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ABSTRACT  

At Byggmäster i Mälardalen AB and many other contractors in the construction business, the 

overall responsibilities for the production and a big part of the production planning are today 

put in the hands of the site manager. This role is as such crucial for the execution of the 

production and whether the building process will be safe enough, economical and of high 

quality. In order to be able to take on several projects at once, a well-established company 

would need several site managers. Chances are there could be differences in construction 

management between these site managers, this due to individual diverseness and differences 

in experience. To improve the site managers’ chances to manage the construction, an 

investigation was made to evaluate the possibilities to restructure the work procedure of the 

site manager. To obtain a comprehensive view of the role the site manager plays in the 

construction business, a comparison of the description of the site manager role was made 

between Byggmäster i Mälardalen AB and several of the major Swedish contractors. The 

literature study was made to support our hypothesis and interviews to obtain current 

information from the company. In order to evaluate whether it is possible to ease the work 

load of the site manager and to contribute to a bigger uniformity among site managers, an 

informal meeting between site managers was arranged. The interviews with the site 

managers and related staff at Byggmäster i Mälardalen AB would bring context to the 

comprehensive view of the site manager at the company. The gathered results were analysed 

and evaluated. By establishing a straight dialogue among the site managers as well as a 

sufficient method of experience-sharing, differences in ways of thinking can provide the 

individual site manager a wider perspective on construction management and a better 

production planning at Byggmäster i Mälardalen AB could be achieved. This can result in 

long term improvements for the company regarding their work process. To maintain a 

dialogue and share experiences after projects, time for the effort must be included during the 

project planning. The possibility to create more time and better conditions for the site 

manager during the construction production process can also be made in connection to the 

early planning. If the site manager had been given insight to the project earlier, the thought 

process of how the planning should be done could begin earlier.  

Keywords: Design phase, experience-sharing, production phase, production planning, 

project planning, site manager 
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SAMMANFATTNING  

På Byggmäster i Mälardalen AB och på stora delar av byggbranschens entreprenadföretag 

läggs i nuläget det övergripande ansvaret över produktionen och stora delar av 

produktionsstyrningen i platschefens händer. Denna roll är som sådan avgörande för hur 

produktionen fortlöper och huruvida processen med att uppföra byggnaden blir tillräckligt 

säker, ekonomisk och kvalitativ. Då man i ett etablerat företag har flera platschefer för att 

kunna ta sig an flera projekt samtidigt blir det, på grund av individuella olikheter och olika 

erfarenheter, skillnader i produktionsstyrningen olika platschefer emellan. I syfte att 

förbättra platschefens förutsättningar att styra produktionen gjordes en utvärdering av vilka 

möjligheter som finns för att omstrukturera platschefens arbetssätt. 

Med en tydlig dialog platschefer emellan och en väl fungerande metod för 

erfarenhetsåterföring kan skillnader i tankesätt bidra till en bredare syn på 

produktionsstyrning hos den enskilde platschefen. Detta kan i sin tur bidra till reflektioner 

och i det långa loppet forma företagets pågående arbete till det bättre. För att kunna 

upprätthålla en dialog och återkoppling i samband med gjorda projekt krävs att tid avsätts 

för detta arbete i samband med projektplaneringen, en bristvara i byggbranschen över lag. 

Möjligheten att skapa mer tid och bättre förutsättningar för platschefen under 

produktionsskedet kan även göras i samband med den tidiga planeringen, där främst kalkyl 

och inköp i nuläget tittar på anbud och prisförslag. Hade denne getts en inblick i projektet 

redan under det här skedet hade tankar om hur planeringen ska utformas och det mentala 

bygget kunnat påbörjas. 

För att få en helhetssyn kring hur rollen som platschef i byggbranschen ser ut, utvärderades 

och jämfördes beskrivningen av platschefens roll hos Byggmäster i Mälardalen AB och de 

större byggföretagen. Det material som rapporten grundar sig på är i form av en 

litteraturstudie som stöd för våra hypoteser, en omfattande intervjuundersökning för att få 

aktuell och verklighetsförankrad information och en praktisk tillämpning av lämpliga 

åtgärder för att värdera huruvida det går att tillföra stöd till platschefens arbetsbörda och 

bidra till större enighet platschefer emellan.  

För att få ett sammanhang där platschefens roll diskuteras i sin helhetsbild intervjuades 

samtliga platschefer med angränsande personal i Byggmäster och det samlade materialet 

analyserades och utvärderades. Ett arbetsplatsbesök gjordes också för att undersöka hur 

planeringen tillför struktur på arbetsplatsen och huruvida yrkesarbetarnas åsikter kring hur 

planeringsarbetet fungerar stämmer överens med de visioner som ledningen på bygget har. 

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, platschef, produktionsplanering, produktionsskede, 

projektering, projekteringsskede, projektplanering
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I litteraturen föreskrivs det att produktionsteknisk erfarenhet bör beaktas i större grad i 

planeringsskedet. Enligt Persson (2012) är platschefens roll i anbudsskedet att delta aktivt i 

val av metod, granskning av tidplanförslag samt vara behjälplig vid beräkning av 

arbetsplatsomkostnader, trots detta är intrycket av branschen att det inte avsätts tid för 

platschefen att delta i planeringen i anbudsskedet. De platschefer som vi varit i kontakt med 

på Byggmäster i Mälardalen AB har åsikten att deras breda produktionstekniska kunskap 

borde nyttjas i större grad även under anbudsskedet. Inte ens i de produktionsrelaterade 

frågorna ges platschefens erfarenheter särskilt stort utrymme i detta skede. Det huvudsakliga 

ansvaret platschefen tilldelas är upprättandet av olika produktionsplaner och styrandet av 

utförandeskedet med allt vad detta innebär. Kan dessa göras redan i god tid innan 

produktionsskedet skulle det kunna ge platschefen en större förmåga att tidigt förutse 

riskmoment, arbetsbelastning, förbereda arbetsberedningar och redan då planera arbetet i 

utförandet i stora drag.  

Hösten 2014 genomförde Byggmäster i Mälardalen AB en utbildning för sina tjänstemän. 

Utbildningen gick ut på att få en tydligare struktur i arbetsuppgifter och ansvarsfördelning 

under utförandeskedet. Företaget ville även få en tydligare röd tråd i sitt arbete där alla 

arbetar mot en gemensam målbild. En god planering är en av grundförutsättningarna för ett 

gott slutresultat och ledningen i Byggmäster i Mälardalen AB hade som delmål att sätta rätt 

roller i företaget på rätt plats i projektet.  

Under planeringen av ett projekt är i regel produktionen igång på andra projekt där 

platschefen behövs. I slutskedet av en byggnadsproduktion ska många delmoment 

sammanfogas till en enhet under stressade förhållanden med små tidsmarginaler. Arbetet 

som platschefen utför på byggarbetsplatsen kan inte någon annan i företaget göra förutom i 

viss mån arbetsledaren. Därför kan det vara svårt och omotiverat för företaget att blanda in 

denna roll i den tidiga planeringen av andra projekt i för stor utsträckning. Persson (2012) 

och Révai (2012) är ense om att platschefen ska ha en delaktighet i framtagandet av anbudet.  

1.2 Problemformulering 

Platschefens situation på byggarbetsplatsen idag är i många fall associerad med dålig 

arbetsmiljö med för många ansvarsområden och arbetsuppgifter att kontrollera samtidigt 

(Thorén, 2006). För att förebygga en stressig arbetsmiljö i produktionen men samtidigt få 

alla moment en platschef ansvarar över att fungera kan många av dessa moment planeras i 
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förväg. Idag kan platschefen i vissa projekt få för lite insyn i projektet i ett tidigt skede och på 

så sätt ges inte denne en möjlighet att tänka över sin produktionsstyrning i god tid. 

På arbetsplatserna i ett företag kan det skilja sig mycket i avseende på produktionsstyrning. 

Verksamheten på byggarbetsplatsen präglas i stor grad av vilka insikter, erfarenheter och 

värderingar platschefen har med sig från utförda projekt eller andra företag. På så vis blir 

planeringen av produktionsskedet en produkt av platschefens synsätt. Ett problem med detta 

kan vara om de val platschefen gör inte baseras på den samlade kunskap som finns i företaget 

utan på dennes egna erfarenheter och invanda beteendemönster. 

1.3 Syfte 

Examensarbetet kommer att ge en större insikt i rollen som platschef på Byggmäster i 

Mälardalen AB och vikten av dennes roll i planeringen. Med detta som grund ska förslag ges 

på hur ett bättre planeringsarbete kan uppnås. Det kan övertyga både företag och beställare 

att lägga mer tid och resurser på planering av en produktion. Det syftar även till att kartlägga 

skillnader mellan företagets olika platschefers sätt att styra produktionen och hur 

planeringen av produktionsskedet kan förbättras om fler med erfarenhet av platschefsrollen 

involveras.  

1.4 Frågeställningar 

- Hur kan en platschefs inblandning påverka delar av den tidiga planeringen för att få 

en produktionsfas med så få problem som möjligt? 

- Vilka av de planeringsmoment som utförs av platschefen under produktionsfasen 

skulle kunna tidigareläggas? 

- Hur ser arbetsrollen som platschef på Byggmäster i Mälardalen AB ut idag med 

avseende på ansvarsområde och arbetsuppgifter? 

- Hur speglar olika platschefers tidigare erfarenheter deras arbetsplatser? 

- I vilken utsträckning skulle fler än en platschef i det tidiga planeringsarbetet kunna 

bidra till större enhetlighet i företagets produktion? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till planeringen av utförandeskedet vid nyproduktion av bostäder. Därför 

behandlas inte företagets personal som arbetar med byggservice. 
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en djupare teoretisk kunskap kring planeringsarbetet hos byggentreprenörer, bygg-

processen som helhet och platschefens roll genomfördes en studie av relevanta böcker, 

rapporter, tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar som berör uppsatsens 

huvudsakliga ämne. Vi har sökt på kombinationer av sökord som: platschef, planering, 

byggproduktion, organisation, byggplanering, site manager, construction, planning och Lean 

production. För att kvaliteten och validiteten i det samlade resultatet från intervjuerna skulle 

vara av hög dignitet gjordes en inledande studie av intervjuteknik. 

2.2 Fallstudie 

För att möjliggöra ett examensarbete förankrat i verkliga exempel genomfördes en fallstudie 

där intervjuer av planeringspersonal på Byggmäster i Mälardalen AB och arbetsplatsbesök 

gav en tydlig syn på dagsläget där åsikter och önskemål om förbättringar kring 

planeringsarbetet framgick. I resultatet lyftes åsikter som var relevanta med avseende på 

rapportens avgränsningar, frågeställningar och syfte fram. Arbetsplatsbesöket och 

platschefsmötet genomfördes för att kartlägga arbetsplatsrelaterade svårigheter ur 

planeringsperspektiv. 

 Intervjuer 

Intervjuerna riktade sig till ledningen och den personal som finns på Byggmäster idag som på 

något sätt är inblandad i platschefens planering av produktionsskedet. Föremål för 

intervjuerna var därför flera platschefer på företaget samt delar av övrig personal som deltar i 

planeringsarbetet på olika sätt. En platschef kunde inte delta på grund av en hektisk 

arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. På samma vis kunde inte en av företagets två projektledare 

delta. Antalet intervjuer blev totalt sju stycken fördelade på tre platschefer, två 

kalkylingenjörer, en projektledare och en kvalitetsansvarig.  

Platscheferna sköter den direkt operativa ledningen på byggarbetsplatsen medan inköp, 

kalkyl och projektledare har hand om de andra frågorna runt planering och samordning av 

projektet. Beroende på den intervjuades position och arbetsuppgifter i företaget utformades 

två intervjuguider, en för platscheferna och en för resterande personal. Intervjuerna var inte 

anonyma och återfinns i sin helhet med frågor och svar i bilaga 1 och 2. 
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 Arbetsplatsbesök 

Med intervjuerna som grund gjordes ett besök på arbetsplatsen för ett av företagets projekt, 

projektet Ansgar. Där undersöktes yrkesarbetarnas åsikter kring planeringen och situationen 

på arbetsplatsen, detta för att exempelvis se hur samordningen för yrkesarbetarna fungerar 

och hur planeringen når ut på bygget. Metodiken för informationsinsamlingen var korta 

intervjuer med lagbasen och yrkesarbetarna. Dessa genomfördes utan någon form av 

intervjuguide. De diskussioner som uppstod analyserades för att kunna härleda problem och 

missförhållanden till brister i planeringsarbetet. 

 Platschefsmöte 

För att uppnå en bättre byggnadsproduktionsplanering genomfördes ett möte där 

platschefen för ett kommande projekt fick ta del av en mer erfaren platschefs åsikter kring 

planeringsarbetet av det enskilda projektet. Efter mötet genomfördes en kort ostrukturerad 

intervju för att utvärdera effekterna av införandet av denna typ av möte där erfarenheter kan 

återföras i företagets kommande projekt. Denna intervju återfinns i sin helhet med frågor och 

svar i bilaga 3. Projektet som diskuterades var Älvkullen i Västerås, flerbostadshus i två plan 

med betongstomme. Det är en utförandeentreprenad där Byggmäster i Mälardalen AB står 

för byggandet. 

Den platschef som kommer att leda utförandet av Älvkullen är Martin Zanton, en platschef 

som har varit mer inblandad i utförandet av konstruktioner av lättbetong än av betong. 

Martin är utbildad byggingenjör och har färre års erfarenhet som platschef än den platschef 

som han fick stöttning av under mötet. 

Den platschef som fick komma med åsikter om den utförda produktionsplaneringen var 

Anders Delerud, en erfaren platschef med snickarbakgrund och en gedigen tid i 

byggbranschen bakom sig. Hans erfarenheter sträcker sig både inom trä-, betong- såväl som 

lättbetongkonstruktioner. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Kapitlet avser att ge kunskap om de moment som angränsar till platschefens roll i 

planeringen av byggprocessen och hur platschefens roll ser ut i dagsläget. Allt som skrivs och 

tas upp i följande avsnitt görs således i förhållande till hur detta kan påverka platschefens 

arbete.   

3.1 Byggprojektets olika faser 

Ett behov av exempelvis nya lokaler väcker hos en byggherre en idé. Ett nytt byggprojekt har 

fötts. Byggherrens idé behöver utvecklas under en projektering, antingen i dennes egen regi 

eller av en totalentreprenör. Någon måste även bygga byggnaden och i det fall byggherren har 

stått för projekteringen anlitas en entreprenör för utförandet, annars stannar projektet hos 

totalentreprenören. Utifrån de givna förutsättningarna beräknar entreprenören sina 

kostnader för projektet och med dessa till grund lämnas ett anbud. En översiktlig 

tidsplanering görs för att säkerställa att byggnaden kan stå klar enligt byggherrens 

slutdatum. Under förutsättning att entreprenören får uppdraget påbörjas ett tungt och 

intensivt arbete med att överföra informationen från anbudsskedet med eventuella ändringar 

i förfrågningsunderlag eller rambeskrivning till en noggrann produktionsplanering. I bästa 

fall kan planeringen som gjordes i anbudsskedet användas med endast smärre 

omarbetningar, men det kräver att ambitionsnivån i anbudsskedet har varit hög och att väl 

avvägda metodval gjorts (Révai, 2012). 

