetarna utsätts hela tiden för det omgivande klimatet såsom regn 

och vind. Detta kan ge skador på den ofärdiga byggnaden om den inte skyddas 

tillräckligt. 

                                                 
4 Glidformsgjutning, formen för betongen skjuts långsamt uppåt medan betongs fylls på i överkant och 
bearbetas. Medan formen går uppåt så hinner betongen i botten av formen stelna så att den klarar sig utan 
stöd. (www.ne.se (b) 2006-05-17) 
 
5 Bjälklag, en horisontellt bärande del av stommen som ligger mellan två våningar. Detta innefattar även 
golv och innertak. (www.ne.se (i) 2006-05-21) 
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Platsbyggande medför mycket väntetider då byggarbetarna får gå och hämta material 

bredvid byggplatsen. Vanligt är också väntan på transport som ska anlända samt invänta 

arbetskompisar som ska utföra vissa moment innan det går att fortsätta. 

Fördelningen av byggtiden vid platsbygge är uppskattningsvis:  

”50 % produktivt arbete 

17 % förflyttningar, paus etc.  

33 % leta, sortera, hämta, flytta, täcka, avtäcka, vänta, lossa, lasta, bevaka, kontrollera.”  

(www.byggcheferna.se 2006-05-09) Med produktivt arbete menas mätning, kapning, 

montering, installering m.m. 

2.1.2.2  Prefabricerat/industriellt byggande  

Att bygga med prefab innebär att på industriell väg ta fram de olika byggelementen. 

Detta sker inomhus i en fabrik eller på en provisoriskt etablerad fabrik i anslutning till 

arbetsplatsen, en ”fältfabrik”. De olika delarna fraktas sedan till byggarbetsplatsen där 

de slutligen monteras ihop till en färdig byggnad.  

Ett element kan vara en nästan färdig del av ett hus och innehålla både dörrar, fönster 

samt ledningar för avlopp, el och vatten. Det kan även vara en mindre sektion, t.ex. 

badrum. Väggarna har oftast en stomme av trä för att minska dess vikt. (www.ne.se (a) 

2006-03-28) 

 

För att det industriella byggandet ska kunna nå framgång måste kunden sättas i centrum. 

Planering, projektering och samverkan måste bättras samtidigt som man använder 

informations- och kommunikationsteknologi. En integrering av logistik och inköp är 

också nödvändig.  

Men för att det i slutändan ska komma ut något bra behöver standardiserade byggsystem 

och tekniskt plattformstänkande utformas för att de på byggarbetsplatsen ska kunna 

koncentrera sig på montagebyggande av komponenter med hög kvalitet.  

 En prefabricerad stomme med klimatskydd leder också till att det blir tryggare och 

säkrare att arbeta på byggarbetsplatsen. Detta eftersom arbetsplatsen endast blir ett ställe 

där man monterar och risken för olyckor och skador minskas. 

Byggarbetarna är nu heller inte beroende av vad det är för väder när man bygger.  

(www.byggamedprefab.se (a) 2006-03-28) 
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2.1.3  Logistik och “Just in time” 

Det sägs att ”dålig logistik” är orsaken till långa byggtider och höga kostnader. 

Logistiken är mycket viktig då den kan effektivisera byggandet. För att få en bra 

fungerande logistik krävs omsorgsfull planering, att alla moment i byggprocessen vägs 

in från starten, nytänkande och brytande av gamla mönster samt att utnyttja hela dygnet. 

(www.byggcheferna.se 2006-05-09) Det behövs mer kunskap om hur problemet ser ut 

och vad man kan göra för att lösa det innan en förändring kan nås. Att vara målinriktad 

är ett annat krav samtidigt som materialflöden måste omstruktureras.  

 
”- Det krävs ett unikt recept för varje byggnad. Ingen produktionsplats och inget 

byggande är standardiserat utan mycket komplext. Logistik i byggindustrin har dock varit ett 

lågprioriterat område, vilket särskiljer byggindustrin från många andra branscher […] Man måste räkna 

på den totala kostnaden och inte bara på varans pris. I den totala kostnaden ingår transport, varuhantering, 

lagerhållning, förflyttningar, administration och mycket mer.” 

(www.byggcheferna.se 2006-05-09) 

 

JIT – just in time, är ett begrepp som utvecklats allt mer inom byggbranschen och 

innebär fler mindre leveranser vid rätt tidpunkt för att slippa lager på byggarbetsplatsen. 

Lean Construction är ett annat namn som innebär ungefär samma sak. 

(www.byggtjanst.se 2006-04-19)  

För att kunna spara in pengar på material och leveranser är stor logistikkunskap viktig. 

Detta medför även högre krav och bättre prestationer av leverantörer. 

Det är först när ett byggelement ska monteras som den ska levereras. Denna metod är 

dock ganska känslig för yttre störningar. JIT kräver hög tillverkning av prefabricerade 

byggelement med hög kvalitet och högt monteringstempo. Men det skapar också en 

mycket bättre arbetsmiljö då det inte är fullt med material på arbetsplatsen. Materialet 

skyddas även mot fukt och kyla då det ligger under presenning. (www.byggcheferna.se 

2006-05-09) Mycket kan även sparas vid materialfel och sena leveranser. Av 

byggproduktionskostnaderna idag utgör materialfel 6 %, men kostnader för fel och 

svinn brukar inte följas upp. Genom bättre lagerhållning kan 20 % av kostnaderna 

sparas in. (www.intelligentlogistik.se 2006-05-11) 
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Pga. ökade priser väljer många att handla direkt från tillverkaren i utlandet för att 

minska kostnaderna. Men för att detta ska kunna bli lönsamt måste det köpas in material 

i stora volymer och det måste då finnas något ställe att mellanlagra allt innan det skickas 

vidare till montageplatserna. ( www.intelligentlogistik.se 2006-05-11) Tas transport- 

och lagringsdelen över av professionella logistikföretag kan de fokusera på den biten 

medan byggföretaget kan fokusera sig på sin kärnverksamhet.(www.byggcheferna.se 

2006-05-09) 

 

Nya arbetsmetoder krävs för att kunna ta tillvara på rationaliseringsvinsterna i 

byggprojekten. (Olofsson, m.fl. 2004, s. 2) 

 

 
Figur 2. Seriell produktutvecklingsmodell. (Olofsson, m.fl. 2004, s. 17) 

BP = beslutspunkt, avgörande för om nästa fas ska påbörjas eller ej.  

 

Modellen visar hur det ofta såg ut förr då varje aktivitet utfördes för sig med långa 

väntetider mellan aktiviteterna. Samspelet mellan de olika avdelningarna fungerade 

dåligt och kunde leda till produkter som inte var anpassade till det bästa för sitt 

användningsområde.  

 

Semiparallell produktutveckling kommer från den japanska bilindustrin, där har nästa 

utvecklingssteg startas innan det föregående utvecklingssteget är helt klart.  
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Figur 3. Semiparallell produktutvecklingsmodell. (Olofsson, m.fl. 2004, s. 17) 

BP = beslutspunkt, avgörande för om nästa fas ska påbörjas eller ej.  

 

Väntetiderna mellan aktiviteterna sänks härmed då de kan gå vidare innan det 

föregående steget är helt färdigt, i och med detta så sänks därmed hela produktionstiden. 

(Olofsson, m.fl. 2004, s. 17) 

 
Figur 4. Parallell produktutvecklingsmodell. (Olofsson, m.fl. 2004, s. 18) 

BP = beslutspunkt, avgörande för om nästa fas ska påbörjas eller ej.  
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Den parallella produktutvecklingsmodellen är mycket effektiv då alla aktiviteter sker 

under samma gång, men det gäller också att ett bra samarbete finns mellan de olika 

avdelningarna så inga misstag sker. (Olofsson, m.fl. 2004, s. 18) 

 

Hela konceptet grundar sig på att sänka kostnaderna och dessutom få mer kontroll över 

dem. Med denna metod kan kostnader för skador, stöld och spill minskas rejält. Tid 

vinns även på arbetsplatsen då byggarbetarna slipper vänta på leveranser och leta eller 

hämta material. Dessutom minskas olycksrisken. (www.byggcheferna.se 2006-05-09) 

 

2.1.4  Ekonomi 

Vid användning av prefabricerade element på ett bygge ökar produktiviteten på 

arbetsplatsen när arbetarna slipper vänta, hämta, leta, sortera, täcka över m.m. Detta gör 

att arbetstiden på bygget blir mycket kortare och betyder ett minskat behov av 

arbetskraft och kostnaderna på byggplatsen kan sänkas.  

Byggnadens drift- och underhållskostnader6 minskar då kvalitetskraven på de olika 

byggdelskomponenterna och systemen blir större.  

Men för att detta ska gynna ekonomin måste arbetsmetoden användas under hela 

byggprojektet. Att endast tillämpa detta på vissa delar av projektet ger ingen markant 

förändring i slutet.  

Det som till största delen påverkar den ekonomiska utgången är lägre räntekostnader 

pga. kortare byggtid, men även minskade kostnader för administration och övriga 

omkostnader. När byggtiden blir kortare kan hyresgästerna också flytta in i huset 

tidigare vilket ger tidigare inkommande hyresintäkter. 

  

Ett sätt att hålla kostnaderna nere är att hålla sig till standarddimensionerna som finns 

hos tillverkaren, det ger även ett mer rationellt byggande. Extra viktigt är placeringen av 

fönstren då en regelbunden placering gör att antalet olika element som måste användas 

och produktionskostnaderna minskas. Att använda standardmått hämmar inte 

variationsmöjligheterna, tvärtom så gör användandet av dessa det mycket enklare att 

förändra planlösningar och utformningar. (www.byggamedprefab.se (e.) 2006-04-15) 
                                                 
6  Drift- och underhållskostnader, kostnader för el, reparationer m.m. som uppkommer efter att byggnaden 
är klar och man brukar den.  
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Det är alltid bra att jämföra minst två olika byggmetoder innan ett projekt sätter igång 

för att se vad som lämpar sig bäst både ekonomiskt och praktiskt för just det objektet.  

Vid jämförelse av priser för platsbyggda och förtillverkade element är det viktigt att 

tänka på helheten. Det är stor skillnad på kostnadsfördelningen mellan platsbyggda och 

prefabricerade byggen vad gäller byggarbetsplatskostnader, driftkostnader, projektering 

osv. I en entreprenad med prefabricerade betongelement är produktionskostnaderna 

betydligt högre. Detta beror på att i förtillverkade element ingår även kostnader såsom 

transport, kran, montage mm.  

 

Vid byggnation under vintermånaderna har prefabricerat byggande klara fördelar för 

ekonomin då det går åt mycket energi att värma upp en byggnad som inte är tät. För 

bjälklag ger det en merkostnad på ca 60kr/m2 och väggar 40 kr/m2. Dessutom måste 

betongen vara varm under härdningen.(www.byggamedprefab.se (f.) 2006-04-13) 

 

2.1.4  Kvalitet 

2.1.4.1 Platsbyggt  

Färsk betong fraktas till arbetsplatsen med speciella fordon, vanligtvis roterbilar, vilka 

har en stor långsamt roterande ”tunna”. Det är viktigt att betongens härdning hålls 

tillbaka så länge som möjligt för att betongen ska hinna transporteras, hanteras och 

gjutas och bearbetas. (Hertzell m.fl. 2003, s.23)   

 

En platsbyggd konstruktion får en inbyggd stabilitet och det är lätt att se knutpunkter7. 

Lösningar där man sparar material  kan även uppnås.  

Utkragande balkar och plattor ger hörn som inte behöver bäras upp av någon pelare. En 

platsgjuten stomme är kontinuerlig, dvs. sammanhängande utan fasta stöd, medan 

bjälklagselementen i prefabstommen är fritt upplagda, den läggs fritt på två stöd. Här 

ger en platsgjuten stomme mer fördelar än en prefabricerad eftersom det kan ge större 

fria ytor. (www.arkitekt.se 2006-04-13) 

 

                                                 
7  Knutpunkt – ” plats där flera stora förbindelseleder möts” (www.ne.se (g) 2006-05-17) 
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Figur 5. (www.ne.se (h) 2006-05-17)  

 

En annan fördel är möjligheten att göra undersidorna på bjälklagsplattorna släta utan 

kapitäl och balkar som hänger ner, vilket skapar bättre förutsättningar vid 

stomkomplettering och då installationer i horisontalled ska dras. Det blir också mycket 

lättare att göra hål för lodräta installationer under projektering och i efterhand. (Hertzell 

m.fl. 2003, s.9)  

Den platsgjutna betongen har fördelar gentemot det prefabricerade elementet vad gäller 

håltagningar. Den platsgjutna är både slagtålig och klarar ingrepp bra till skillnad från 

det prefabricerade elementet som inte klarar ingrepp utan kompletterande förstärkning 

eller lastavväxling. Oplanerade håltagningar i den platsgjutna betongen måste planeras 

då dess tålighet minskar närmare ett stöd. Ett bra avstånd till stödet är en fjärdedel av 

spännvidden. Ett hål som inte påverkar bärförmågan kan ha stor inverkan vid 

deformationer. (Hertzell m.fl. 2003, s.24)   

2.1.4.2 Prefabricerat 

Betong är ett tungt material med många positiva kvaliteter och finns med flera olika 

egenskaper. För att få en bra betong måste de olika komponenterna; cement, ballast, 

tillsatsmedel och armering i sig ha hög kvalitet. En stark och tålig betong klarar längre 

spännvidder och smalare dimensioner på tvärsnittet.  

Betong med hög kvalitet innehar även andra viktiga egenskaper såsom hög hållfasthet 

och beständighet, vilket i sin tur ger låga kostnader vad gäller drift och underhåll.  

När det gäller betong är medvetenheten om dess kvalitet hög i Sverige. Dess fysiska 

egenskaper är väl kända, men även hur den bör användas i miljö- och 

produktionssynpunkt. (www.byggamedprefab.se (b.) 2006-04-11) 

Betongens kvalitet säkras genom en tillverkningskontroll som garanterar att den 

uppfyller kraven för beständighet, hållfasthet och måttriktighet. 
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(www.byggamedprefab.se (d.) 2006-04-12) Betongens goda täthet minskar risk för 

kondensskador. (www.byggamedprefab.se(e.) 2006-04-12) 

 

Betongens kvalitet är samma både sommar och vinter då den alltid tillverkas i fabrik.  

Den tid det tar att resa de olika elementen är mycket kortare än att bygga på plats och 

arbetarna kan då snabbt komma in och arbeta inomhus i ett bättre klimat. Med 

isolerande väggar krävs inte lika mycket energi för att värma upp huset. 

(www.byggamedprefab.se (f) 2006-04-13) 

 

En fördel betongen har gentemot trä är att den ger ett nästan obegränsat antal 

möjligheter vad gäller utformning och gestaltning då bjälklagens spännvidd är längre. 

Fantasin kan i stort sett flöda fritt. Storlek och vikt på elementen avgörs efter 

transportsättet till byggarbetsplatsen eftersom lastbil eller tåg inte kan ta hur stora 

element som helst. Tåg kan ta element som är upp till 45 meter långa medan lastbil 

endast klarar 24 meter. Elementen kan vara upp till ca 3 meter breda. 