Under byggstarten upprättas planer för det bästa sättet att uppföra byggnaden. Det finns inga 

anledningar att frångå dessa planer under byggskedet om inte oförutsedda störningar 

inträffar. Med hjälp av en utförlig planering kan störningar förebyggas och om något 

oförutsett skulle hända kan de negativa effekterna minskas. Förutom att parera störningar är 

det viktigt att bevaka sina tidplaner så att inga moment missas och att ha ett ständigt 

vakande öga på projektets ekonomi. För att kunna följa vad som gjorts i olika delar av 

projektet och göra avstämningar med underentreprenörer, beställare, arbetsledning och egen 

planeringspersonal hålls olika möten regelbundet under byggtiden (Révai, 2012). 

När sluttiden för bygget börjar närma sig ökar antalet aktiviteter och en detaljerad planering 

av färdigställandet bör utföras. Under slutskedet tillkommer nämligen arbetsmoment i form 

av olika besiktningar, provningar, kontroller och justeringar. Dessutom behövs tid avsättas 

för att kunna rätta till fel och brister (Révai, 2012). Slutskedet är med andra ord en mycket 

hektisk tid för ledningen på byggarbetsplatsen. 

3.2 Planering av ett byggprojekt 

Att planera ett projekt är en grundförutsättning för att lyckas styra en komplicerad 

verksamhet med de mål som sätts mellan utförare och beställare. Även om de flesta på en 

byggarbetsplats har någon form av erfarenhet från tidigare genomförda projekt krävs en 
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samordning där gemensamma beslut utgör en grund för att de gemensamma mål och delmål 

som satts ska kunna uppfyllas. Under tiden av ett välplanerat projekt kan arbetet följas upp 

gentemot planerad arbetsgång och fel kan styras upp i tid. Planeringen måste också vara 

dokumenterad i form av till exempel olika tidplaner och resursplaner (Persson, 2012). 

I en undersökning gjord av Johansson och Mattson (2006) med resultat baserat på en 

fallstudie hos NCC Construction framgår att majoriteten av de tillfrågade värderar en god 

planering högt. Problem den studien pekar på som kan uppstå från dålig planering är 

förseningar av arbetet, onödiga omarbeten, felaktig ordningsföljd av arbetsmoment, 

osäkerhet i arbetsfördelning, svårigheter för yrkesarbetare att fatta egna beslut samt sämre 

arbetsmiljö. 

Ett lämpligt sätt att lösa problematiken runt för korta byggtider och samtidigt kunna planera 

före byggstart är att vid upphandlingen av entreprenaden komma överens med beställaren 

om en rimlig planeringstid innan produktionen börjar alternativt att vid uppdelningen av de 

olika byggfaserna tilldela planeringen en skäligt stor del av kontraktstiden för projektet 

(Révai, 2012). 

 Planering i anbudsskedet 

”Det som möjliggör en tidigare byggstart är naturligtvis om man har utarbetat sina 

nödvändiga produktionsplaner i anbudsskedet”, Révai (2012, s. 254). 

Det är redan under anbudsskedet av ett projekt viktigt att ha klart för sig vilka tidplaner och 

planer som ska göras för att få produktionen att fungera, samt vem som bär ansvaret att göra 

och se över respektive plan för att undvika att något i processen uteblir. I dessa fall kan 

checklistor och projektplaner där ansvarsområde och ansvarig klargörs vara till stor hjälp. 

(Morgan Österlind, personlig kommunikation, 17 april 2015). 

Produktionsteknisk erfarenhet är viktig i anbudsskedet. Det kan räcka med ett fåtal 

planeringstillfällen där exempelvis den tilltänkte platschefen deltar för att en större 

träffsäkerhet vad gäller metodval, aktivitetssamband och beräkning av 

arbetsplatsomkostnader ska erhållas (Daniel Lind, personlig kommunikation, 23 april 2015). 

Att få med erfarna människor i planeringen av produktionen, exempelvis platschefen, redan i 

anbudsskedet är enligt Nordstrand (2008) något att föredra och även ganska vanligt 

förekommande i byggbranschen. Planeringen av en byggproduktion kräver att man har goda 

kunskaper inom byggnadsproduktion och att man enligt Révai (2012) har god kunskap inom 

exempelvis: 

- Olika byggmetoder och vad dessa innebär för arbetet 

- Vilka resurser en byggmetod erfordrar 

- Hur mycket resurser en aktivitet kräver 

- Vad olika resurser kostar att finansiera 
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Den teoretiska bilden av anbudsskedet tillämpas väldigt sällan i de mindre företagen där det 

inte finns enskilda representanter för alla funktioner i företaget. I de fallen är det väldigt få 

som tillämpar erfarenhetsbaserad planering redan i anbudsskedet (Daniel Lind, personlig 

kommunikation, 23 april 2015). 

 Projektering 

Under projekteringen samlas allt underlag för utformningen av byggnaden. Arkitekt, 

konstruktör, brandkonsult och övriga inblandade specialister får säga sitt om hur byggnaden 

ska utformas för att uppfylla regler och krav. I det här skedet läggs alltså underlaget för 

kommande produktion- och kalkyleringsfas fram gällande bland annat övergripande 

planering och metodval (Révai, 2012). 

 Anbudstidplan 

I anbudsskedet görs en tidplan för hur produktionen planeras fortlöpa som sedan lämnas in 

tillsammans med anbudet. Denna kallas anbudstidplan och är en bindande anbudshandling. 

Den innehåller vissa kontraktstider såsom byggstart och färdigställande och därför är det 

viktigt att entreprenören kan hålla det som lovats. En väl genomförd grundplanering blir ett 

stabilt underlag för en anbudstidplan utan avvikelser (Révai, 2012). 

 Metodval 

Entreprenörens metodval påverkar i stor omfattning projektets kostnader och kan också bli 

en avgörande faktor för att vinna ett anbud, speciellt vid totalentreprenader. Vid en 

utförandeentreprenad har beställaren redan detaljerade specifikationer på utformningen av 

byggnaden i sitt förfrågningsunderlag men entreprenören kan ändå hitta bättre lösningar ur 

ekonomi-, konstruktion- eller produktionsmässig synpunkt som kan påverka projektets pris 

till det bättre. Inför ett metodval diskuteras frågor kring hur arbetsgången ska vara. I det här 

läget kan det vara lämpligt att analysera olika förslag (Révai, 2012). Olika metoder tar ofta 

olika lång tid men det är viktigt att använda en metod som ger det efterfrågade resultatet 

utan att medföra risker eller problem (Persson, 2012). Frågor som berör produktionen kan 

granskas från olika vinklar; ska arbetsmomenten vara i en viss ordning? Blir platsgjutet 

bättre eller är prefabricerade stomelement att föredra? Är platta på mark det bästa tänkbara? 

En tidig jämförelse mellan olika alternativ utgör en bra grund till beslutsfattandet. I vissa fall 

blir metodvalen redan i anbudsskedet styrande för kalkylarbetet (Révai, 2012). 
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 Arbetsplatsomkostnader 

 

De kostnader som innefattar etablering, drift och avetablering av byggarbetsplatsen, 

maskinhyror samt arbetsledning brukar kallas gemensamma kostnader eller 

arbetsplatsomkostnader. Révai (2012) menar att dessa kostnader inte bör tas lätt på då de 

utgör en ansenlig del av entreprenadens totalkostnad. Det finns olika metoder att beräkna 

arbetsplatsomkostnaderna, där en metod är att göra en detaljerad, projektspecifik beräkning 

där de Administrativa Föreskrifternas delar om allmänna arbeten och föreskrifter beaktas. 

Med hjälp av väl avvägda metodval och en noggrant utförd produktionsplan i anbudsskedet 

kan därefter antalet dagar då exempelvis byggkran och bodar behövs hyras tas fram. För att 

veta vilka hjälpmedel eller maskiner som behövs var, när och i vilken utsträckning är 

erfarenhet från produktionsarbete ytterst relevant (Révai, 2012). 

Ett annat sätt att räkna ut arbetsplatsomkostnaderna är med hjälp av standardvärden där 

kostnaden uttrycks i kronor per kubikmeter byggvolym, kvadratmeter bruttoarea eller ett 

rent procentuellt påslag på antingen entreprenadsumma eller direkta byggkostnader. Detta 

förenklade sätt bör undvikas (Révai, 2012). 

Om entreprenören anser att en detaljerad beräkning av arbetsplatsomkostnaderna ska göras 

brukar checklistor eller blanketter användas för att inga kostnader ska missas. Sådana 

checklistor finns även i de mjukvaror entreprenörerna använder i kalkylarbetet (Révai, 2012). 

Vid genomgång av dessa checklistor är det viktigt att ha någon som har erfarenhet från 

produktionsarbetet för att få med sig alla arbetsplatsomkostnader i kalkylen (Daniel Lind, 

personlig kommunikation, 23 april 2015). 

 Planering i byggstartskedet  

Det är planeringsarbetet som bygger grunden för hur den fortlöpande produktionsfasen ska 

fungera. Planeringen ska vara en grund till arbetet på plats från början till slut och en ram för 

när varje enskilt moment i byggproduktionen ska hända i förhållande till varandra. 

Planeringsarbetet av utförandeskedet av ett projekt mynnar ut i produktions-, inköps- och 

leveranstidplan etcetera (Persson, 2012). 

I den fallstudie som Johansson och Mattson (2006) genomförde rådde delade meningar 

mellan tjänstemän och yrkesarbetare om vilken typ av planering som var i störst behov av 

förbättringar. Tjänstemännen framhävde vikten av den övergripande planeringen och 

yrkesarbetarna pekade på den kortsiktiga, rullande planeringen. I sin analys av fallstudien 

nämner de möjligheten att en bristande långsiktig planering avsevärt försvårar den 

kortsiktiga planeringen. Ett av deras förbättringsförslag är att avsätta mer tid för planeringen 

före byggstart. 
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 Projektplan 

I projektplanen beskrivs de mål som byggherre, beställare och brukare har som förväntningar 

på byggnaden och framgår ur ritningar och beskrivningar. De kvalitetskritiska delarna för 

projektet som ska uppfylla dessa förväntningar identifieras i kvalitetsplanen. Enligt Persson 

(2012) bör kvalitetsplanen bland annat innehålla: 

- Platsorganisation 

- Kontraktsgenomgång 

- Kontrollplan 

- Arbetsberedningar 

- Rutin för mottagningskontroll av leveranser 

 

 Produktionstidplan 

Produktionstidplanen sammanställer produktionstiden och alla de arbetsmoment som 

behöver göras för att få en slutprodukt inom de givna tidsramarna. Vissa milstolpar som bör 

framgå tydligt ur produktionstidplanen är starttid, färdigställande och besiktningar. Starttid 

och datum när projektet förväntas vara klart framgår oftast av de Administrativa 

Föreskrifterna i förfrågningsunderlaget (Persson, 2012).  

Enligt Révai (2012) är nätplanering den lämpligaste metoden att använda när en 

produktionstidplan ska tas fram då den bland annat uppmuntrar till en tidig analys av 

projektet, tankar kring metodval samt en logisk ordningsföljd av ingående moment. En 

nätplan blir även en bra grund för kartläggning av störningar och dess konsekvenser. Vid 

nätplanering visas ett tydligt samband mellan olika moment i produktionen och vilka 

moment som är beroende av vilka. Den kedja av de moment som tillsammans utgör den 

kortaste tiden från start till mål för det gällande projektet kallas kritisk linje. Dessa moment 

blir alla kritiska för att projektet ska bli klart i tid. 

Produktionstidplanen ligger som grund för många andra planer, bland annat inköps- och 

leveransplan. Inköpsplanen visar när och i vilken ordning material och underentreprenörer 

ska upphandlas och styr inköpsavdelningens arbete. Senaste tid för inköp kan fås genom att 

avläsa på produktionstidplanen när materialet måste vara på plats eller när 

underentreprenören ska utföra sitt arbete. Därefter räknas dagarna bakåt för att ta reda på 

när förfrågningsunderlag behöver skickas ut eller när en vara ska beställas (Persson, 2012). 

Med fördel bör leverantörer kontaktas tidigt för att få en uppfattning kring leveranstider och 

leveranssäkerhet. Det ger en större träffsäkerhet i inköpsplaneringen (Daniel Lind, personlig 

kommunikation, 27 februari 2015). Leveransplanen visar därefter när och på vilken plats 

varje vara ska levereras. Det är väldigt viktigt att det inte sker några störningar som stör 

produktionen. Leveranser måste därför ske i rätt tid, inte för tidigt och inte för sent. Vid för 

tidiga leveranser krävs större materialupplag och onödig hantering. För tidiga inköp medför 

även uteblivna ränteinkomster (Révai, 2012). Byggbranschen går idag allt mer mot att 

optimera materialförlusterna och ta bort den icke värdeskapande tiden i sina projekt (Melin 

Lundgren, 2008). Att använda sig av Lean production, Toyotas produktionssystem, är något 
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som branschen på många håll börjar få upp ögonen för. I linje med detta eftersträvas det att 

leveranser planeras för att i så stor utsträckning som möjligt inhandlas i linje med ”just in 

time”. På så vis blir leveranserna mer uppdelade i ett projekt för att entreprenören inte ska 

behöva stå för lagerhållning på byggarbetsplatsen (Fägerås, 2009). 

Kopplat till produktionstidplanen görs även resurs och bemanningsplaner som verifierar 

behovet av yrkesarbetare för varje enskilt moment och resursåtgång under tidsförloppet 

(Révai, 2012). 

 Arbetsplatsdisposition 

Som stöd för leveransplanen finns arbetsplatsdispositionsplanen. Med hjälp av den kan 

lämpliga avlastningsområden, tillgänglighet för lyftkran, väderskydd och transportvägar 

etcetera planeras. En APD-plan är en ritning som beskriver utformningen av entreprenörens 

arbetsplatsområde och kan innefatta allt från var bodar, byggkranar och lagerhållning ska 

finnas till hur räddningstjänsten är tänkt att kunna ställa sina fordon vid exempelvis brand. 