(www.byggamedprefab.se (a) 2006-04-12) Betongelementen produceras med stor 

överhållfasthet för att kunna avformas efter 16 timmar då transportsträckan ofta är lång. 

För att få stabila konstruktioner med betongelement krävs mestadels invecklade 

knutpunkter, trappor bör dock prefabriceras på fabrik då de är ganska komplicerade. 

(www.arkitekt.se 2006-04-13) Element som bär horisontellt får alltid en uppböjning 

som beror på last, spännvidd, tvärsnitt, material och förspänning. Om element bredvid 

varandra böjer upp olika mycket blir det en springa mellan dem, fogsprång. Detta är 

mycket viktigt att ta hänsyn till under både produktion och projektering. Detta gäller 

främst:  

 

”1. När bjälklagselement ansluter vinkelrätt mot varandra. 

  2. När parallella bjälklagselement med olika spännvidd ansluter mot varandra. 

  3. När parallella intilliggande element har olika armering eller håltagning. 

  4. När betongelement kombineras med stålbalkar.” (www.byggamedprefab.se (e) 

2006-04-12) 
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Vid användning av betong som stommaterial får man en bra stomme med hög kvalitet 

som håller länge. Betongen är i stort sett underhållsfri och ger låga energikostnader då 

byggnaden blir ”värmetrög” d.v.s. betongen lagrar värme. 

Enligt EU:s byggproduktdirektiv ska en byggnad/anläggning: 
 

”• Ha mekanisk motståndsförmåga och stabilitet 

• Vara säker mot risker för hygien, hälsa och miljö 

• Vara säker vid användning 

• Ge skydd mot buller 

• Ha betydelse för energihushållning och värmekomfort 

• Vara säker i händelse av brand” (www.byggamedprefab.se (a.) 2006-04-12) 

 

Användning av betongelement säkerställer att ovan nämnda krav tillfredsställs. 

Resultatet kan bli en byggnad utan fuktproblem som är både brandsäker och värmetrög. 

Det blir en frisk byggnad som under hela sin livstid påfrestar miljön mycket lite. 

(www.byggamedprefab.se (a.)1 2006-04-12) 

 

Det som i slutskedet avgör en byggnads kvalitet är valet av de olika byggelementen, hur 

de sätts ihop, vilka system som används och hur mycket som tillverkats i förväg.  

 (www.byggamedprefab.se (b.) 2006-04-11) En annan viktig sak att tänka på under 

projekteringen är placering av kranar under monteringen, samt hur stora kranarna ska 

vara. Viktigt är också hur mycket belastning som marken klarar av. Har den inte 

tillräcklig bärighet måste grunden gjutas först så att kranen kan ställas på den och på så 

sätt montera inifrån huset. (www.byggamedprefab.se (g.) 2006-04-27)  

 

För att kunna utnyttja den korta byggtiden maximalt med logistik bör byggmetod och 

vem som ska leverera och montera stommen bestämmas i ett tidigt skede. 

Under den följande projekteringen av stomkomplettering och installationer kan kraven 

man tidigare ställt på stommen beaktas.  

”Betongelementstommen kan mer än någon annan byggnadsdel bidra till att optimera 

förhållandet mellan produktionskostnad och byggnadens drift- och 

underhållskostnader.” (www.byggamedprefab.se (c.) 2006-04-12) 
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2.2 Empiri 

2.2.1 Gunnar Sjökvist – NCC 

“NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen 

år 2005 var 49,5 miljarder kronor och antalet anställda 21 000 […] 1988 - JCC och 

ABV går samman och bildar NCC, Nordic Construction Company 

Nordstjernan noteras på StockholmsFondbörs.” (www.ncc.se 2006-05-12) 

 

Efter en fyraårig utbildning på Teknikum fick Gunnar Sjökvist jobb som platschef på 

NCC i Växjö där han nu jobbat i tjugo år. Han driver byggnationer och har även hand 

om en del inköp. Han försöker vara så mycket som möjligt ute på bygget, 

- ”…men det har blivit mindre och mindre tid där ute på grund av allt pappersarbete.” 

berättar han. 
 

Ett av de senaste projekten som Sjökvist medverkat i är Kvarteret Saturnus på 

Wieselgrensgatan i Växjö där NCC byggt 24 lägenheter i tre stycken trevåningshus. 

 

 
Figur 6. Ett av husen på Wieselgrensgatan i Växjö.  

 

Här kombinerades både platsbyggande och prefabricerat byggande.  
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Projektet var färdigställt för ca två år sedan och tog elva månader (april – februari) att 

bygga. Byggtiden var normal för ett sådant projekt.  

Stommen till husen är tillverkad i stål med utfackningsväggar i trä, bjälklag av betong 

och fasader i vit puts. Utfackningsväggarna i trä tillverkades i en station på plats och 

hissades sedan upp.  

 

Enligt direktiv från NCC skulle en del av materialet i detta projekt köpas utomlands. 

Lägenheterna på Wieselgrensgatan skulle byggas med prefabricerat bjälklag, vilket de 

inte köpt från just detta företaget tidigare, så det fick bli ett ”försöksobjekt”.  

Emellertid var inte plattbjälklaget som de beställt komplett, en hel del hade missats, 

vilket var till stor nackdel på arbetsplatsen. Detta var dock troligtvis inte det utländska 

företagets fel då de följer de ritningar de får. Därför är det viktigt att vara noga med det 

som skickas till dem så att alla detaljer finns utritade. 

Fönsterna beställdes från Polen, vilka inte visade sig vara så bra då färgen lossnade efter 

en kortare tid.  

Ofta tror svenskarna att de tillverkar bättre saker än utomlands. Vid byggnationerna ges 

ofta direktioner om att delar ska köpas in utomlands, men det går ofta för fort, och det 

blir svårt att kontrollera allt. Ofta beror dessa fel på båda parter – den ena parten visste 

inte vad den andra sökte efter då den varit för otydlig, det måste bli rätt direkt, annars 

förloras en hel del och hela vitsen med prefabricerat bygge går förlorad. 

 

Sjökvist berättar vidare: ”Priserna pressas när man beställer utomlands. Det brukar inte 

vara sämre kvalitet, men nu blev det så. Det är en hel cirkel som ska gå ihop. Kan man 

hitta en bra firma utomlands så kan det funka.” 

Sjökvist har inte varit med om ett helt prefabricerat bygge själv. Det tar lång tid att få 

delarna från att de beställts, så det brukar gjutas på plats istället. Beställs delar i betong 

tar det ca tre månader innan de kommer till arbetsplatsen.  

Själkompakterande8 betong används oftast i plattan, används det i väggar kan det lätt bli 

sprickor på grund av armering o dyl. K40 betong9 är det som vanligen används.  

                                                 
8 Självkompakterande, betong med bra gjutegenskaper, och som inte kräver att den vibreras. (Burström, 
2001, s. 256) 
 
9 K är en beteckning på hållfasthetsklass, siffervärdet (40) motsvarar den fordrade draghållfastheten i 
MPa. (Burström, 2001, s. 259)  
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Prefabricerade delar måste sättas på plats direkt och är ofta billigast. Trappor och 

balkongplattor från Finland brukar fungera bra. Kvalitet utifrån (ytan) skiljer sig inte 

mellan prefabricerat och platsbyggt, men det kan vara svårt att veta vad som finns inuti 

elementet. Vid många tillfällen är det andra som åker och kollar material i utlandet, och 

de har kanske inte samma krav som Sjökvist har.  

 

Oftast byggs det inte enbart med platsbyggt eller prefabricerade element. De bästa 

lösningarna fås av en kombination av de båda alternativen. NCC brukar för det mesta 

arbeta med platsbygge. De bygger då oftast stationer på plats i vilka det arbetas med 

olika saker. Mycket beror på väder och vind, men de har jämn produktion året runt. 