De aspekter man bör ha i beaktning vid utformandet av en APD-plan är enligt Persson 

(2012): 

- Miljö 

- Personalbodar 

- Materialupplag och förråd 

- Fältfabriker och verkstäder 

- Leveranser 

- Kranar 

- Ställningar 

- Försörjning EL-VA 

- Arbetsmiljökrav 

- Källsortering 

- Förebygga stölder 

 

”En effektiv och prydlig etablering är företagets ansikte utåt!” Persson (2012, s. 108) 

Inför utformande av en APD-plan kan även checklistor göras där varje område som 

arbetsplatsen ska innefatta skrivs ner. Checklistan fungerar sedan som ett kontrollformulär 

för att inte riskera att någonting saknas efter utformandet av arbetsplatsen (Persson, 2012). 

 Planering i produktionsskedet 

 Arbetsberedning 

Arbetsberedning görs enligt Révai (2012) lämpligast av arbetsledarna, då de ansvarar för det 

aktuella arbetet, och de i bygglaget som ska utföra själva arbetet. Vid utarbetandet av 

arbetsberedningar genomgår man den systematik som hela projektet i stort genomsyras av, 
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från att läsa in handlingarna, granska tidplaner och dess kritiska linjer och upprätta ett 

program för beredningen till att följa upp aktiviteten i fråga. Efter genomfört arbetsmoment 

dokumenteras det verkliga utfallet. Arbetsberedningar görs i samband med byggstart och 

ansvaret för uppgiften tillges i projektplanen. 

Den fortlöpande planeringen av produktionen handlar i stora drag om att inte lämna något åt 

slumpen. Arbetsberedningen handlar i synnerhet om att inte tappa greppet om arbetsgången 

ur kvalitets-, tids- eller arbetsmiljösynpunkt. De arbetsmoment som ligger längs med den 

kritiska linjen blir väldigt störningskänsliga och försenar hela bygget, där är behovet av 

arbetsberedningar av arbetsmomenten stort. 

Målet med en arbetsberedning är att i enlighet med uppdragets tekniska och kvalitetsmässiga 

mål instruera personalen om ett arbetsmoment. En arbetsberedning anger med andra ord 

hur ett arbetsmoment på bästa sätt görs. En bra arbetsberedning används för att: 

- Tillämpa en bra arbetsmetod 

- Arbeta med rätt hjälpmedel och utrustning 

- Arbeta med väl avvägda resursinsatser 

- Måna om en god arbetsmiljö 

- Minimera materialspill 

- Förenkla materialhantering 

- Öka effektiviteten 

- Begränsa tiden för inkörningen av momentet 

- Minimera eventuella störningar 

- Beakta övriga miljöaspekter 

 

Vikten av att göra en arbetsberedning varierar beroende på omfattning och hur styrande en 

aktivitet är. Hur styrande en aktivitet är beror på hur arbetsmomentet förhåller sig till den 

kritiska linjen. Andra aspekter som också är avgörande om en arbetsberedning behövs göras 

eller inte är enligt Révai (2012) om arbetsmomentet väger tungt ur någon eller några av 

följande aspekter: 

- Tekniskt komplicerat 

- Oprövat arbetssätt 

- Ekonomiskt betydelsefull 

- Kräver stora resurser av företaget 

- Kan leda till stort materialspill 

- Viktiga för att den totala samordningen ska fungera 
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Riskanalyser 

Inför arbetet med en arbetsberedning görs en bedömning av risker och faror med momentet. 

Detta är en så kallad riskanalys. Riskanalyser görs vid de flesta moment där det finns olika 

alternativ i planeringen av byggproduktionen. Vid val av byggmetod väljs exempelvis den 

minst riskfyllda eller den som har minst riskfyllda moment inblandade. 

Riskens allvar är en sammanvägning mellan sannolikheten för att problemet uppstår och 

konsekvenser om problemet uppstår. De faror man förutsett under riskanalysen visar sig ofta 

inträffa i verkligheten vilket gör att det kan vara lämpligt att fortsätta med att tänka ut l 

lämpliga lösningar på dessa i samband med analysen. I dessa kan olika aspekter från olika 

människor med erfarenhet från produktionen ge en allsidig belysning av problemet och 

lösningen (Révai, 2012). 

Checklistor 

Checklistor upprättas innan arbetsberedningarna påbörjas. Checklistorna görs i syfte att 

komma igång rätt och kunna följa upp beredningarnas innehåll med egenkontroller. Med en 

checklista till hjälp kan fel i upprättandet av arbetsberedningar rättas till på en gång och 

produktionen kan styras mot de gemensamma målen (Révai, 2012). 

Egenkontroller 

Med arbetsberedningarna som stöd kan egenkontroller på arbetsmomentet göras. Där går 

ansvarig för arbetet igenom hur arbetsmomentet har genomförts och om det är i enlighet 

med den förberedande arbetsberedningen (Révai, 2012). 

 Rullande tidplaner 

De rullande tidplanerna följer produktionstidplanen och kan variera i intervall men är ofta en 

korttidsplanering för de närmaste veckorna. Namnet kommer från att de görs om med jämna 

intervall för att planera kommande veckors arbete på detaljnivå (Persson, 2012). 

3.3 Platschefens roll och uppgifter 

En platschefs yrkesbeskrivning varierar lite beroende på företag. För att få en tydlig bild av 

den tänkta roll som platschefen ska axla beskrivs nedan de förväntningar på kunskaper och 

färdigheter som platschefens roll innebär på några av Sveriges mest etablerade byggföretag. 

Detta kompletteras med en del av resultatet från ett examensarbete där platschefens roll 

beskrivs. 
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 Beskrivning av platschefens roll ur litteraturen 

Enligt Thorén (2006) innebär platschefens roll att ha det ekonomiska, arbetsmiljö-, kvalitets- 

och miljömässiga ansvaret på byggarbetsplatsen. Thorén beskriver uppgiftsområdena för en 

platschef: 

- Leda och bära ansvaret för att ett projekt utförs enligt budgeterad nivå 

- Se till att projektet fortlöper enligt KMA-plan 

- Beställning och disponering av resurser inom projektet 

- Göra arbetsberedningar och delegera arbetsuppgifter 

- Skapa engagemang 

- Ansvara för tekniskt utförande 

- Ansvara för att arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning, 

arbetsmiljöinstruktioner och projektets arbetsmiljöplan samt riskbedömning följs 

- Se till att erfarenhetsåterföring uppföljs efter projektets slut 

- Leda byggnadsproduktionen 

- Samordning av UE 

- Se till att personalen utvecklas i sina roller 

- Ansvara för ekonomi och fakturering 

 

Ur Thoréns (2006) intervjumaterial framgår det tydligt att de administrativa sysslorna ökat i 

platschefens arbete, exempelvis egenkontroller, checklistor, skrivning av protokoll från bygg-, 

samordningsmöte och att sköta all faktura- och följesedelshantering. Platschefen är 

sammanfattningsvis den som i huvudsak styr byggnadsproduktionen. Ett problem som 

beskrivs i dennes arbete är att det ofta inte finns tid att planera detta jobb och utformandet 

av egenkontroller och kvalitetskontroller uteblir ofta till sista stund. Detta resulterar i många 

fall till sena arbetsdagar och tidiga morgnar där övertid och stress är två vanligt 

förekommande element (Thorén, 2006). 

Enligt Thorén (2006) lever många platschefer i sin egen bubbla och har svårigheter med att 

delegera en uppgift då det i slutändan är de själva som bär ansvaret. Idag är en stor del av 

platschefens arbetsdag administrativ och innebär en stor förändring i arbetsuppgifterna i 

förhållande till hur det var förr. Fler faktorer som får platschefens roll att bli tung och som får 

folk att byta från platschefsyrket beskrivs i ett dialogmöte med Byggcheferna och Sveriges 

Byggindustrier (2015) att vara: 

- I och med införandet av nya lagar och regler skapas nya arbetsuppgifter för 

platschefen på den moderna byggmarknaden. I takt med att arbetsuppgifterna blir 

flera och mera krävs en bredare kompetens och utbildning av personalen. Att 

arbetsuppgifterna blir fler vägs inte upp av en satsning på att utbilda platscheferna 

utan förväntningarna ökar oproportionellt med kompetens- och utbildningsnivån. 

- På grund av sena handlingar och besked från projektörer med mera skapas tidsbrist 

och stress för platschefen. 
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Arbetsbördan som det innebär att vara platschef idag underlättas med en väl planerad 

arbetsgång där så många moment som möjligt har gjorts innan produktionsstart. Det gäller 

arbetsberedningar, checklistor, mötesprotokoll, rutiner etcetera. Även ur 

arbetsmiljösynpunkt skapas bättre förutsättningar med en tidigt insatt platschef. Detta 

påvisas i en studie gjord av Fapohunda och Omoniyi (2011) om hur riskmoment och 

arbetsmiljöfrågor kan hanteras på ett effektivare och mer korrekt sätt under 

byggproduktionen med en tidigare involverad platschef. 

Ett dilemma med platschefsrollen är idag på vilket sätt företag väljer att ge platschefens 

verksamhet stöd. För att underlätta platschefens arbete idag tillför man specialiserad 

kunskap i form av aktörer som platschefen kan delegera uppgifter till. Platschefen får 

möjlighet att delegera dessa uppgifter för att underlätta sin arbetsbörda. I och med detta blir 

det inte bara en betungande uppgift att styra produktionen av ett projekt, utan också att förse 

alla aktörer runt omkring bygget med rätt information, se figur 1 (Morgan Österlind, 

personlig kommunikation, 17 april 2015).  

 NCC 

Platschefen beskrivs som en av de viktigaste rollerna hos NCC och har en central tyngdpunkt 

i projekten i NCC:s organisation. Områden som denne förväntas kunna hantera är 

huvudansvaret för hela projektets utförande med allt vad det innebär. Aspekter som 

platschefen ansvarar över i och med detta är planering kring logistiska, tekniska, arbetsmiljö- 

ekonomi- och miljömässiga frågor samt att hålla sig inom givna tids- och kostnadsramar. 

Till sin hjälp har platschefen ett bygglag bestående av arbetsledare, yrkesarbetare och 

underentreprenörer. På kontorsdelen finns även kalkyl och inköp samt entreprenad-

ingenjörer till hands. För att kunna genomföra arbetet och vara lämplig som platschef läggs 

stor vikt vid social kunskap för att kunna skapa goda relationer till alla inblandade aktörer, 

självständighet som ledande individ och drivkraft i att styra ett projekt. Byggteknisk 

kompetens och erfarenheter från branschen efterfrågas hos en platschef. 

  

Figur 1 Aktörer runt platschefen 
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Några specifika egenskaper som efterfrågas av NCC (2015) är att platschefen: 

- Har vana av att leda personal 

- Har goda ledaregenskaper 

- Gillar innovation och utveckling 

- Är kostnadsmedveten 

- Har god planeringsförmåga 

- Är affärsmässig och drivande 

- Är lösningsfokuserad 

 Peab 

Enligt Peabs befattningsbeskrivning bör man som platschef vara kundorienterad, 

affärsinriktad och kunna driva projekt enligt tidplan och budget. Platschefen har det 

omfattande ansvaret att upprätthålla god kvalitet, miljö och arbetsmiljö under projektets 

genomförande och ska med dessa mål leda och styra produktionen, ansvara för att planering, 

produktionsförberedelser, genomförandet och produktionsavslut sker i enlighet med Peabs 

verksamhetsledningssystem och med iakttagande av gällande lagar och Peabs riktlinjer, 

beslut och policys. Då det är platschefen som styr produktionen ingår det i arbetet att leda 

Peabs personal och underentreprenörer. Bakgrund som efterfrågas är ingenjörsutbildning 

eller motsvarande samt erfarenhet inom byggbranschen (Peab, 2015). 

 JM 

Hela verksamheten på JM:s byggarbetsplatser leds av platscheferna. I det ingår att ansvara 

för ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet på bygget. Platschefen förväntas vara en person med 

gedigen erfarenhet från såväl mark- och anläggningsarbeten för industri- och bostadshus 

som väg- och VA-arbeten. Alternativt kan erfarenheten komma från bygge av småhus, 

flerbostadshus och kommersiella lokaler. I deras beskrivning efterfrågas också en teknisk 

utbildning av något slag, ospecificerat nivå. 

En av JM:s platschefer beskriver sitt arbete som spännande, varierande, utmanande och 

komplicerat. Förutom att vara social, ansvarsfull och lösningsinriktad säger han i sin 

förklaring av yrket att det krävs att man är stresstålig för att klara av sin yrkesroll som 

platschef (JM Entreprenad, 2015). 

 Byggmäster i Mälardalen AB 

På Byggmäster beskrivs platschefen som företagets ansikte utåt och som en representant för 

företaget. Därför läggs det förutom krav på kunskap inom bygg och produktionsteknik stor 

vikt i personliga kvaliteter som lojalitet, laganda, etik och moral i Byggmästers 

befattningsbeskrivning. Sammanfattningsvis ska platschefen med andra ord vara en förebild 

för övrig inblandad personal i projektet. 
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Platschefens ansvar är att genomföra projekt inom Byggmästers verksamhet i enlighet med 

företagets affärsidé, policys, mål, lönsamhetskrav och rutiner. I detta uppdrag ingår 

arbetsuppgifter i alla olika skeden av projektet. Före projektstart ska underlaget gås igenom, 

vid projektstart ska startmöten hållas, vid utförandeskedet ska arbetsuppgifter och projektet 

styras och efter projektslut ska erfarenhetsåterkoppling och sammanställning av projektet 

utföras. Detta ska platschefen göra med tyngdpunkt i att uppnå projektspecifika kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljömässiga mål (Kenneth Öholm, personlig kommunikation, 20 maj 

2015). 
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4 RESULTAT 

Planeringsarbetet i dagens byggbransch är väldigt komplext. För att kunna uppnå ett bra 

slutresultat måste många olika strukturer, exempelvis budget, offertförfrågningar, tidplaner 

och handlingar fungera tillsammans. För att erhålla en bättre bild av vad som behöver 

förbättras i samspelet mellan dessa element ur ett produktionsplaneringsperspektiv kommer 

examensarbetet att granska och analysera samspelet planerare emellan såväl innanför som 

utanför entreprenadföretagets väggar. 

4.1 Presentation av Byggmäster i Mälardalen AB 

Byggmäster i Mälardalen AB arbetar med entreprenad- och byggserviceuppdrag och har 

kontor i Västerås och Uppsala. 2008 köpte Mälarvillan AB upp ett mindre företag, Henke och 

Fredda Bygg. Det blev grunden till Byggmäster, ett dotterföretag som då stod under ledning 

av Morgan Österlind för utförandet av Mälarvillan AB:s villaproduktion. 

Mälarvillan AB:s inhyrde VD Kenneth Öholm hade ambitionen att åta sig entreprenad- och 

byggserviceuppdrag utöver villaproduktionen. Då detta inte stämde överens med de visioner 

som fanns hos ledningen på Mälarvillan AB, så valde Kenneth i slutet av 2010 att köpa loss 

dotterföretaget för att satsa vidare på entreprenad och byggservice tillsammans med Morgan. 