Dock har årets kraftiga vinter lett till att kostnaderna blivit högre än vanligt. 

Vid byggnation på hösten finns oftast inte de bästa förutsättningarna, man får täcka för 

så gott det går. Mycket tid går åt till att skydda bygget. Det är hur det tillverkas och 

vädret som betyder mest.  

 

NCC bestämmer det mesta när det gäller byggmetod och användande av prefabricerade 

delar, beställaren brukar inte ha synpunkter, de vill bara ha sin färdiga produkt. 

Beställaren ska dock godkänna allt.  

 

Det mest kritiska med platsbyggande som tar tid är att betongen måste torka. Ofta byggs 

det för snabbt och då hinner inte betongen med, för det mesta skulle det behövas mer 

tid. - ”Ju mer pressad du är, desto sämre blir det ju.” säger han. 

Det är uttorkningstiden som tjänas in med prefab, men finns tid är det bättre med 

platsbyggt, menar Sjökvist.  

Det är ingen större prisskillnad att bygga platsbyggt eller med prefab, men vid 

användning av prefab förstörs effektiviteten snabbt om det inte går perfekt. Men när  

en fungerande metod har hittats är det mycket bra. 

 

För att säkerställa kvaliteten på ett projekt görs under tiden flera mätningar på 

byggnadens olika delar. Innan väggarna slås igen ska fukthalten mätas så att det 

överensstämmer med kontrollvärdena. Sjökvist har inte drabbats av skador själv, men 
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har däremot fått åtgärda skador. Hus som byggdes på 70- och 80-talet återkommer oftast 

med skador. Dagens skador kanske inte märks förrän om tio år. 

 

Han anser att platsbyggande måste vara helt överlägset kvalitetsmässigt. 

Sjökvist tror att platsbygget kommer att finnas kvar, om inte öka, och avslutar med: 

-  ”…för platsbyggt är det bästa alternativet när det fungerar.”  

 

2.2.2 Michael Johansson – Peab 

“Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson som då var 16 respektive 14 

år gamla. Man började hjälpa lantbrukare på Bjärehalvön med renhållning och 

soptömning. De båda övertog också Lennart Axelssons maskinstation och fick diverse 

uppdrag. Ganska snart utökades antalet anställda och maskinparken kompletterades med 

bandtraktor och lastbilar.” (www.peab.se 2006-05-12) 

 

Michael Johansson är platschef på Peab i Växjö. Han har hand om inköp, upphandlig, 

planering och ekonomi. Då han inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på 

byggplatsen har han arbetsledare till sin hjälp. 

 

Peab håller nu på att slutföra ett projekt på Norra Esplanaden, Brf Ringsbergshöjden i 

Växjö. Det är ett projekt uppfört i två etapper som startade i augusti 2004.  

Husen är fyra till fem våningar höga och projektet omfattar totalt 42 

bostadsrättslägenheter. Under första etappen byggdes sjutton lägenheter som idag är 

inflyttade. Etapp två med 25 lägenheter håller nu på att slutföras för att vara 

inflyttningsklara i slutet av maj 2006. 
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Figur 7. Etapp 1 av bygget på Ringsbergshöjden. 

 
Figur 8. Etapp 2 av bygget på Ringsbergshöjden. 
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Figur 9. Etapp 2 av bygget på Ringsbergshöjden. 

 

Peab använder sig mycket av prefabricerade byggdelar, bl.a. förtillverkade plattbärlag, 

balkonger, väggar och trappor. Plattbärlagen tillverkas inom Peabkoncernen medan 

resten köps in externt från svenska leverantörer.  

 

 
Figur 10. Förtillverkade balkonger. 
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Peab har valt att handla inom Sverige då man tycker att det är hög kvalitet på de 

svenska varorna. Det är lättare att kommunicera med varandra vilket minskar risken för 

missförstånd. Bestämmelser och normer kan också skilja mellan Sverige och utlandet 

och kan då vara så att det som krävs i utlandet inte är tillräckligt enligt svenska krav.  

 

Vid bygget på Brf Ringsbergshöjden läggss först det prefabricerade plattbärlaget på 

plats. Ovanpå det gjuts det sedan in rör- och el-installationer i ett tjockare skikt med 

betong. Över det reses sedan den bärande stommen som är av betong. Innerväggar är av 

trä och gips, men i konstruktionen har även stål använts. Fasaderna är i vit och grå puts 

med inslag av ekpanel och husen har stora balkonger som är indragna. 

 

Produkterna Peab använder går igenom flera säkerhetskontroller för att säkerställa 

kvaliteten. Först ska vissa myndighetskrav uppfyllas, vidare har tillverkaren sina krav 

på produkten och tillslut egenkontroller som utförs på byggarbetsplatsen. 

 

Johansson tycker att prefab är mycket bättre än platsbygge, det är smidigt och går 

snabbt att bygga och har bra kvalitet. En fördel är att byggnaden snabbt fås upp så 

arbetarna tidigt kan jobba under tak.  

Han har bara goda erfarenheter av detta byggsätt. Självklart blir det fel ibland men felen 

som uppstått har inte varit stora. I efterhand uppkommer oftast något som kunde ha 

gjorts på ett lite bättre sätt, men det är så pass små saker att det inte nämnvärt påverkar 

utgången.  

Han har varit med på några projekt där mycket prefab används och de försöker hela 

tiden utveckla arbetssättet för att det ska fungera bättre.  

Helt avgörande för ett projekt är leveranserna. Det är mycket viktigt att de kommer i tid 

annars kan en hel vecka gå förlorad. Speciellt viktigt är det när det gäller tunga element, 

såsom balkongelement då de väger 11,5 ton och kräver en större arbetsinsats.  

 

Johansson tror på prefab som framtidens byggnadsmetod. Då väggar och dylikt sätts 

ihop under kontrollerade former i fabrik undviks det stora fuktproblemet samtidigt som 

bättre kvalitet uppnås.  
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Det viktigaste för att få en effektiv industrialisering är att projektera rätt med en 

detaljerad planering av leveranser då det i dagsläget är mycket stort tryck på 

prefabricerade element. Ett plattbärlag tar för tillfället 22 veckor från beställningen till 

att det levereras till byggplatsen.  

Men platsbyggandet kommer alltid att finnas kvar i någon mån då det oftast krävs 

någon form av gjutning på plats för att koppla samman olika installationer mm.  

 

2.2.3 Magnus Hultqvist - Myresjöhus 

Magnus Hultqvist är ansvarig för projektering och beredning för grupp- och 

flerbostadshus hos Myresjöhus i Myresjö.  

 

Myresjöhus AB ingår tillsammans med SmålandsVillan AB och MyresjöMark AB i 

Prevestakoncernen.  

Företaget bygger för tillfället ungefär 500 styckhus om året och många hör av sig och är 

intresserade av att bygga ett Myresjöhus. De använder sig av totalentreprenad, vilket 

innebär att allting sköts åt kunden, som bygglov, projektering och upphandling av 

entreprenörer, därför behöver endast ett kontrakt skrivas. 

Kunden kan också välja delad entreprenad, då med hjälp från Myresjöhus, vilket gör att 

kunden själv kan påverka arbetet i en större utsträckning. Men det kräver också att 

personen har mycket kunskap inom detta område annars kommer det inte att fungera i 

slutändan.  

Myresjöhus bygger dessutom ungefär 350 projekthus om året. Det innebär planering av 

ett helt område med ett visst slags hus, som radhus, grupphus, parhus, eller 

flerbostadshus upp till 4 våningar. Ett exempel på detta är Biskopshagen i Växjö där 

man planerat 19 småhus. Då samtliga byggentreprenörers etableringskostnader minskas 

vid projekthusbyggen blir det också billigare för Myresjöhus, vilket gör det lönsamt att 

uppföra hela områden. Hultqvist berättar, ”I ett grupphusområde vill vi att så många av 

husen som möjligt skall se likadana ut. Det skapar en upprepningseffekt som vi drar 

nytta av i projekteringen och i övrig administration med även på entreprenadsidan. 