Vid denna tidpunkt bestod Byggmäster av 17 medarbetare med visionen att inom loppet av 

två år omsätta 100 Mkr. Företaget omsatte under 2014 cirka 150 Mkr och har idag 65 

anställda. 

Byggmäster är fortfarande under stark tillväxt där fler och större projekt innebär ett behov av 

ökad personalstyrka. En stor utmaning i det fortsatta arbete som företaget står inför är att 

växa i lagom takt för att inte tappa helhetsgreppet om organisationens struktur och 

arbetsmetoder men ändå få in ny kompetens i företaget. Sedan resans början har 

Byggmästers arbete kretsat kring effektivitet, lönsamhet och trivsel inringat av engagemang 

med ett intresse av att ständigt förbättras (Byggmäster i Mälardalen AB, 2015; Kenneth 

Öholm, personlig kommunikation, 20 maj 2015). 

 Organisation 

Personalen på företaget kan delas upp i tre huvudgrupper: yrkesarbetare, administrativ 

personal samt tjänstemän. Personalen är även uppdelad på entreprenad och byggservice. 

Organisationen för företagets entreprenadavdelning är uppdelad på orterna Västerås och 

Uppsala med en entreprenadschef på varje ort. Dessa har i dagsläget två projektledare, fem 

platschefer, tre arbetsledare, en kvalitetsansvarig samt en inköps- och kalkylavdelning 

bestående av två personer till sitt förfogande. 
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 Projekt 

Här följer en presentation av de projekt som nämns i examensarbetet eller i dess bilagor.  

Ansgar – totalentreprenad, 2014-2016 

Nybyggnation av flerbostadshus i Västerås. Projektet omfattar 38 lägenheter uppdelade på 

tre huskroppar med fyra våningar. 

Brf. BLOOC – totalentreprenad, 2014-2015 

Nybyggnation av 20 trähus av radhusmodell på Lindbacken i Uppsala. 

Englandshusen – totalentreprenad, 2014-2015 

Nybyggnation av 23 stenhus av radhusmodell på Lindbacken i Uppsala. 

Lindhagen – totalentreprenad, 2014-2015 

Nybyggnation av 22 stenhus av radhusmodell på Lindbacken i Uppsala. 

Södra parkvillorna – totalentreprenad, 2013-2015 

Nybyggnation av 10 fristående villor av sten på Lindbacken i Uppsala. 

Älvkullen – utförandeentreprenad, 2015-2016 

Nybyggnation av flerbostadshus i Västerås. Projektet omfattar 22 lägenheter uppdelade på 

två tvåvånings huskroppar. 

4.2 Fallstudie 

Den grupp av människor som planerar ett byggprojekt består av entreprenadföretagets 

interna kompetens i form av: kalkyl- och inköpsavdelning, platschefer och projektledare samt 

inhyrda externa kompetenser såsom: projektörer, konstruktörer och arkitekter. Dessa 

arbetsroller och samspelet mellan de olika aktörerna kommer att studeras i rapportens 

fallstudie. En insyn i de producerande yrkesarbetarnas involvering i planeringsarbetet 

kommer också göras för att få en förståelse för hur informationen når ut till personalen på 

arbetsplatsen. Detta kommer göras främst med utgångspunkt från platschefens ögon och hur 

de olika aktörerna påverkar dennes planeringsmöjligheter. I det här kapitlet återges en 

sammanställning av vad som sades under intervjuerna. Intervjuerna i sin helhet återfinns i 

bilaga 1 och 2. Mer information om intervjuerna finns i kapitlet Metod. 

 Intervjuer med inköp och kalkyl samt projektledare 

Personalen som deltar i anbudsskedet berättar att det i dagsläget läggs väldigt lite kraft på att 

planera produktionsskedet innan ett anbud lämnas. De sätt de ser att man kan planera i ett 

så tidigt skede är en mer detaljerad produktionstidplan, ett mer noggrant arbete med 

arbetsplatsomkostnader samt möjligheter att påverka byggstarten så att vissa moment inte 

sker på vintern. Snö och minusgrader kan försena exempelvis ett gjutningsarbete. En bättre 

utförd produktionstidplan ger en bättre grund för en leveransplan där material levereras vid 

rätt tillfälle i produktionen. 
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Bland kritiska delar för att produktionsskedet ska fungera smärtfritt nämns planeringen av 

stora tidskrävande moment som sker tidigt så som markarbeten, sprängning, pålning, platta 

på mark och stomme samt moment där underentreprenörer ska medverka. Även 

användningen av kranen är oerhört viktig att göra en noggrann planering av för att minimera 

väntetider för yrkesarbetarna och de underentreprenörer som behöver använda den.  

De intervjuade är överens om att erfarenhet från entreprenadproduktion behövs i 

planeringsarbetet i en större utsträckning än idag. De som arbetar på kalkyl- och 

inköpsavdelningen pekar på sin bristande produktionserfarenhet och att sådan erfarenhet 

behövs för att kunna upptäcka sådant som ett otränat öga skulle förbise. Det lyfts fram att 

man ser olika saker beroende på vilken erfarenhet och roll man har. Man bör använda dem 

som kan saker bäst. Just platschefen skulle kunna bidra med kunskap kring bland annat 

produktionstidplan och kritiska moment i den, arbetsplatsomkostnader och logistik på 

arbetsplatsen. Om platschefen inte kan delta i planeringsarbetet bör ändå produktions-

teknisk kunskap finnas att tillgå i form av återförda erfarenheter och återkoppling eller 

möjligtvis en funktion i företaget som har som uppgift att ta hand om tekniska frågor och 

problem under planeringen. Enligt de intervjuade behövs ett bättre arbete med återkoppling 

efter projekt och att erfarenheter inte stannar hos den enskilde. 

Något som står i vägen för platschefens tidiga inblandning är att projekten ofta ligger för tätt 

inpå varandra och denne får då begränsad möjlighet att medverka. Om platschefen skulle 

komma in tidigare i planeringsarbetet skulle det även ge denne en tidig inblick i projektet och 

en möjlighet att förbereda sig. Tid till planering är något som efterfrågas. 

En bättre strukturerad arbetsgång och tydligare definierade arbetsroller är något som 

företaget behöver arbeta med. När ett företag växer uppstår ett behov av fler funktioner för 

att alla ska kunna göra ett effektivt arbete där de egna arbetsuppgifterna kan prioriteras 

högre. Vikten av förståelse för planeringens värde och innehåll, samt vilka konsekvenser det 

får när avvikelser från planeringen sker är något projektledaren Björn betonar. Han vill även 

se en tydligare plan för hur ett projekt lämnas över till produktionsledningen. Samtliga pratar 

om kommunikationens betydelse och hur viktigt det är att veta vem man ska prata med om 

vad. 

 Intervjuer med platschefer 

Övergripande går det att se en röd linje där platscheferna på företaget tycker att 

produktionserfarenhet behövs i det tidiga planeringsarbetet och gärna redan vid 

utformningen av byggnaden. Utan någon som är insatt i hur utformning, metodval, 

bemanning och andra aspekter påverkar produktionsskedet kan det leda till extraarbete 

senare. De olika platschefernas erfarenheter skiljer sig med avseende på deras delaktighet i 

anbudsskedet; platschefen Anders menar på att han tar del i metodval och 

omkostnadsberäkningar medan platschefen Martin berättar att han inte deltar i 

anbudsskedet över huvud taget. Platschefen Mattias vill helst se anbudet innan det skickas 

iväg för att kunna bidra med sina synpunkter angående det produktionstekniska så att inget 

missas och att undvika att ett bristfälligt anbud lämnas.  



20 

Att skapa tid för sig i produktionsskedet genom att tidigarelägga möjliga sysslor är något som 

påpekades. Arbetet som platschef blir väldigt lätt överbelastat med arbetsuppgifter och varje 

avlastning välkomnas med öppna armar. Man vill kunna fokusera på produktionsstyrningen 

och gärna hjälpa yrkesarbetarna om möjlighet ges för att hålla en bra produktionstakt. 

Platscheferna tycker också att projekten i dagsläget ligger för nära varandra i tid. Detta 

medför små möjligheter att upptäcka brister i projekteringen och alltför lite tid avsatt för 

planering i byggstartskedet. En väldigt svår situation en platschef kan hamna i är att komma 

in i ett projekt där produktionsskedet redan har startat. 

Erfarenhetsåterföring borde få större utrymme menar platscheferna på. De tar med sig sina 

egna erfarenheter till nästa projekt, men i dagsläget finns ingen bra plattform för att dela 

med sig till övriga i företaget. Dessutom är en annan konsekvens av den knappa tiden mellan 

projekten att det ges begränsade möjligheter för platscheferna att återkoppla med 

yrkesarbetare och underentreprenörer direkt efter genomfört projekt. Mattias ser gärna 

möten där de olika ledningsgrupperna för byggarbetsplatserna kan dela erfarenheter 

sinsemellan och jämföra sina projekt med varandra som ett regelbundet återkommande 

inslag. 

Platscheferna har alla olika bakgrunder och det har satt vissa spår. Mattias är före detta 

egenföretagare och snickare i grunden och det har gett honom ett vinstdrivande perspektiv 

med god kunskap om produktionen där arbetsplatsen kan behandlas som ett företag i 

företaget. Med detta i ryggen vågar han gå sin egen väg och ta egna beslut. Anders är före 

detta snickare och har arbetat länge som platschef i en organisation utan särskilt mycket stöd 

runtom i form av inköp, projektledare etcetera. Han har därmed fått en förmåga att hitta 

egna lösningar och varit tvungen att lita på sig själv. Martin har en utbildning till 

byggingenjör i ryggen och har en god känsla för det teoretiska arbetet. Dessutom är han van 

vid en lagsportsmentalitet där de bästa besluten tas tillsammans i en platt organisation.  

 Arbetsplatsbesök 

Genom en dialog med yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen för projektet Ansgar gick det att 

tyda olika meningsskiljaktigheter mellan hur saker planeras och hur yrkesarbetarna ansåg att 

saker skulle skötas på bygget. Den information som utbyttes gick sammanfattningsvis att 

dela in i fem huvudkategorier: 

- Kommunikation 

- Arbetsberedning 

- Handlingar 

- Logistik och leveranser 

- Prefabricerade byggelement 
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 Kommunikation 

Att det delas ut komplimanger och att yrkesarbetarna får höra från arbetsledare när saker 

görs bra är något som motiverar på bygget. Det gör jättemycket och det kan räcka med 

småsaker i form av en dunk i ryggen, en klapp på axeln eller spontana kommentarer. 

Uppmuntran är viktigt för att få ett bygglag att må bra. Vad beträffar delaktighet i möten och 

samordningen får yrkesarbetarna idag tillgång till protokollet i efterhand när ett 

samordningsmöte ägt rum. Det kan tydas på sättet de pratar om ”pappret” att det inte alltid 

tas på så jättestort allvar vad som står i det från deras sida. 

Kommunikationen på bygget är viktigt för att yrkesarbetarna ska känna att de jobbar för 

samma mål och det uppskattas att man idag vet vad de andra yrkesarbetarna gör på 

byggarbetsplatsen och vad som förväntas av den enskilde härnäst. Det är roligare att jobba 

och motiverande på det viset för det går att se helheten, enligt yrkesarbetarna. 

Det beskrivs som viktigt att yrkesarbetarna upplyser om material som saknas i tid, annars 

blir leveranserna sena. Det spelar också en tydlig roll att man snackar med rätt person, vissa 

glömmer bort saker menar yrkesarbetarna på. 

Hur planeringen och kommunikationen mellan underentreprenörers chefer och 

byggföretaget fungerar känner yrkesarbetarna väldigt lite till om. Det är dock tydligt att det 

finns gånger då cheferna inte lyssnat på yrkesarbetarnas åsikter. Ett exempel på när den 

kommunikationen har bidragit till fel är då ställningsmontörerna monterat ställningarna för 

lågt på höjden och med ett glapp på ett par meter mellan två ställningar som var tänkta att 

sitta ihop längs med fasaden. Till sitt försvar har de sagt att de arbetat enligt deras chefers 

instruktioner och att de inte tänker följa några andra instruktioner om att det ska byggas 

högre. De väljer att förbise yrkesarbetarnas invändningar och åsikter. 

Att ledningen nappar på förslag på verktyg och andra arbetsmiljöförbättrande åtgärder på 

bygget är något som yrkesarbetarna uppskattar. Tips och idéer tas in och detta bidrar till 

bättre arbetsförhållanden. Det finns en bra kommunikation mellan yrkesarbetarna, lagbas 

och arbetsledare inför nya utföranden, tillräckliga instruktioner ges inför ett nytt 

arbetsmoment om någon är osäker. 

 Arbetsberedning 

Det är få moment som idag arbetsbereds ordentligt med formella arbetsberedningar, ofta 

förlitar man sig på erfarenhet istället. Yrkesarbetarna var starkt av åsikten att de som ska 

utföra momentet borde delta i arbetsberedningen av det. 

 Handlingar 

Yrkesarbetarna känner att de saknar detaljritningar vilket gör att vissa moment får skjutas på 

och att när ritningar väl finns kan man inte alltid räkna med att alla detaljer stämmer. 

Dessutom sker det ändringar från beställarens sida under arbetets gång. Här skulle det 

uppskattas att ha ett sista datum för ändringar. 
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Yrkesarbetarna ser även utsättningsarbetet som görs enligt ritningar som ett kritiskt 

moment; om en miss på någon enstaka centimeter görs kan det ge flera problem. På det här 

projektet hade misstag skett och våningsplan hade förskjutits 2 cm i sidled. Det misstaget 

ledde till att en stor mängd arbete fick göras om med fördröjning i produktionen som följd. 

 Logistik och leveranser 

Yrkesarbetarna berättar om situationer då inbyggnadsmaterial och infästning saknas, trots 

att behovet kunnat förutses med god marginal. De anser att leveranserna inte ligger i 

framkant med byggtakten och att detta medför problem. När yrkesarbetarna måste vänta på 

nödvändiga leveranser får de göra annat arbete under tiden, men vid byte av arbetsmoment 

går det onödig tid åt att meddela arbetsledning om avsaknaden av material, förflyttning, att 

hämta de verktyg som behövs för det nya momentet och så vidare. De menar på att större 

eller tidigare leveranser borde ske så att material inte tar slut. 

 Prefabricerade byggelement 

Vid arbete med prefabricerade byggelement är det sällan alla bitar passar perfekt. Detta 

medför merarbete i efterhand. Prefabricerade byggelement är tråkigare att arbeta med, 

speciellt när problem uppstår. I slutändan är de osäkra på om tidsskillnaden gentemot 

platsbyggt är särskilt stor. Om yrkesarbetarna själva fick välja skulle de vilja göra så mycket 

som möjligt platsbyggt. De känner att de vill bygga något, inte montera. Tyvärr får de känslan 

att ekonomin styr för mycket vid val av arbetsmetod. 
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 Platschefsmöte 

Inledningsvis presenterades den ursprungliga idén och examensarbetets frågeställningar 

samt syfte för de inblandade platscheferna för att ge en klar bild med tanken bakom det 

arrangerade mötet. Mötet började därefter med diskussioner kring de handlingar som 

platschefen för det kommande projektet hade tagit med sig, exempelvis olika ritningar och 

tidplaner, se figur 2 och 3. I och med att det kommande projektet Älvkullen påminner i 

metodval och arbetsgång med det snart färdiga projektet Ansgar kunde de båda platscheferna 

enkelt relatera och utbyta åsikter om projekten sinsemellan. Produktionstidplanen för de 

olika projekten jämfördes platscheferna emellan och åsikter delades runt dess struktur och 

tidsföljd. De aspekter från produktionsskedet som togs upp under mötet var: 

- Ordningsföljden i produktionstidplanen 

- Gjutcyklernas uppdelning i etapper 

- Vad som ingår i olika leveranser och vad man bör beställa extra av 

- Arbetsplatsens utformning och placering av lyftkranen 

- Användandet och disponeringen av stationär respektive mobil lyftkran samt vilka 

element som en mobilkran kan lyfta istället för den stationära för att kunna 

effektivisera kranarbetet 

- Uppvärmningsmetoder och uttorkning av platsgjutna betongelement 

- Uppvärmningsmetoder av bygget under vintertid; befintlig fjärrvärme eller elaggregat 

ur kostnadssynpunkt 

- Att arrangera temporära broar mellan lägenheter som ligger intill varandra för att 

förenkla yrkesarbetarnas transport av material, verktyg med mera mellan 

lägenheterna när man inte arbetar på bottenvåningen 

- Möjligheter att behålla hål i väggelementen under byggtiden för att kunna dra 

temporära ventilationskanaler under byggtiden för uppvärmning av arbetsplatsen 

- Om företaget man beställer betong av håller en tillräckligt bra kvalitet och om 

brinnhastighet är tillräckligt snabb eller om accelerator behövs tillsättas i betongen 

- Huruvida detaljritningen över anslutningen mellan yttervägg och mellanbjälklag 

tillåter tillräckligt utrymme för isolering av köldbrygga och hur man i praktiken 

isolerade köldbrygga på lämpligast sätt vid anslutning mellan bjälklag och yttervägg i 

det specifika exemplet 

- Generell jämförelse väggtyper de olika projekten emellan 

- Kontroll av ritningar överlag 

- Vilket ansvar det innebär att vara platschef 

- Vilka lösningar vad gäller byggställningar som passar bäst för olika utrymmen och 

arbetsförhållanden i projektet 

- Att kontrollplan och arbetsberedningar för projektet Ansgar skulle kunna 

återanvändas för det kommande projektet Älvkullen 

- Vilka fördelar och nackdelar det finns med ID06 

 



24 

 

Figur 2 Diskussion kring ritningar 

 

 

Figur 3 Diskussion kring tidplan 

En innehållsrik diskussion uppstod med många utbyten av kunskaper och erfarenheter. Efter 

mötet utvärderades värdet med att ha ett möte som metod för erfarenhetsåterföring genom 

en semistrukturerad intervju med de båda platscheferna. I denna intervju ställdes frågor 

kring vad platscheferna ansåg vara ett bra sätt att dela kunna erfarenheter i framtida projekt 

på. Den fullständiga intervjun går att hitta i bilaga 3. 
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 Sammanställning 

Det arrangerade mötet mellan två platschefer visade tydlig respons i form av en givande 

diskussion där bland annat tidsplaners upplägg, tekniska detaljlösningar, 

transportmöjligheter för yrkesarbetarna och utvärdering av olika leverantörer utgjorde delar 

av ett innehållsrikt och värdefullt kunskapsbyte platscheferna emellan. Efter mötet erkändes 

en uppskattning av den här sortens ostrukturerade möten där dagordningen endast bestod av 

ett fåtal huvudpunkter. En naturlig dialog som annars riskeras att utebli menar platscheferna 

på. 
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5 DISKUSSION 

Genom diskussionen knyts problemformulering, syfte och frågeställningar an till tankar och 

idéer om tänkbara lösningar för ett bättre fungerande produktionsskede. Dessa idéer 

kommer jämföras med tidigare forskning. 

5.1 Intervjuer 

Ur intervjumaterialet går det att tyda att stor vikt läggs i dessa problemområden: 

- Platschefens roll 

- Brister i projektering 

- Planering i anbudsskedet 

- Tid mellan produktionsfaser 

- Tidigarelägga planeringen av produktionen 

- Produktionserfarenhet i planeringen 

- Kritiska moment 

- Struktur i planeringsarbetet 

- Återkoppling erfarenhetsöverföring 

 

Detta påvisar att det skulle kunna göras förbättringsåtgärder inom dessa områden som skulle 

kunna ge företaget bättre förutsättningar för den tidiga produktionsplaneringen. 

Respondenterna som är inblandade i intervjuerna har olika funktioner i företagets 

produktionsplanering, allt från platschefen i byggledningen på byggarbetsplatsen till 

projektledare, inköp och kalkyl på kontoret. Den variationen i befattning anser vi ger det 

samlade svarsinnehållet ett helhetsperspektiv och trovärdighet av problemet i fråga. 

 Platschefens roll 

Med tanke på platschefens sysslor idag och den situation som platschefen många gånger får 

uthärda under produktionsskedet kan vi utstaka vissa kvaliteter som företaget kan ha stor 

nytta av om platschefen bemästrar. För att leda ett arbetslag krävs karaktärsdrag i form av 

hög stresstålighet, rationalitet, trygghet i sin förståelse för byggteknik, struktur och ett 

intresse för problemlösning. Dessa drag återfinns till viss del i beskrivningarna av 

platschefsrollen hos några av Sveriges största entreprenadföretag (JM Entreprenad, 2015; 

NCC, 2015; Peab, 2015). 

Samtidigt som produktionen ska planeras och stämmas av med handlingar och tidplaner ska 

en fungerande kommunikation med beställaren, inspektörer, kommun, räddningstjänst med 

flera upprätthållas och yrkesarbetarna ska instrueras och ledas löpande i projektet. Man 

behöver i dagsläget med andra ord vara kapabel att hantera fler saker samtidigt som 

platschef än vad man borde kunna kräva att någon person själv ska klara av. En kortsiktig 

lösning skulle kunna vara att delegera arbetsuppgifter till andra personer inom bygglaget. 
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Den långsiktiga effekten av detta angreppssätt blir att platschefens praktiska arbete skulle 

ersättas av kontroll och samordningsarbete av delegerade uppgifter. Arbetsmängden skulle 

alltså inte minska. Thorén (2006) kommer i sin undersökning av platschefers arbetsbörda 

fram till att mängden administrativa sysslor som platschefen behöver ta hand om har ökat. 

Det medför en stressig vardag med mycket övertid. Thorén menar att vissa administrativa 

arbetsuppgifter skulle kunna delegeras (Thorén, 2006). Av denna anledning kan det vara bra 

om man börjar se utifrån platschefens perspektiv. En god idé som kan bidra till bättre 

förutsättningar är att företagen ser till platschefen som individ och tar i beaktning de delar av 

arbetet som denne anser vara problematiska och utbildar sina platschefer inom dessa. 

Alla erfarenheter formar en persons ledarskap, det är en individuell mjukvara som formas 

efter vad personen i fråga har varit med om. Skillnader mellan de olika platscheferna och 

deras sätt att arbeta beror i enlighet med detta resonemang på deras vitt skilda bakgrunder. 

Den ena platschefens tidigare aktiva dagar som egenföretagare och därefter snickare präglar 

dennes syn på ekonomi och eget tänk angående byggtekniska frågor. Den andre platschefens 

tidigare arbete som platschef i ett annat företag, där krav på självständighet var större och 

möjligheten till hjälp från medarbetare mindre, har gett denne en god förmåga att fatta egna 

beslut och eget initiativtagande som gör dessa projekt mindre beroende av organisationens 

övriga personal. Den tredje platschefen har ett tidigare sammanhang i badrumsentreprenad 

och har därigenom erhållit en väldig säkerhet med arbete i våtutrymmen. Samma person har 

en högskoleutbildning och har därmed en bred teoretisk förståelse för arbetet. Med avseende 

på detta råder inga tvivel om en kunskapsvariation hos de olika platscheferna som med all 

säkerhet avspeglas på dessas arbetsplatser. En kunskapsvariation som tillsammans kan bilda 

en ny dimension för byggrelaterad kunskap inom byggarbetets samtliga arbetsmoment. Med 

detta i beaktning tror vi att olika platschefer kan tillföra olika saker och att en rådgivande 

platschef vid planering av en byggarbetsplats samt erfarenhetsåterföring av de olika 

platscheferna hade höjt den totala förståelsen för byggnadsproduktion hos den enskilde 

platschefen till en helt ny kunskapsnivå. 

 Brister i projekteringen 

Det finns ett gemensamt misstycke inom företaget kring kvalitetsbrister i samarbetet mellan 

projekteringsföretagen och entreprenadföretaget inför byggstart. Det påvisas att handlingar 

ofta är försenade eller för dåligt uppföljda. Att börja bygga utan fullständiga handlingar gör 

att byggprocessen försenas. Fapohunda och Omoniyi (2011) pekar även på detta problem och 

menar att otillräckliga handlingar gör att ledningen på byggarbetsplatsen och yrkesarbetarna 

inte får en klar bild av den färdiga byggnaden. Enligt dem bör tillräcklig tid ges till 

projekteringen för att förenkla produktionsarbetet och minimera antalet ändringar av 

byggnadens utformning i produktionsskedet. Ofta uteblir eller försenas sådant som 

konstruktionsritningar, detaljritningar och arkitektritningar. I de fall det har varit möjligt har 

hanteringen av problem med handlingar skötts internt och personalen har löst problemen 

själva. I de fall det har behövts ytterligare kompetenser har dessa fått hyras in, en kostnad 

man inte räknat med vid projektstart. Detta sätt att arbeta försvårar, fördyrar och försenar 

projekten. 
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Ett hot mot ett gott samarbete produktion och projektering emellan i nuläget kan vara 

otillräcklig förståelse mellan parterna och en bristfällig helhetsbild av ett projekts 

framställning. Det behövs enligt de intervjuade större insikt hur planeringsarbetet påverkar 

produktionen. Det skulle vara bra om åtgärder vidtogs i ett tidigare skede så att platschefen 

inte behöver ta tag i det samtidigt som han har sin primära uppgift att styra bygget i 

produktionsskedet.  

Med mer produktionsteknisk kunskap i projekteringsarbetet hade förmodligen problem 

kunnat förebyggas. Detta hade till stor del kunnat uppnås genom möjlighet till rådfrågor om 

produktionsanpassad planering och utformningen av byggnaden med någon byggtekniskt 

insatt, exempelvis platschefen för det tilltänkta projektet. På så vis skulle projekteringsfirman 

även få insikt för det aktuella entreprenadföretagets seder och yrkesvanor. Detta skulle 

kunna vara till fördel för båda parter i det långa loppet och en faktor för en fortsatt god 

relation och kommunikation i samarbetet. Ett sätt att uppnå detta i de fall platschefen av 

någon anledning inte har möjlighet att engagera sig i projekteringsföretagets processer kan 

vara att antingen projekteringsföretaget eller entreprenadföretaget i fråga kan utse en 

produktionssamordnare med kunskaper inom byggnadsproduktion för upprätthållandet av 

kommunikation företagen emellan. Denne hade då kunnat involveras genom samrådsmöten 

med projekteringsföretaget. I takt med att projekteringen fortlöper skulle den tilltänkte 

platschefen kunna uppdateras genom kommunikation med produktionssamordnaren och på 

så vis upprätthålls en god insyn i, och en möjlighet att påverka, vad det projekterande 

företaget kommer att leverera och när. Även det projekterande företaget kan på detta vis få 

en klarare bild över de förväntningar som entreprenören har på ritningars innehåll med 

mera. Eventuella avgöranden i detaljfrågor skulle kunna diskuteras mer öppet mellan de 

olika parterna i och med införandet av en inblandad part i projekteringen från 

entreprenörens sida. Att dela erfarenheter ur projekterings- eller produktionsperspektiv kan 

ge båda parter en större insikt i den andres värde för slutresultatet och enklare uppnå de 

uppsatta krav som beställaren har på byggnaden. Detta stöds utav Fapohunda och Chileshe 

(2013) som menar att en faktor som underlättar för platschefen att utföra ett effektivt 

byggande är om projektören är medveten om entreprenörens arbetsmetoder. 

 Tid mellan produktionsfaser 

När ett projekt avslutats är det dags för planeringsarbetet för nästa projekt att initieras. Ett 

entreprenadföretag får sina inkomster från projekten och det är i stort sett ekonomin som 

styr hur arbetsupplägget och den övergripande planeringen för företaget ser ut. Det synsättet 

bidrar till att man gärna tar sig an projekt på löpande band istället för att se till att ha ett 

mellanrum mellan två projekt. För att få större utrymme och möjligheter mellan två projekt 

krävs det att ledningen för det aktuella entreprenadföretaget har detta i åtanke när 

startdatum för kommande projekt kontrakteras och att beställaren blir övertygad om vikten 

av en grundlig planering. 

Enligt Daniel Lind (personlig kommunikation, 21 maj 2015) styrs branschen av beställarens 

behov och entreprenören får oftast rätta sig efter de projekt som finns. Beställaren har inte 

alltid utrymme att flytta på sina tidsramar för att möjliggöra en tillräckligt lång planeringsfas 
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innan det är dags att sätta spaden i marken. Révai (2012) pekar på detta problem och menar 

att en överenskommelse mellan entreprenör och beställare kan göras angående tillräcklig tid 

för planeringsarbete innan kontraktstiden börjar löpa. Enligt Révai borde det vara rimligt att 

beställaren ska förstå vikten av en bra planering och hur ett sådant upplägg skulle vara bra 

för båda parter. 

Om tiden för planeringsskedet blir i det kortaste laget kan det bland annat innebära att 

underlag för beställning av byggmaterial stressas fram eller att mindre bra metoder väljs. Om 

mer tid hade getts åt planeringsarbetet skulle tidplaner med större detaljnivå, noggrannare 

arbetsplatser, bättre material- och arbetsmetoder kunna tas fram och handlingar skulle 

kunna hinna granskas i större utsträckning. En djupare helhetsbild skulle med andra ord fås 

innan produktionen startade. 