Detta innebär att organisationen är mindre än för styckehusverksamheten vilket innebär 

lägre kostnader.” 
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På Myresjös fabrik i Myresjö jobbar ungefär 100 personer med att sätta ihop 

planelementen och på kontoret jobbar ytterligare 90-100 stycken.  

I fabriken bygges huvudsakligen färdiga väggar och bjälklag. De strävar efter att bygga 

så långa element som möjligt, dock kan de inte bli hur långa som helst då det inte får 

plats i lastbilarna. Delarna är heller inte mer än 2,4 meter breda då det blir för 

svårhanterliga att arbeta med. De bärande innerväggarna tillverkas i fabrik medan 

innerväggarna levereras i lösvirke. 

 

Att bygga ett hus tar ungefär tre till fyra månader (16-20 veckor), tätt tak fås redan efter 

en till två dagar. Detta görs möjligt då de bärande väggarna reses först så att taket sedan 

kan läggas så fort som möjligt. Därför är fuktproblem inget de drabbas av särskilt ofta. 

För att förhindra att fukt tränger in i konstruktionen täcks väggelementen med plast. 

Även lastbilarna som fraktar husdelarna till byggplatsen lastas inomhus för att undvika 

fukt och regn. 

Skulle det dock ändå inträffa att materialet utsätts för fukt eller att betongplattan måste 

torkas ut används avfuktare och byggfläktar innan det byggs in. Sedan är det byggarens 

ansvar att skydda element och övrigt byggmaterial mot vatten på bygget. 

 

Myresjöhus jobbar med något de kallar för nollfelsvisionen, vilket innebär att alla hus 

Myresjöhus lämnar ifrån sig ska vara felfria vid slutbesiktningen. Tester gjordes och det 

upptäcktes att det fanns småfel på en stor procentandel av husen. Efter förbättringar i 

systemet är nu 70 % av alla hus som uppförs felfria, vilket är mycket högt. Men 

metoderna fortsätter att utvecklas för att ännu fler hus ska vara felfria, han fortsätter, 

- "Genom att bygga så felfritt som möjligt från början får vi nöjdare kunder, mindre 

problem, och man slipper ändra i efterhand, vilket kostar mycket pengar." 

 

2.2.3.1 Processen 

Runtom i hela landet finns det säljkontor som bemannas av byggledare, säljare och 

sekreterare. Kunden tar kontakt med säljkontoret och tillsammans utarbetas en skiss, 

antingen från Myresjöhus utbud, eller modifierat. Önskar kunden kan även en helt ny 

ritning göras. Skissen skickas sedan vidare till Myresjöhus i Myresjö där förslaget 
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bearbetas för att bl.a. stämma överens med måtten i deras system. När man kommit 

överens om en lösning som passar båda parter skrivs ett avtal. 

De projekterar, beställer fönster, dörrar, badrumsinredning, osv. Det 

konstruktionsberäknas, och de får fram tillverkningsritningar och monteringsritningar, 

det mängdberäknas och datum för leverans bestäms. Allt skickas sedan till fabriken där 

delarna snart börjar tillverkas. 

Myresjöhus har en mycket modern fabrik, förmodligen en av de modernaste i Europa. 

CAD-ritningarna skickas med hjälp av datorn till fabriken och maskinerna där sätter 

ihop delar med exakta mått efter ritningarna.  

Även en ritning över hur lastbilarna ska lastas tas fram automatiskt. Elementen som 

behövs först står lättillgängligast för att spara tid på bygget.  

 

Myresjöhus sätt att bygga har ökat mycket, – ”vi får till och med tacka nej ibland, så det 

ser riktigt bra ut! Boräntan är lika låg som för ett år sen, så det är mycket bra. 

Volymhusen går också åt mer och mer” berättar han. 

Myresjöhus koncept kommer antagligen också att utökas inom kort på betongsidan. De 

använder bara svenska företag som leverantörer just nu, men de håller på att titta lite på 

marknaden utomlands också. Risken med att köpa in delar från utlandet är att det kan 

bli stora missförstånd, detta har Myresjöhus fått erfara vid något tillfälle.  

 

SmålandsVillan har volymhus som koncept. Huset sätts då ihop av två till tre 

volymdelar som tillverkas under tak i en fabrik i Vrigstad. Allt på volymdelen monteras, 

såsom golv, tapeter, köksinredning, rör mm. En fördel med volymhuskonceptet är 

kontrollen som fås över processen och kvaliteten, samt att det går snabbt att montera. 

Huset sätts ihop och alla installationer är oftast klara på två till tre dagar och det tar inte 

mer än fjorton dagar att få ett volymhus från Smålandsvillan inflyttningsklart! 

Nackdelen är att huset inte är så flexibelt, men för att kunna hålla hög kvalitet på husen 

och minska kostnaderna finns endast ett fåtal hustyper. Men om kunden inte vill ändra 

något i exempelvis planlösningarna är Smålandsvillan ett bra alternativ. Då dessa hus är 

mer komplexa än vanliga Myresjöhus levereras de med specialtransporter som kräver 

tillstånd. (Myresjöhus katalog) 
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MyresjöMark är specialiserade på att förvärva, förädla och vidareutveckla mark. Det 

kan vara allt från små villatomter till stora oexploaterade markområden, dock slutar 

alltid deras arbete i en färdig tomt redo att bebyggas. Marken de arbetar med kan vara 

inför stundande byggande i koncernens regi eller för kommunen. 

Man kan alltså inom koncernen klara av hela processen från oexploaterad mark till en 

tomt med ett färdigt hus. (Myresjöhus katalog) 

2.2.3.2 Byggprocessen i Myresjöhus fabrik 

 
Figur 11. Vid fabriken i Myresjö ligger också sågen på samma område. 
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Figur 12. I det första rummet vi kommer in till ligger brädorna/plankorna uppdelade i olika högar 

beroende på tjocklek och längd. Luften i rummet har en speciell fukthalt för att brädorna/plankorna ska 

hålla rätt fuktkvot. 

 

 
Figur 13. I nästa steg sätts rätt kapade brädor ihop till en golvkassett. 
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Figur 14. Golvkassetten rullar vidare och isolering i form av mineralull sätts i facken. 
 

 
Figur 15. Vid nästa station spikas golvspånskivor på. 
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Figur 16. Byggnadsdelen fraktas vidare över i en ny del av fabriken. Här läggs fasadbrädorna på plats för 

hand med rätt mellanrum, sedan åker elementet vidare åt vänster där en maskinell ”spikmaskin” sätter fast 

fasadbrädorna. Väggarna består inifrån av gips, reglar och isolering, gips, spikreglar och sist panel.  

 

 
Figur 17. Brädorna åker på löpande band. Först genom grundoljemålningen, genom en tork, till 

färgmålning och slutligen tork igen. 
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Figur 18. Laserstrålar från taket markerar ut hur takstolen ska vara. Brädorna läggs där lasern visar. Sedan 

sätts spikjärnen dit i skarvarna. 

 

 
Figur 19. Fönsterglaset flyttas försiktigt med sugproppar. 
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Figur 20. Element som väntar på att läggas in tillsammans med andra element till en längre vägg. 

 

 
Figur 21. Här byggs en viss del av ett väggelement ihop, isolering och reglar. Från vänster kommer de 

element som fått vänta för att läggas ihop med denna väggen, exempelvis de delar som innehåller fönster. 
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Figur 22. Här ligger en väggdel som väntar på att få fasaden ditsatt. 

 

 
Figur 23. Fasadbrädorna spikas dit med hjälp av maskin. 
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Figur 24. Alla fasadbrädor på plats, nu saknas bara innerskivan. 

 

 
Figur 25. Väggelementet är vänd och skivorna sätts dit med hjälp av maskiner, som spikar på ett visst sätt 

så plattorna inte ska skeva. 
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Figur 26. Elementen står klara och väntar på att levereras. 

 

 
Figur 27. Ytterligare ett element i ”vänthallen”. 

 



Charlotta Elwing och Kristin Sjögren  
Prefabricerade hus – en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet  2006-06-12 

 37

 
Figur 28. De färdiga elementen lastas i samma ordning som de sedan ska sättas upp på byggarbetsplatsen. 

De lastas inomhus för att skyddas mot vädret. 

 

2.2.4 Esse Ingesson – Västkuststugan AB 

Företagets huvudkontor och fabrik ligger i Mjöbäck och har ca 85 anställda. 

Västkustvillan startades 1932 och är mest känt för sina populära fritidshus. Sedan 

starten har det producerats 40 000 villor som är uppförda på många olika platser i 

världen, den största andelen finns dock i Skandinavien.  

(http://www.vastkustvillan.se/ 2006-05-10) 

 

Esse Ingesson arbetar som produktionschef på Västkuststugan som även äger Borohus.  

Västkuststugan bygger villor och småhus, men även större bostadsrätter och det 

fungerar bra eftersom delarna kommer direkt till arbetsplatsen. 

 

Västkuststugan har en egen fabrik där det tillverkas ytterväggselement, och de måttar 

även upp andra delar av huset, som spikläkt, takplattor, mm. 

Det går bra att beställa delar från fabriken, men oftast byggs bara delarna till sina egna 

projekt.  
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Det har gått bra för företaget de senaste tio åren, berättar Ingesson, också med en stadig 

ökning av beställningar varje år. 

Småproblem med kvaliteten har uppstått och de har fått vissa reklamationer, men det är 

bara på små saker så oftast fungerar allting utan problem. Ingesson tror att mycket kan 

förbättras inom det prefabricerade bygget, men det är tur att en aspekt redan förbättrats, 

just det faktum att inte vara väderberoende. 

 

Tillverkningstiden i fabrik för ett hus är ungefär 150 timmar och ute på arbetsplatsen tar 

det sedan ytterligare ungefär 3 månader innan huset står helt färdigt och 

inflyttningsklart. Vid bostadsrätter används totalentreprenad, annars inte. 

 

Västkuststugan har även en mindre fabrik där ett helt hus tillverkas inomhus i några få 

delar, med tapeter, golv, köksutrustning, badrumsinredning mm, för att sedan sättas 

ihop direkt på plats. Det tar ungefär en vecka i fabriken för att få ett hus leveransfärdigt. 

Ingesson tror att det kommer prefabriceras ännu mer än vad man gör idag i framtiden, 

då det är svårare att få tag i hantverkare idag. 

 

 
Figur 29. Ett av Västkuststugans senaste byggen på Gamla norrvägen i Växjö. 
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Figur 30.Västkuststugans nybyggda radhus i tre huslängor på Vingavägen i Växjö. 

 

2.2.5 Kjell-Åke Gustavsson och Anders Stridh – Skanska 

”Skanska grundades 1887 och började med att tillverka cementprodukter. Man breddade 

snabbt verksamheten och blev ett byggnadsföretag. Inom 10 år fick företaget sin första 

internationella order. Skanska har spelat en nyckelroll när det gäller att bygga upp 

Sveriges infrastruktur, bl.a. vägar, kraftverk och bostäder.” (www.skanska.se 2006-05-

12) 

Kjell-Åke Gustavsson arbetar som projektchef vilket innebär att han ansvarar för ett 

antal projekt, närmare bestämt fem stycken, till ett totalt värde av ca 100 miljoner 

kronor exkl. moms. Projektchefen har kontakter när det gäller upphandling och 

kontraktsfrågor. Dessutom har han ansvar för tilläggskostnader, vissa inköp samt är 

projekteringsledare vid totalentreprenader. Han är också ekonomiskt ansvarig för 

projekten, m.m. 

Anders Stridh är produktionschef för projektet Mejeriet 3 i Växjö som vi besökte, hans 

arbete innebär att han är chef över uppförandet av projektet. Hans arbetsuppgifter består 

av att leda och fördela arbetsuppgifter för egen personal, planera underentreprenörer, 

installatörer, inköp av vissa varor mm. 
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Skanska bygger med både prefab, platsbyggt, och dessa båda byggmetoder 

kombinerade. Prefab kräver mindre arbetskraft på arbetsplatsen. För närvarande har 

prefabtillverkarna mycket att göra och därmed blir leveranstiderna långa och priset högt. 

Skanska gör alltid kostnadsjämförelser på de olika byggnadssätten i början av ett nytt 

projekt. 

 

För närvarande är det brist på yrkesarbetare (trä, betong och armerare) vilket innebär att 

det går mot mera prefab. Byggtiderna är korta och då är det fördelaktigare att använda 

prefab, speciellt under vinterhalvåret. Särskilt denna vinter har väderberoendet märkts 

av. Största fördelen är att tillverkning av prefabricering kan ske samtidigt som 

grundläggning utförs och effektiviserar därmed bygget. Problemet är oftast 

leveranstiderna som tenderar att öka, därmed även priset. Skanska har en egen fabrik 

utanför Borås där man tillverkar betongelement.  

 

Skanska inriktar sig på de flesta byggnationer, allt från små ombyggnader till stora 

projekt och mycket byggs på totalentreprenad, vilket innebär att de även projekterar. 

Vid generalentreprenader, där det är färdigprojekterat, är byggnadssättet redan bestämt. 

 

Givetvis drabbas även Skanska av byggskador men de försöker genom kvalitetssäkring 

att förebygga detta. En del köps in utomlands, t.ex. prefab trappor, målning, räcken 

m.m.  Framförallt är priset fördelaktigare och kvalitén är minst lika bra. Något 

Skanskaprojekt har även köpt prefabricerade betongelement från Polen. 

 

Just nu pågår ett projekt i kvarteret Mejeriet 3 i Växjö. Projektet innefattar 47 

bostadsrättslägenheter som byggs i två etapper och ligger utmed Liedbergsgatan. 

Bygget startade runt årsskiftet 2005/2006 och första etappen ska vara klart för 

inflyttning i december 2006 och den andra etappen i april 2007. Idag byggs den tredje 

våningen och de ligger relativt bra till i tiden. Hela huset ska bli totalt sex våningar 

högt. Fasaderna ska putsas i olika kulörer för att se ut som fyra olika hus. 
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Vid byggnationen används både prefabricerade element och platsgjutet. Grunden och de 

bärande väggarna gjuts på plats. På ett ställe vid hissen är det ganska trångt. Därför 

används där en prefabricerad del, då det annars skulle ha tagit ganska lång tid att gjuta 

det på plats.  

Mellan våningarna används ett filigranbjälklag, vilket är ett prefabricerat bjälklag med 

en tjocklek på ca 4-5 cm. Ovanpå detta gjuts sedan 20 cm betong som samverkar med 

filigranbjälklaget. I denna betong gjuts det in mer armering samt rör och elinstallationer. 

Buntar med gipsskivor lyfts på plats med kran till varje våning före det att prefabricerat 

bjälklag monteras, detta för att gipsskivorna ej ska behöva bäras in i efterhand. 

 

 

 
Figur 31. Tredje våningen har just påbörjats. 
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Figur 32. Balkongerna har stämp under sig hela byggtiden för att ta emot laster ovanifrån.   