Platschefen skulle ges mycket bättre planeringsmöjligheter om denne inte behövde sättas in i 

ett nytt projekt alltför nära inpå produktionsstarten. I sin intervjuundersökning bland 

erfarna platschefer påvisade Fapohunda och Omoniyi (2011) att byggprojekt ofta har för kort 

byggstartskede, vilket resulterar i att platschefen får för lite tid för att göra en pricksäker 

bedömning av tid- och resursåtgång. De menar att tillräcklig tid till planering innan byggstart 

skulle medföra en markant ökning i platschefens förmåga att prestera på ett effektivt sätt i 

produktionsskedet. De intervjuade på Byggmäster var samstämmiga i sin önskan om mer tid 

för planeringen och att man som platschef inte kastas in i produktionen utan tillräckliga 

förberedelser.  

Platschefens tidiga involvering kan vara svår att lösa i praktiken när tiden mellan projekt blir 

för kort. Daniel Lind menar att en av anledningarna till detta problem kan ha att göra med ett 

invant beteendemönster hos organisationen gällande att lägga tid på ett nytt projekt innan 

det aktuella projektet är slut. En lösning på detta skulle kunna vara att entreprenadföretagets 

ledning inför ett möte där anbudet för ett kommande projekt presenteras ihop med 

platschefen, under tiden dennes andra projekt befinner sig i avslutningsfasen. Detta hade 

kanske kunnat ändra tankegången hos personalen. Avsaknaden av platschefen på det 

pågående byggprojektets arbetsplats hade kanske accepterats under de dagarna då dessa 

möten hållits och inställningen hade kunnat förändras hos den enskilde platschefen 

angående möjligheten att ha två projekt igång samtidigt. Detta skulle kunna ge en tidsbuffert 

med visst utrymme för platschefen att samla ihop det avslutade projektet och komma in i ett 

tidigt skede inför nästa. På så sätt skulle också erfarenhetsåterföringen kunna bli en naturlig 

del vid avslutat projekt. 

 

 Planering i anbudsskedet 

Komplikationer kan uppstå när ett anbud ska stämma överens med den verkliga prislappen. I 

arbetet med att sammanställa anbudet finns flera aspekter och dilemman som kan vara värda 

att ta i beaktning. Om ett anbud lämnas där saker har missats kan det i slutändan bli 

kostsamt för företaget. Kriterierna för det vinnande anbudet i en upphandling beror oftast på 

priset och ett talesätt finns i byggsektorn att ”den som räknat mest fel får jobbet”. 
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Kalkylarbetet för anbudet görs med fördel av personer med kunskap om 

byggnadsproduktion. Det är viktigt att inte bara fylla i de poster man brukar fylla i när man 

tar fram kostnaderna för arbetsplatsomkostnader utan verkligen sätter in sig i 

projekteringsarbetet för att göra en projektspecifik beräkning. För att budgeten ska innefatta 

så stor del av projektets verkliga kostnad som möjligt skulle det därför kunna vara en stor 

fördel om någon med produktionsteknisk erfarenhet har varit insatt i framtagandet av 

arbetsplatsomkostnader och vid metodval. Om erfarenhet saknas hos kalkyl- och 

inköpspersonalen, och då vinstmarginalerna i byggbranschen är små, kan det hända att 

kostnader som tillkommer bland arbetsplatsomkostnader avsevärt kan minska 

projektvinsten. Flera av de inblandade i undersökningen skulle gärna se att den platschef 

som är tänkt att leda produktionsarbetet får ta del av projektets handlingar i anbudsskedet 

för att tidigt väcka tankar kring val av material och byggmetoder. Platschefens 

erfarenhetsbaserade kunskap om för- och nackdelar med olika byggarbetsplatsers disposition 

skulle kunna nyttjas som en värdefull kunskapsbank vid planering och beräkning av 

arbetsplatsomkostnader. En annan återkommande åsikt i intervjuerna är att det är viktigt att 

platschefen får se över anbudet innan det skickas. Detta för att kunna bedöma om tidplanen 

är rimlig, om rätt val av arbets- och byggmetoder gjorts samt att se om något missats. 

 Tidigarelägga vissa planeringsmoment 

En av platscheferna väljer att förklara sin stressiga vardag som platschef på det här viset: 

”Det fungerar att stressa men inte med samma bra resultat om man måste ta allt under 

tidspress.”, där tid är en bristvara. Det går att tyda en röd tråd utifrån de svar som 

platscheferna har gett angående arbetet i rollen som platschef att mycket skulle kunna göras 

tidigare för att förutse problem, förbereda arbetsberedningar och hitta lösningar på pappret 

redan innan de uppstår i produktionen. Detta hade kunnat lätta på arbetsbördan och sänkt 

stressnivån ute på bygget och även gjort platschefen mer tillgänglig för att hantera 

platsrelaterade problem. Thorén (2006) nämner ingenting om detta i sin undersökning kring 

platschefens roll i en effektiv byggprocess. 

 Produktionserfarenhet i planeringen 

Med en platschefs involvering tidigare i ett projekt skulle denne kunna få en initial bild av 

projektets omfattning tidigt och större tidsmarginaler att tänka efter före. Det mentala bygget 

hade kunnat dra igång tidigare som bland annat innebär att strukturera ordningen på de 

stora byggskedena i produktionstidplanen. I de fall som platschefen är erfaren skulle denne 

med hjälp av sin yrkeserfarenhet kunna förutse vissa arbetsmoment och redan i detta skede 

kunna göra förslaghandlingar på arbetsberedningar. Den extra arbetsbörda som bland annat 

arbetsberedningar innebär om de behöver göras i produktionsfasen utgör en onödig extra 

arbetsbörda för platschefen. Det försämrar med stor sannolikhet även kvaliteten i 

handlingarna om de utformas under en för övrigt stressig produktionsfas. I de fall 

platschefen istället saknar erfarenhet kan denne få kompensation för detta genom 

möjligheten att tidigt komma med intresseväckande frågeställningar. I och med en 

involvering i anbudsskedet erhålls även en mer fördjupad förståelse för helhetsbilden av 
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företagets verksamhet. Detta skulle kunna ge den mindre erfarne platschefen ett mer 

förberett utgångsläge för att lyckas styra produktionen och att ta kontakt med rätt person i 

företaget om något visar sig vara oklart på vägen. 

Att sätta in en platschef tidigare i planeringen hade kunnat möjliggöra att denne hade kunnat 

ta kontakt med underentreprenörer och leverantörer tidigare. Platscheferna efterfrågar en 

god kommunikation med underentreprenörer och leverantörer redan innan startskedet av ett 

byggprojekt för att förbättra arbetet i samband med avrop och samordning. Med 

underentreprenörers och leverantörers kunskap i planeringen hade man som platschef 

kunnat förutse och åtgärda eventuella problem som inte entreprenadföretaget annars hade 

fått veta förrän i ett senare skede, då lösningen oftast inte är lika nära till hands. 

Platschefen känner ofta till bygg- och produktionsteknik och skulle därför kunna förankra 

metodval och byggtekniska frågor till en annorlunda helhetsbild än den som kalkyl-och 

inköpspersonalen kan tänkas ha. Därmed skulle platschefen, med hänsyn till det specifika 

bygglagets byggvana och färdigheter etcetera, kunna avgöra vad som är att föredra om det 

finns flera olika metodalternativ eller osäkerheter i byggtekniska frågor. 

 Kritiska moment 

Ett sätt att förebygga förskjutningar i tidplanen eller fördröjningar av kritiska linjen kan vara 

om man under utformandet av produktionstidplanen gjorde alternativplaner och planerade 

in tidsbuffertar som hanterade eventuella förskjutningar av de moment som utifrån 

intervjuerna framgår som kritiska. På så vis skulle det dels finnas strategiskt utsatta tidsglapp 

i tidplanen och dels en alternativ tidplan som kan vara till stöd om moment blir försenade 

eller vid andra störningar. Det är viktigt att tid läggs på de åtgärder som presenterats i och 

med att man behöver fundera på alternativplaner i god tid innan produktionsstart. 

 Struktur i planeringsarbetet 

Det är viktigt att alla har en förståelse för planeringens innehåll och betydelse. Det gör att 

man vet vad det får för konsekvenser om man avviker från uppsatta planer och att det blir 

lättare att ta hand om problem som uppstår. Om en tydlig grundplanering finns, där alla 

inblandade är insatta och har en förståelse för den, finns det alltid något att utgå från när 

beslut ska tas. Med rätt styrmedel blir det lättare att hålla projektet på rätt kurs. 

Hur mycket tid och energi som än läggs på planeringsarbetet kan det ändå uppstå problem 

som gör att planeringen måste frångås. I samarbete med andra aktörer finns alltid en risk då 

kommunikationen kan brista. Ju fler inblandade yttre samarbetspartners desto större blir 

risken att något blir fel och att planeringen måste justeras. Då är det viktigt att ha en välgjord 

grundplanering och ett projekteringsunderlag där alla nödvändiga handlingar finns med att 

kunna falla tillbaka på. 



32 

 Återkoppling 

I projekt uppstår oundvikligen problem och brister under arbetets gång. Om dessa med hjälp 

av ett aktivare erfarenhetsåterföringsarbete i företaget kan bli färre i antal eller helt 

elimineras skulle det bli motiverat att ge mer resurser till detta. 

Kvalitetsbrister kan stå för stora delar av kostnaderna för ett byggprojekt, eftersom dessa 

bland annat kan innebära extraarbeten, tilläggskostnader och ett försämrat förtroende 

gentemot kunden. Till skillnad från dessa direkta kostnader går inte erfarenhetsåterföring att 

tyda konkret och direkt ur en kalkyl. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att 

denna ovärderliga källa till kunskap inte alltid prioriteras tillräckligt i projekten. Det kan 

därför vara viktigt att företagen blir mer införstådda i kopplingen mellan återkommande 

kvalitetsbrister, kostnader, förbättringsprocess och erfarenhetsåterföring. En annan 

anledning till att det inte genomgående görs återkopplingar skulle kunna vara brister i 

förståelsen för tiden det tar från dess att man inför erfarenhetsåterföringsarbete till att man 

kan börja se resultaten av sitt arbete. 

Alla kan lära av varandra inom företaget och det gäller att ta vara på erfarenheter från alla; 

från yrkesarbetare till tjänstemän. Erfarenheter och åsikter bör även tas in från 

underentreprenörer efter projekten för att kunna utveckla kommunikation och samarbete. 

Det är viktigt att både negativa och positiva erfarenheter förs in i företaget och inte stannar 

hos den enskilde individen. Estié och Gebremicail (2014) föreslår i sin studie att formulär för 

erfarenhetsåterföring kan användas och att informationen från dessa sedan förs in i någon 

form av databas. Detta för att enklare kunna hitta informationen när den behövs. Även under 

intervjuerna har vikten av reflektioner framkommit kring vad som har gått bra och vad som 

har gått dåligt och hur arbetet kan förbättras. I dagsläget nöjer man sig ofta med att använda 

dessa insikter för att på egen hand endast förbättra sitt eget arbete. Om en bättre plattform 

infördes för att ta tillvara på individens erfarenheter hade hela företagets utveckling kunnat 

gynnas istället. En lösning på ett sådant problem skulle kunna vara att man i uppstartskedet 

av ett projekt avsatte tid för ett möte där projektets platschef får ta del av en eller flera andra 

platschefers åsikter och reflektioner kring den utförda planeringen. På så vis skulle man 

kunna få flera personers åsikter och se saker ur ett annat perspektiv som kanske hade kunnat 

väcka tankar som förbättrar och effektiviserar projektet.  

En annan plattform som nämns av en av platscheferna i intervjuerna är ett regelbundet 

återkommande möte med de olika projektens platsledningar där det fortlöpande arbetet i 

projekten diskuteras och jämförs. Frågor som kvalitets- och serviceskillnader, utvärdering av 

underentreprenörer, positiva och negativa erfarenheter samt aspekter som påverkat 

projektens ekonomi skulle på ett sådant möte kunna lyftas fram. Detta är ett mycket 

intressant förslag på hur ett aktivt arbete med erfarenhetsåterföring skulle kunna fungera. 

Det skulle kunna mynna ut i många fördelar, inte minst till att bidra till en röd tråd i 

företagets arbete, lägre kostnader för kvalitetsbrister och ett bättre sätt att utvärdera 

samarbetet med underentreprenörer. Resultatet från dessa möten skulle kunna föras in i en 

lättillgänglig digital kunskapsbank för framtida bruk, likt typen av databas Estié och 

Gebremicail (2014) nämner.  
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Erfarenhetsåterföring kan vara ett utmärkt sätt att succesivt utbilda sin egen personal och 

skulle kunna hjälpa nya medarbetare in i företagets rutiner och arbetssätt. I detta arbete är 

det viktigt att erfarenhetsåterföringen ger företaget en klarare bild av vilka förbättringar som 

behövs göras för den enskilde anställde såväl som organisationen. En omfattande 

återkoppling i företaget skulle kunna ge större möjligheter till att forma det fortsatta arbetet i 

linje med företagets principer och värderingar. I det dagliga arbetet skulle 

erfarenhetsbaserad kunskapsdelning kunna ske kollegor emellan för att forma nya idéer som 

kan gynna företaget. Det är inte bara äldre, mer erfarna medarbetare som kan ha något att 

lära ut, även yngre anställda kan bidra med ett nytt perspektiv och nya kunskaper.  

5.2 Arbetsplatsbesök 

Något som inte bara den personal som deltar i planeringsarbetet, utan även yrkesarbetarna 

på byggarbetsplatsen lyfter fram som viktigt är att leveranserna kommer vid rätt tillfälle. Vad 

som är rätt tillfälle och rätt sätt att planera verkar däremot skilja sig mellan de olika 

arbetsgrupperna i företaget. Det kan vara frustrerande för yrkesarbetarna när material inte 

alltid finns tillgängligt på arbetsplatsen. De skulle gärna se större och tidigare leveranser till 

arbetsplatsen. Det verkar finnas andra sätt att se på saken i ledningen där man kanske ser 

kostnader och risker som tillkommer med större materialupplag. Någonstans måste man 

kunna hitta gemensam mark i den här frågan. Det kan finnas två aspekter av detta problem. 

Å ena sidan gör alltför snäv leveransplanering att det vid störningar och fördröjningar av 

leveranser kan innebära väntetid för yrkesarbetarna. Detta avbrott i arbetet kan kosta pengar 

och bidra till frustration. Johansson och Mattson (2006) lyfter i sitt arbete fram att det i sin 

tur kan leda till kvalitetsbrister när stressen ökar och stämningen bland yrkesarbetarna blir 

sämre. Å andra sidan skulle en leveransplanering där alltför mycket material tas hem kunna 

förorsaka sämre flöde på arbetsplatsen då materialupplaget blir stort och mellanlagring kan 

behöva ske. Varje gång material flyttas tar det av yrkesarbetarnas arbetstid och dessutom kan 

material skadas vid förflyttning. I och med ett stort materialupplag kan konsekvenserna bli 

på större volymer om byggvarorna utsätts för vädrets makter eller mekanisk påverkan.  