 

  
Figur 33. Utfackningsväggarna är prefabricerade och de tillverkas på Skanskas förråd i Växjö och är här 

redo att monteras på plats. 

 



Charlotta Elwing och Kristin Sjögren  
Prefabricerade hus – en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet  2006-06-12 

 43

 
Figur 34. Stämp tar ner laster från våningarna över, under byggtiden. Det finns en speciell ritning som 

visar hur de ska stå. 

 

 
Figur 35. Armering som sticker ut ur balkongplattan ska gjutas fast ovanpå det prefabricerade bjälklaget. 

Betongen vid armeringen måste ha stumt motstånd mot den platsgjutna betongen för att inte balkongen 

ska böja neråt när stämpen tas bort, därför finns det ingen cellplast på detta ställe. 
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Figur 36. Här ligger de prefabricerade betongelementen som ska sitta vid hissen. 

 

 
Figur 37. Arbetet innefattar även garage till fastigheten. Då dessa ännu inte är riktigt klara används dessa 

till att lagra det material som inte behövs för tillfället för att skydda det mot regn. 

 

2.2.6 Per Olofsson - FT-Bygg 

Olofsson jobbar på FT-bygg som arbetsledare till 50 % och snickare till 50 %. FT- bygg 

använder sig endast av platsbyggande, inget är prefabricerat.  

”Vi använder oss inte av den typen av byggnationer, det är mest tillbyggen eller 

ombyggnationer” berättar Olofsson. Största anledningen till att de inte använder prefab 
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är att platsbyggande är deras nisch. Prefab är mest för stora byggen, vilket de inte är 

inriktade på då de mest åtar sig mindre och medelstora objekt.  

 

Hela byggprocessen innehåller många problem, det börjar med när bygglov ska sökas, 

oftast är det ekonomin som är det största problemet. Annars har FT-bygg inte haft några 

problem.  

 

Olofsson tror att byggmetoden kan förbättras med flexibel arbetskraft. Genom att 

utbilda personalen så de kan utföra fler uppgifter fås folk som kan göra allt. Detta passar 

bättre på små objekt och mindre företag.  

För att säkra kvaliteten har FT-bygg en kontrollplan. Fuktprover tas i alla delar innan 

byggnaden slås ihop. Dessa förs sedan in i kontrollplanen.  

 

FT-bygg använder sig av svenskt material och vänder sig till lokala leverantörer. 

Anledningen till att de inte beställer utomlands är att de inte gör några större 

beställningar och lägger inget på lager, vilket gör att de inte tjänar på det.  

De handlar när det behövs och har avtal med vissa i byggmaterialbranschen.  

 

Just nu håller de bland annat på med en tillbyggnad på Trastvägen 4 i Högstorp. Annars 

håller FT-bygg mest på med anläggningar, de gör t ex. om i trädgårdar.  
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Figur 38. Tillbyggnaden på Trastvägen 4. 

 

 
Figur 39. Här är virket man ännu inte använt övertäckt 

 



Charlotta Elwing och Kristin Sjögren  
Prefabricerade hus – en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet  2006-06-12 

 47

2.1.6  Jämförelser 

På Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF:s hemsida kan vi ta del av ett 

projekt där de jämfört platsbygge med elementbygge på ett visst objekt. Slutsatser de 

kunde dra av projektet var att projektering för prefabricerat bygge behöver 25% mer tid 

och resurser än ett platsbygge, dessutom var fel som upptäcktes dyrare att åtgärda på det 

prefabricerade bygget då det inte kan ses förrän det är monterat.  

Men resultatet av produktionen visar att det går tolv veckor snabbare att bygga ihop ett 

prefabricerat hus samt att produktionskostnaderna minskade med ca 5%.  

Ur ergonomisk synpunkt skiljde sig de olika systemen inte åt nämnvärt och det samma 

gällde kvaliteten. (www.sbuf.se 2006-04-19) 

 

 



Charlotta Elwing och Kristin Sjögren  
Prefabricerade hus – en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet  2006-06-12 

 48

3. Diskussion 
Att byggbranschen är inne i en spännande utveckling är det ingen tvekan om. 

Byggbranschen går på högvarv och nya byggnader växer upp på flera olika platser i 

Växjö. Det som kan ses på bostadsbyggandet är att det är i huvudsak bostadsrätter som 

byggs.  

 

Kanske kan det bli så att ju fler yngre yrkesfolk som kommer in i branschen samtidigt 

som de äldre går i pension desto mer lämnas platsbyggandet till förmån för det 

industrialiserande byggandet. 

 

Allt fler väljer att använda sig av prefabricerade element i byggandet. Detta gör att 

efterfrågan i Sverige är stor, vilket har lett till att det kan ta ca ett år från beställning till 

leverans av delarna och samtidigt stiger priset på dem. Det är då inte alltid möjligt att 

använda sig av prefabricerade element där det är tänkt så allt får byggas på plats. Ett 

exempel på detta är om företaget får en beställning som ska vara klar inom t.ex. ett 

halvår. För att få prefabricerade delar får de söka sig utomlands. Vanligast idag är Polen 

men snart kommer också troligtvis handel med andra länder runt Östersjön. 

 

Att beställa utomlands är nog något som kommer att växa i framtiden då vi märker att 

Sveriges marknad inte begränsar företagen till Sverige. Då även gränserna mellan 

länderna mer och mer suddas ut kommer det bli lättare att beställa utomlands. I städer 

runt vår kust beror det inte alltid på att själva varan är billigare än utomlands, utan 

transporten av varan kan bli det istället. Ett företag i södra Sverige kan tjäna mer på att 

beställa varor från Polen, medan företag i städer längre norrut kanske inte tjänar på det 

då transportsträckan blir för lång. 

 

Det verkar som att de flesta felen uppstår genom kommunikationssvårigheter. För att 

undvika missförstånd utomlands vore det bästa att en svensk representant kan skickas 

ner och finnas på det utländska företaget så inga missförstånd ska kunna uppkomma. 

Men även detta med att ha en representant utomlands blir självklart en kostnadsfråga för 

det svenska företaget. Bestämmelser och normer kan också skilja sig mellan Sverige 
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och utlandet, det som krävs i utlandet är kanske inte tillräckligt enligt de svenska 

kraven, vilket är viktigt att kolla upp så inte bristfälliga varor levereras. 

 

Men att se sig om efter leverantörer utomlands behöver inte bara innebära en 

kostnadsfråga. Det kan också vara så att det kan handla om missnöje med den gamla 

leverantören och företaget därför ser sig om efter en ny, eller att det finns ett visst 

förtroende för den enskilde leverantören utomlands. Men i många fall är det nog så att 

företaget vill behålla den gamla, men letar efter en ny leverantör för att pressa priserna 

mot den gamla. 

 

Då byggproduktionen varit låg de senaste åren har även tillverkningen varit mindre. 

Antalet tillverkare av prefabricerade element är för få i förhållande till hur mycket det 

byggs i Sverige idag. Under 1990-talet då branschen hade en nedgång stängdes en del 

fabriker ned, dessa hade idag behövts igen. Men frågan är hur mycket det kan satsas på 

att öka denna produktion då branschen kan svänga och gå nedåt inom några år igen. 

 

En fördel med det prefabricerade byggandet är helt klart att inte bli lika väderberoende 

som innan. Istället blir arbetsmiljön som i vilken fabrik som helst, produkter tillverkas 

och slussas ut runt om i landet. Detta bidrar också till mindre spill och svinn av 

material, det blir billigare att få in material till fabriken, då det alltid finns en viss 

beställning av samma varor. Men problemet med att köpa in material till elementen 

kvarstår dock fortfarande. Byggarbetsplatsen blir inte längre en byggarbetsplats, utan 

istället en montageplats där alla delar till byggnaden kommer då de ska. Allt för att 

elementen ska undvika att ha kontakt med eventuell dålig väderlek och för att det ska gå 

snabbare tidsmässigt. Dessutom fås en mycket renare arbetsplats då inga delar eller 

byggmaterial ligger på byggarbetsplatsen under en längre tid. 