Problemen kan kanske inte lösas helt men med en välgjord, detaljerad produktionstidplan 

som står klar innan material upphandlas skulle leveranser kunna planeras så att de kan dyka 

upp vid rätt tillfälle. Leveranserna borde ske i en sådan takt så att inga byggvaror tar slut och 

samtidigt så att upplagen inte blir större än nödvändigt. En bra kommunikation med 

leverantörer samt en produktionstidplan som uppdateras löpande kan i vissa fall göra att 

leveranser kan bokas om i tid för att bättre passa produktionstakten. 

Vad gäller planeringen över lag deltar yrkesarbetarna gärna i större grad i beslut som gjorts i 

planeringsarbetet. Detta skulle kunna uppnås genom ett aktivare arbete från yrkesarbetarnas 

sida för att förvissa ledningen om intresse för planeringen. Åsikter kan lätt falla mellan 

stolarna om de inte påvisas i tillräckligt stor grad. För att underlätta detta kan även ledningen 

kanske göra en större insats för att framföra vad som planerats och beslutats om, möjligtvis 

på ett ännu bättre sätt än vad som görs i dagsläget. Vad som är bättre är förstås svårt att 

fastställa men det skulle kunna innebära ett gruppmöte under styrda former, kortfattat och 
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gärna muntligt. Information såsom tidplaner etcetera skulle kunna bli enklare att ta till sig 

om de hade funnits tillgängliga där man uppehåller sig dagligen, förslagsvis i fika- eller 

omklädningsrummet. 

Byggarbetarnas erfarenheter om arbetet med prefabricerade byggelement och de 

snickarmässiga för- och nackdelarna med detta gentemot platsbyggt är något som man som 

platschef aktivare kan diskutera med snickarna om vid metodval i framtida projekt. 

5.3 Platschefsmöte 

Dialogen som uppstod i samband med mötet två platschefer emellan visar att det faktiskt 

finns saker som platschefer sinsemellan skiljer sig i och som kan tillföra aspekter i den 

enskildas helhetsbild av produktionsplanering. Kommentaren som den ena platschefen sa att 

” Då var det ju ett ganska bra möte ändå! ” påvisar i det här fallet att förväntningarna inför 

mötet överträffades. Detta kan tolkas som att det i vissa fall skulle kunna gynna den enskilde 

om man försökte hämta kunskaper från andra med samma befattning i organisationen 

istället för att, i motsatts till detta tankesätt, jobba på egen hand med sina ansvarsområden. 

Detta beteende som i grunden går ut på att försöka lösa problem på egen hand skulle kunna 

bero på att man relaterar kunskap och förmågor i företaget till olika befattningar. Baserat på 

denna hypotes skulle en platschef inte lika naturligt kunna se möjligheterna med att få hjälp 

av en annan platschef men skulle kunna tänka sig att få en kompletterande hjälp hos en 

kalkylare. I och med att denna har en annan befattning i företaget blir skillnaderna i kunskap 

mer påtaglig och man skulle därför kan tänka sig att det blir mer tydligt att denna har 

kunskap utanför sin egen.  

I vilket fall blev detta ett möte som gav upphov till diskussioner om tillvägagångssätt i 

produktionen, vilket var det förutsatta målet. Det var också tydligt att mötet leddes av den 

erfarne platschefen, vilket tyder på att den med mindre erfarenhet befann sig i en lyssnande 

och den med mer erfarenhet i en förklarande ställning. En erfaren platschef kan alltså gagna 

en mindre erfaren platschef. 

5.4 Metoddiskussion 

Arbetet med rapporten har utgått från två studenters tre års heltidsstudier inom byggteknik 

på högskoleingenjörsnivå och metodvalen har således valts med en förståelse för hur man 

utför litterära projekt som grund. Med detta i åtanke kan det konstateras att metodvalen var 

väl grundade för uppsatsens omfattning och målsättning. Den information som inte var 

åtkommen via böcker och litteratur på internet, införskaffades genom intervjuer och kontakt 

med exempel ur verkligheten som lämpade sig för ämnet. Intervjuerna med 

ledningspersonalen var tänkt att omfatta samtliga men då två stycken anställda inte hade 

möjlighet att närvara kan detta ha lett till viss brist i den totala helhetsbilden utav 

personalens synsätt på situationerna som intervjuerna kretsade kring. Detta kan således vid 



35 

fullständig omfattning ha kunnat tillbringa uppsatsen någon åsikt som i nuläget inte 

framkommit. 

Följaktligen kan även arbetsplatsbesöket, trots att det utgör en väldigt liten del av rapportens 

tyngdpunkt, ha gjorts med samtliga yrkesarbetares inblandning, frågorna skulle kunna ha 

ställts mer genomgående till varenda enskild person och varit tydligare formulerade för att få 

ut en mer djupgående bild av situationen. Då vi endast ville granska problem som uppstått 

med planeringen ur yrkesarbetarnas synpunkt och inte deras påverkan av planeringen i det 

stora hela så gav den form av intervju vi använde oss av ett tillräckligt underlag för 

rapportens syfte. 

Att intervjuer ger uppenbara möjligheter för tolkning och slutsatser betyder inte att dessa är 

fel, däremot behöver de inte vara så uttalade i organisationen som vi som intervjuat har 

tolkat det som. Dock har intervjuerna skickats till samtliga inblandade för att förvissa 

respondenterna och oss att det tolkade materialet går i samma spår som verkligheten i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Vi ser även komplikationer med att ta det här fallet och applicera resultaten på ett företag 

som är betydligt större och mer etablerat då organisationen fortfarande växer oerhört mycket 

i Byggmäster i Mälardalen AB och storleken på företag också ger större variationsmöjligheter 

hos de olika projekten sinsemellan.  
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6 SLUTSATSER 

Följande resonemang kan dras och slutsatserna blir följande:  

- Byggmästers produktionsplanering kan förbättras med införandet av ytterligare ett 

möte där platscheferna kan diskutera planering av kommande projekt. Detta bör vara 

ett återkommande moment för varje projekt. Med en tidigare involverad platschef i 

samtliga produktionsrelaterade planeringsfaser kan också en bättre 

produktionsplanering uppnås på Byggmäster. 

  

- Med en tidigare involverad platschef kan företagets kommunikation skapas i förväg 

med de externa aktörer som är tänkta att medverka under produktionsskedet. På så 

sätt kan gemensamma mål sättas tidigt och man kan kartlägga förutsättningarna för 

aktörerna för projektet innan det drar igång. Med en platschef inblandad i 

planeringsarbetet med inköp och kalkyl samt projektering kan personalen också få 

tillgång till någon att rådfråga vid produktionsrelaterade beslut. 

 

- Om tid ges för platschefen i ett tidigt skede skapas möjlighet för denne att förbereda 

arbetsberedningar, utformning av kontrollplaner, produktionstidplan, leveransplan 

och det mentala bygget. På så sätt är man steget före när produktionsskedet drar 

igång.  

 

- Platschefens arbetssätt är i stort präglat av personens i fråga samtliga 

livserfarenheter. En person med mer förståelse för ekonomi styr även sin produktion 

med hänsyn till detta och så vidare. Arbetssättet runt produktionsstyrning varierar 

generellt platschefer emellan inom byggbranschen. 

 

- Med platschefernas inverkan på varandras arbetssätt uppnås en större helhetsbild av 

produktionsplaneringen hos den enskilde samtidigt som det kompetensutbyte som 

uppstår skapar ett mer enhetligt arbetssätt hos de inblandade sinsemellan.  
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

Då det här examensarbetet baseras på en fallstudie gjord på ett mellanstort byggföretag 

föreslår vi att en liknande undersökning görs i större skala, antingen med intervjuer på ett 

stort företag eller i en enkätundersökning med platschefer på flera företag. Det kan även leda 

till en insyn i hur platschefens arbete skiljer sig mellan företag av olika storlek. 

Det här arbetet lyfter bland annat fram att brister i projekterade handlingar ibland grundar 

sig i avsaknad av praktisk kunskap om produktionsarbete hos företagen som tar fram 

handlingarna. Vi anser därför att det kan vara till stor nytta att se över vilken inverkan den 

sortens erfarenhet hade haft på de lösningar som tas fram i projekteringsskedet. 

Ett tredje exempel skulle kunna vara att hitta förslag på tekniska tillämpningar som hade 

kunnat underlätta byggproduktionen. Idag finns massvis av avancerad utrustning för 

planering men inte för att slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång en arbetsberedning ska 

göras. Titel på arbetet skulle kunna vara ”Tekniktröskel mellan projektering och produktion”. 
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BILAGA 1: INTERVJUER MED INKÖP OCH KALKYL SAMT 

PROJEKTLEDARE 

Observera att viss redigering från talspråk till ett språk anpassat för rapporten har gjorts. 

Projekt som nämns i intervjuerna presenteras i kapitlet Företagspresentation. 

Intervjudeltagare 

- Andreas Dahlberg, inköp och kalkyl 

- Elin Dahl, ansvarig för inköp och kalkyl 

- Björn Alm, projektledare 

- Jan Lind, kvalitetsansvarig, f.d. platschef 

 

Om du idag skulle beskriva det tidiga planeringsarbetet på Byggmäster för 

någon som inte är insatt i ert arbetssätt, vad skulle du säga då? 

Andreas:  När man gör kalkylen planerar man inte så mycket egentligen, förutom att man 

självklart gör en tidplan. Det handlar mer om att kolla så att man har kapaciteten 

att ta jobbet när det ska utföras. 

Vad gäller metodval så görs de bara om man har tid att göra en alternativkalkyl för 

att se om något är billigare eller bättre. Vanligtvis brukar de metoder som finns 

beskrivna i underlaget man får från beställaren vara de bästa för projektet. När 

man fått jobbet och börjar planera går man mer in i detalj och ser vad som kan 

göras bättre. Då börjar man med ett startmöte där platschefen, arbetsledning, 

inköpsavdelningen och projektledaren sätter sig ned och går igenom byggsätt, 

starttid, och alternativa metodval om sådana finns som platschefen och eventuellt 

även inköp kan forska lite kring. Sedan går man igenom varje byggdel och ser vad 

som ska handlas in. 

Elin:  Det är lite olika. Om man ser till min roll som räknar på anbud så har man oftast 

gjort ett förarbete och så säger vi att vi ska lämna anbud på det, eller så har vi fått 

en förfrågan att utföra ett byggprojekt. Då börjar jag räkna på en kalkyl. Vi tar in 

förfrågningar och sedan bygger vi upp en anbudskalkyl utifrån det. Under det 

stadiet har vi lite olika genomgångar. Vi har en kalkylgenomgång och 

offertgenomgångar, sedan har vi ett anbudsmöte där vi syr ihop själva anbudet. Är 

det ett större jobb så är ibland platschefen med och tar in priser, mest på 

omkostnadssidan. Men det förutsätter att det finns en platschef som har tid för det. 

När vi sedan har fått jobbet har vi ett startmöte där vi går igenom bland annat om 

vi ska skicka ut nya förfrågningar. Ibland går vi igenom en projektplan, ibland inte.  

Jan:  Ofta börjar vi bygga innan projekteringen är helt klar, vi gör lite tvärtom i dagens 

läge. Vi får ett projekt i handen där markentreprenören redan har påbörjat sitt 

arbete. Då upptäcker du massor med detaljer som inte är gjorda. Du ska ta fram 

ritningar, du ska prata med konstruktören och så vidare. 
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Hur skulle du beskriva din delaktighet i den tidiga planeringen? 

Andreas:  Ganska viktig, eftersom vi gör kalkylen. Där ser man saker som kan förbättras eller 

göras billigare. 

Jan:  När projekteringen är gjord och den lämnas över till platschefen får man gå 

igenom vad som är gjort och vad som inte är gjort. I den bästa av världar ska all 

projektering, alltså ritningar, lösningar och sådant, vara klart och hamna i 

platschefens händer, men så är det inte nu. Nu får man gå igenom allt från punkt A 

till Ö och se så att allt är gjort, sedan får man börja därifrån helt enkelt. Som 

platschef är det alltid bra att man börjar titta på materialval och metodval tidigt. Ju 

tidigare man får bli delaktig desto bättre men allt hänger på hur mycket tid vi har. 

Oftast är det så att en platschef har sitt bygge, och precis i slutskedet kommer nästa 

bygge, ibland nästan så att det överlappar. Då hinner man inte vara med överallt.  

Det är alltid bra att vara med som ett stöd och peka på saker de som planerar ska 

tänka på. Ju fler man är desto bättre är det. Ofta är det så att kalkyl och inköpare 

som ska räkna på arbetsplatsomkostnader inte har varit med ute i verkligheten och 

kanske inte ser helheten. Då är det bra om någon med erfarenhet kan vara med. 

Man kanske inte behöver vara med hela tiden, men man kanske kan vara med vissa 

gånger. 

När du är inblandad i val av arbets- och byggmetoder, vilken kunskap eller 

erfarenheter baserar du då dina synpunkter på? 

Andreas:  Jag brukar inte ha så mycket synpunkter då jag inte är en byggare eller snickare i 

grunden. Dessutom är jag hyfsat ny i branschen så just nu förlitar jag mig på de 

andra. Men nu har jag ett stort bygge i ryggen så då vet jag vad jag kan göra bättre i 

planeringsstadiet.  

Elin:  Jag är långt ifrån erfaren där men lite koll har man själv. När det gäller 

villaproduktion har jag erfarenhet från det tidigare, så det kan jag tycka till om. 

När det gäller till exempel Ansgar, när man har en prefab-stomme och 

betonggjutning och sådant, får jag vända mig till de jag vet har erfarenhet av det. 

Då pratar vi med de platschefer vi vet har koll på respektive projekt eller kunnigt 

folk utanför organisationen. Vi försöker samla på oss åsikter. I annat fall söker jag 

information på egen hand i litteratur och på nätet. Sedan är det alltid ett eget 

avvägande. 

Jan:  Jag har själv varit snickare i 20 år. Det är bygg helt enkelt. Det är vad jag kan bäst. 

Men handlar det om ventilation, rör eller något sådant får man kolla med 

underentreprenören. Personligen vill jag gärna fråga min underentreprenör hur 

man bäst ska lösa vissa problem. Det kanske står något helt annat i beskrivningen, 

men då kan man prata med beställaren och nämna att underentreprenören kan 

utföra momentet på ett bättre sätt än vad som är beskrivet. 