 

En nackdel kan det dock bli för arbetarna. De får jobba med samma saker och på samma 

arbetsplats hela tiden. Vilket säkert kan uppfattas olika, då vissa hellre har en fast 

arbetsplats att åka till, och andra ser detta med att arbeta på olika ställen med olika 

projekt som en fördel med jobbet.  
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Förmodligen kommer planeringsfasen att behöva mer tid än vad det gör idag då 

leveranser måste planeras noggrant för att prefabricerat byggande ska löna sig. Kommer 

delarna för sent har en stor poäng med det prefabricerade bygget gått förlorad. Det 

innebär en större tidsåtgång och tidsåtgång innebär att också mer pengar går åt. 

 

Många är rädda för att en ökad industrialisering kommer bidra till nya byggnader som 

påminner om Miljonprogrammet. Det är nog inte så stor risk för det då dagens 

byggande är mycket modernare och mycket mer kunskap finns. Lärdom kan tas av 

”misstagen” som gjordes under Miljonprogrammet så de inte görs om. Under 1960- och 

70-talet var bostadsbristen stor och samhällssituationen var en annan. Idag behöver inte 

bostäder produceras i samma mängd som då, vilket ger mer tid till att utforma husen.  

 

För ett lyckat byggande med kortare tider bör samarbetet mellan logistikföretag och 

byggföretag ökas. Detta eftersom byggföretaget kan koncentrera sig på byggnadens 

kvalitet medan logistikerna kan koncentrera sig på att leveranser kommer i tid m.m.  

En viktig aspekt för att detta ska lyckas är att de olika parterna kan kommunicera med 

varandra och att de som utför logistikarbetet har stor kunskap om byggprocessen. Utan 

denna kunskap är det mycket svårt att utföra ett bra arbete. 

 
För att prefabricerat byggande ska löna sig måste större volymer beställas och 

mellanlagras i ”egen lokal”. Detta är inte möjligt för ett mindre företag då de inte har 

användning för så mycket. Mindre företag håller oftast på med mindre projekt, 

tillbyggnad, ombyggnad och renovering. Då måste materialet anpassas till varje projekt 

och det är mycket lättare att bygga och gjuta allt på plats.  

 

Det är viktigt att innan arbetet med ett byggprojekt jämföra kostnadsmässigt vad 

företaget kommer att tjäna mest på. Det är stor skillnad på kostnadsfördelningen mellan 

platsbyggda och prefabricerade byggen vad gäller byggarbetsplatskostnader, 

driftkostnader, projektering, osv. I entreprenader med prefabricerade betongelement är 

produktionskostnaderna betydligt högre. Vid bygge med förtillverkade element behövs 

oftast en större kran som kan ta de större elementen och att marken dessutom klarar av 
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kranens och lastens tyngd. Klarar den inte detta måste marken förstärkas, vilket kan 

bidra till ytterligare kostnader som kanske inte räknats med från början. 

 

En nackdel som kommer med industrialiseringen är att snickarna och övriga arbetare 

istället jobbar på fabrik och deras löner istället minskas till industrilöner. 
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4. Slutsats  
Det finns stora möjligheter med industrialiserat byggande. Det som krävs är mer 

kunskap och effektivare system för att det ska kunna förändra byggsektorn då de gamla 

traditionerna är djupt rotade. Men de flesta verkar ändå ha en positiv attityd till prefab.  

 

Viktigt vid båda byggproduktionsmetoderna är planering! Det är planeringen som avgör 

om det blir ett lyckat projekt eller inte. Kommer inte leveranser till byggplatsen i tid blir 

det förseningar, vilket i sin tur medför längre byggtid och ökade kostnader.  

 

Det går att sänka kostnaderna i byggbranschen rejält, men för att det ska gå krävs 

mycket kunskap. Branschen behöver genomgå stora förändringar och i större 

utsträckning ta lärdom av bilindustrins arbetssätt, JIT.  

 

Med industrialiserat byggande ska även kvaliteten på byggprojekten och elementen 

höjas. Att riskerna för fuktskador minskas är en viktig del då alla delar tillverkas i fabrik 

och skyddas då för det hårda klimatet utanför. Även arbetarna får ett behagligare klimat 

att vistas i, speciellt på vintern. 

 

Något som är viktigt vare sig man bygger med prefabricerade element eller platsbyggt 

är att arbetsgruppen är väl synkroniserad. Har gruppen jobbat tillsammans under en 

längre tid behöver inte längre glapp ske där de får vänta på varandra. Detta kan spara in 

mycket tid av hela byggtiden av ett projekt. 

 

Det blir lättare att bygga på vintern, då största fokus ligger på monteringsarbetet och 

inte snöröjning m.m. Arbetarna får också en bättre arbetsmiljö då de kommer in i ett 

isolerat hus snabbare.  

 

Fördelen med att bygga platsbyggt är att alltid veta vilket material som använts och vart 

det kommer ifrån. Detta gäller även vid en egen tillverkning av prefab. Annars kan det 

bli som Gunnar Sjökvist menar, att du ser vad det är för material på ytan, men kanske 

inte har lika bra koll på vad som finns inuti och vad det är för kvalitet på det materialet.  
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Fungerar prefab på rätt sätt vid en byggnation, dvs. delar kommer i tid, med rätt mått 

och kvalitet tjänas mycket in på det tidsmässigt jämfört med platsbygge. Oftast är det 

just tiden på byggarbetsplatsen man tjänar på med prefab, att det blir billigare just för att 

det inte tar lika lång tid som att bygga platsbyggt. För tillfället, som Kjell-Åke 

Gustavsson säger, är priset på prefabricerade element dyrare, då det är hög efterfrågan 

på dem just nu. 

 

Som Andersson m.fl. säger måste vi lära oss hur vi ska använda de tekniker och 

erfarenheter som vi har, vi vet hur vi ska åtgärda skador och byggfel, men 

problemsökandet måste börja ytterligare ännu tidigare. Detta har nu kommit en bit på 

vägen genom att förtillverka element. 

 

Det finns ett nästan obegränsat antal variationsmöjligheter på hus och möjligheter att 

anpassa ett standardhus för att bättre passa sina behov.  

 

Industrialiserat byggande är byggmetoden vi kommer att se mycket av i framtiden. 
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Bilaga 1.1  
Frågor vi ställde till vår empiriska del  

• Vad arbetar du som? 

• Din uppgift i byggprocessen?  

• Bygger ni med platsbyggt eller prefab? 

• Varför bygger ni platsbyggt/prefab? 

• Vilka erfarenheter har ni av ert slags byggande? 

• Har ni gjort någon jämförelse mellan byggnadsmetoderna? 

• Varför använder ni inte den andra produktionsmetoden 

• Har ni märkt någon uppgång/nedgång av ert arbetssätt? 

• Vilka ev. problem har ni haft med er metod? 

• Kan den metoden ni använder er av förbättras på något sätt? 

• Hur väderberoende känner ni att ni är? 

• Vilka slags byggnationer är ni mest inriktade på? 

• Ställer kunden önskemål om byggnadsmetoden? 

• Har ni drabbats av byggskador? Vad? 

• Tillverkar ni på egen hand el får ni det från beställare?  

• Kvalitet – vad görs för att säkra kvaliteten?  

• Har du något att tillägga? 

• Beställer ni material utomlands? 

• Är prefabricerade hus framtidens byggnadsmetod? 
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