Vilka arbetsmoment under produktionsskedet tror du påverkar tidplanen mest 

om de inte utförs enligt planering? 
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Andreas:  Det måste vara arbetet med stommen. Ett exempel är om betongen är dålig när 

man står och gjuter plattan. I värsta fall måste betongen då tas bort och arbetet 

måste göras om, så stomarbetet ger störst förseningar om något händer. Det går 

egentligen inte att planera bort sådana problem. I ett sådant fall är det nog mest 

vädret som spelar in, snöar det så snöar det, det går inte att göra något åt. Man kan 

inte heller ta med det i planeringen, man vet ju att det snöar på vintern. Då är det 

bäst att man planerar att gjuta på sommaren och arbeta inomhus på vintern. Om 

det går kan man byta plats på arbetsmoment för att möjliggöra det. I värsta fall kan 

det göra så att bygget blir försenat, vilket beställaren inte tycker är bra. På Ansgar 

gjöt vi på vintern, och det gjorde att arbetet drog ut på tiden. Vid gjutning på 

vintern får man istället lägga mer pengar på övertäckning eller tillsatser som ger 

varm betong. Beställaren vet att det kostar mer med en vintergjutning, så man får 

köra på och ta det som ÄTA. 

Elin:  Svår fråga. Jag tror såhär. Man kan ha sagt hur man ska göra, och ha gjort en 

välgjord och genomtänkt planering, men planeringen stämmer inte alltid överens 

med verkligheten. För att kunna ta hand om problemen behöver man ha bra 

handlingar med detaljer färdiga innan man går in i produktionen. Det tror jag har 

stor betydelse rent generellt oavsett vilket moment det är. Det blir tryggare för alla 

om det finns sådant att gå på. Om den person som gjort planeringen faller bort och 

det som ska göras inte finns i skrift eller på ritning så har man fortfarande 

ingenting att gå på och den planeringsbiten faller bort. 

Jag tror att planering vad gäller omkostnader spelar stor roll. Precis som att det är 

viktigt att jag är ute tidigt och planerar mina inköp så är det viktigt att platschefen 

är med tidigt och planerar sina omkostnader. Det är viktigt att man som platschef 

har tänkt igenom alla omkostnadsbitar för att man ska kunna driva bygget.  

Björn:  Hinder i startskedet med mark, sprängning, pålning, platta på mark och stomme är 

delar som påtagligt försenar en fastställd tidplan. I övrigt finns det ett antal 

kritiska moment som lätt förhindrar och försenar produktionen. Planering och 

oförståelse för planering är annars det som lätt får produktionen att driva iväg från 

plan. Där kan man även se att otydlighet om hur problem eller frågeställningar ska 

hanteras gör att frågeställningar och problemlösningar ältas på tok för länge. Det 

kan dra ut på tiden innan man tar beslut. 

Jan:  Vilken underentreprenör som ska in när och var. Det är det man kan påverka. Man 

måste även se över användandet av kranen så att alla moment kan ske smidigt. En 

dålig planering av kranen kan kosta väldigt mycket. Även vädret kan ju påverka 

hur kranen kan användas. Det kan man ju inte göra något åt, men med en bättre 

planering kan man parera problemen bättre.  

Vilka moment anser du är viktigast att utföra en detaljerad planering av i ett 

tidigt skede? 

Andreas:  Det är stommen, det är väldigt viktigt att det blir bra. Egentligen skulle man 

behöva göra en detaljerad planering på alla moment. Det gäller speciellt när man 
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använder sig av nya metoder och de som ska bygga är ovana med det arbetssättet. 

Då krävs det en arbetsberedning på det. Den gör man oftast alldeles innan 

momentet ska utföras, eller några veckor innan. Stommen är så pass styrande, så 

det är viktigt att den planeringen är bra och detaljerat gjord tidigt, så att man vet 

exakt hur lång tid alla moment ska ta. Det är mycket logistik som ska planeras 

kring stomarbetet. Det ska in pumpbilar, kranar ska planeras för att lyfta in 

balkongplattor och trappor med mera. Det ska in stämp för plattbärlag och det ska 

upp skyddsräcken. Det är många moment som ska utföras och fungera ihop med 

varandra under ett pressat tidsschema. Då kan vi även planera inköp och 

leveranser. Det är ofta väldigt lång leveranstid på stommaterial som balkongplattor 

och plattbärlag. Om planeringen av stommen är gjord tidigt kan vi beställa den 

tidigt. Då är det bra om platschefen är med och planerar. På Ansgar var platschefen 

med tidigt, för han hade möjlighet till det. 

Elin:  Att produktionstidplanen är klar tidigt tycker jag är A och O. Utan den kan inte jag 

lägga upp min inköpsplan. Ska jag kunna göra den i ett tidigt skede måste 

produktionstidplanen vara klar. Är produktionstidplanen väl genomförd och man 

håller sig till den kan jag göra klart mitt inköpsarbete tidigt och behöver bara 

avropa leveranserna sen. 

Jan:  De moment som i mina ögon är kritiska. När jag får ett projekt går jag igenom alla 

moment som ska göras och ser vad jag behöver arbetsbereda. När det då dyker upp 

något som jag inte har utfört tidigare blir det lite extra kritiskt. Vid sådana tillfällen 

brukar jag göra en detaljerad tidplan för momentet och en arbetsberedning. Är det 

olika underentreprenörer som ska vara med måste vi ta ett möte om utförandet 

med inblandade parter innan projektet går igång, helst några veckor innan vi ska 

börja bygga. Då tar jag upp hur jag har tänkt och frågar om det är något jag glömt. 

Alla får vara med och bygga momentet på papperet och vara med och tycka till. 

Jag brukar vilja göra mina arbetsberedningar så fort jag får ett projekt i handen. 

Allt handlar om tid. Jag brukar göra grunden eller mallen för arbetsberedningen 

tidigt och när det momentet i produktionen närmar sig börjar jag samla fakta så 

jag får alla detaljer. Då kan jag ändra i min arbetsberedning så att den blir helt 

klar. Handlar det exempelvis om en gipsvägg där de vill byta ut gipset mot 

spånskiva så kan jag ändra det i den redan gjorda arbetsberedningen. Det handlar 

om att skapa tid för sig själv under produktionen genom att tidigarelägga det man 

kan. På så sätt slipper man de här ”brandutryckningarna” då problem måste lösas 

under kort tid. Sådana stressiga situationer är ohälsosamma och kan leda till att 

man går in i väggen. Stämningen på arbetsplatsen blir inte heller bra om alla är 

stressade. 

Finns det någon kunskap eller erfarenhet som du anser saknas vid planeringen 

av de momenten?  

Andreas:  Inte vad jag har upplevt men i mitt fall var ju platschefen med i planeringen. 
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Elin:  Det beror ju förstås på tid. Vid Ansgar var platschefen med tidigt i 

planeringsarbetet och då hade vi en jättedetaljerad tidplan när vi gick in i 

produktionsskedet. Det underlättar såklart för alla inblandade. Är inte platschefen 

med saknas den erfarenheten. Det är likadant vid Brf. BLOOC, där det projektets 

platschef har haft ett så pass välskött bygge att han har kunnat lämna det åt sin 

arbetsledare för att påbörja planeringen av Lindhagen. Tack vare det märks det 

vilket skillnad det är på det projektet jämfört med andra. Han har tänkt igenom 

alla detaljer och är verkligen påläst. Har man inte platschefen med sig i början 

saknas den erfarenheten. Om ett projekt fortfarande pågår i produktionsfasen när 

planeringen av platschefens nästa projekt börjar kan det behövas en stark 

arbetsledare som kan hålla i trådarna i en vecka för att platschefen ska kunna delta 

i planeringsarbetet. 

Björn:  Ja, en nyckel att hantera många problem är att man redan i startskedet har 

organisationen för projektet klar. Det vill säga i det fall det gäller en 

totalentreprenad att en arkitekt och konstruktör är upphandlade från start och står 

på tårna för projektgruppen att nyttja vid behov. 

Jan:  Man ska alltid försöka ha en återkoppling efter ett bygge om vad som har gått bra 

och vad som har gått dåligt men det är svårt att upprätthålla den rutinen. När jag 

var ny i platschefsrollen och gjorde ett misstag skrev jag alltid en ”kom-ihåg-lapp” 

åt mig själv. Nästa gång jag skulle göra något liknande tittade jag bland mina 

lappar så att jag slapp göra samma misstag igen. Sådan kunskap borde vi föra in i 

planeringsarbetet så att hela företaget kan ta del av erfarenheterna. Vi bör även ta 

in erfarenheter från alla underentreprenörer som varit med. 

Vilket område anser du är mest problematiskt under planeringen av 

produktionsskedet? 

Andreas:  Logistik kring bygget kan vara väldigt krångligt och problematiskt. Hur lastbilar 

ska åka in och ut på arbetsplatsen, hur kranar ska stå och användas, hur bodar ska 

stå. Allt handlar om planering. Det är nog det mest problematiska och svåra med 

planeringen. Det blir oftast bra, men det krävs arbete med det. 

Elin:  För mig som ansvarig för inköp och kalkyl är det mest problematiska att man ofta 

har en halvstyrd totalentreprenad. Då kommer det en skiss eller en planritning 

som man gör utformar kalkylen efter, sedan är det inte alls säkert att det blir så i 

verkligheten. En generalentreprenad är så mycket enklare. Man har handlingar, 

man gör beräkningar och man kör på det. En halvstyrd totalentreprenad blir sällan 

som man tänkt sig när man räknar på det anbudet. Det brukar inte skilja så mycket 

i antalet timmar, man får med sig helheten men man får inte med sig vissa detaljer. 

Björn:  Till att börja med är det att få alla delar att falla på plats i rätt tid och i rätt ordning. 

Det är lätt att göra en pappersplan på hur en process ska gå till men i samverkan 

med fler aktörer där man inte alltid styr skutan så måste man anpassa sig. Detta 

kan störa även den bästa planering. Det är viktigt att alla är medvetna om vilka 

konsekvenser det medför om man avviker från planeringen. Det gäller att i alla 
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beslut från kontraktsskrivning till överlämnande har sin utgångspunkt i en 

grundplanering som hjälper en att hålla rätt kurs i projektet. 

Vi behöver även rätt kompetens och kunskap i personella resurser. För att få det 

krävs det tydliga och naturliga arbetsroller med en väl fungerande 

ansvarsfördelning. Med en tydligare struktur tappas inget mellan stolarna och 

personalen behöver inte ägna sig åt andra arbetsuppgifter än sina egna och känna 

sig trygga med att allt blir gjort. Dessutom behöver vi få samtliga i 

produktionsorganisationen insatta i projektet i tid innan projektstart. 

Jan:  Planering av vissa moment med underentreprenörer försvåras av att de kräver 

specialkunskap. Finns tillräcklig tid till planeringen och man kan använda de 

personer som kan specifika moment bäst, då kan man försöka lösa allt. Man måste 

våga fråga när man inte har kunskapen själv. 

Är det någon i företaget eller i anslutning till ett projekt du skulle vilja ha större 

kontakt med för att gynna produktionsskedet eller planeringen av det? 

Andreas:  Nej, jag tycker att det funkar bra. I alla fall i min situation. Vi har inköpsmöten en 

gång i veckan ute på bygget där vi går igenom alla kommande inköp och nyligen 

gjorda inköp. Dessutom har vi daglig kontakt med platschefen om allt möjligt. Det 

funkar även bra i anbudsskedet, vi har en bra kontakt med de vi behöver ställa 

frågor till. 

Elin:  Inom organisationen funkar det bra, där har jag bra kontakt med de jag behöver. 

Utanför organisationen skulle det hjälpa med bättre kontakt med beställaren eller 

arkitekten, så att man vet hur de har tänkt när de gjort underlaget man ska räkna 

på. Får man med sig det blir det lättare att komma rätt i kalkylen. Å andra sidan 

beror det på upplägget. Har vi ett samarbete med beställaren och är inne i ett tidigt 

skede är det bra. Om vi gör det i konkurrens med andra entreprenörer är det 

mindre bra, för då sitter jag och räknar på saker som egentligen inte kan utläsas 

från handlingarna, vilket gör att vi kanske blir dyrare. Vi kanske har det mest rätta 

anbudet, men vi kanske är dyrare, så det är en svår avvägning. Det är ofta man 

sitter och funderar på om man ska ta med saker man inte ser. 

Björn:  Framförallt handlar det om att företaget måste prioritera och förse sig med 

resurser både internt och externt så att man orkar hålla en bra organisation från 

start i projekten. Under produktionsskedet är det också väldigt viktigt att det är 

självklart vem man ska vända sig när det gäller problemlösningar eller om man har 

frågor. 

Jan:  Nej, det tror inte.  När jag började som platschef hade vi däremot inte samma hjälp 

runt om oss. Förut hade vi inte hjälp med inköpen, vi hade ingen kvalitetsansvarig 

och heller ingen projektledare. Detta ändras i takt med att företaget växer men det 

är ju fortfarande inte som på de stora firmorna, att man har nästan en hel stab med 

sig som platschef. Vi har fått smalare arbetsområden, och det är bra. Varje man 
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och kvinna ska göra det de är här för att göra, man ska inte göra 60 procent sin 

egen uppgift och 40 procent andras som det har varit tidigare. 

På vilket sätt tror du att platschefen skulle kunna bidra mer i planeringsarbetet? 

Andreas:  På Ansgar fungerade det bra. När projektet drog igång kunde platschefen vara med 

tidigt i planeringen, på möten och svara på detaljfrågor med mera.  

Elin:  Platschefen kan bidra om han tillåts vara där tidigt. Tyvärr kan jag tycka att 

planeringsarbetet börjar ungefär när ett annat projekt tar slut. Med det sagt tycker 

jag att vi borde bli hundra gånger bättre på att samla upp oss efter gjorda projekt, 

att platschefen återkopplar med sina snickare och sin platsorganisation. Vad har 

gått bra och vad har gått mindre bra? Det skulle jag vilja att vi blir bättre på följa 

upp, det tror jag att man har igen. Det är ett sätt för platschefens att bidra i 

planeringsarbetet för nästa projekt också om han inte har tid under planeringen. 

Han kan tack vare sin erfarenhetsåterföring gynna planeringsstadiet på många 

andra projekt. 

Björn:  Med sin yrkesskicklighet så är jag övertygad om att platschefen skulle kunna bidra 

väldigt mycket. Frågan handlar kanske mer om platschefen har möjlighet att 

medverka i ett tidigt skede då han oftast finns aktiv i produktionen på annat 

projekt. Sedan finns det en annan aspekt på ett mer subjektivt plan som kanske ska 

tas i beaktande. Vill företaget ha en fullt uppstyrd verksamhet enligt Lean-tankar 

och andra kvalitetscertifieringsplaner och vilka konsekvenser får det på 

arbetsplatsen? Tappar platschefen ambition eller gnista i det egna arbetet om han 

känner sig överkörd eller uppstyrd? Personligen tror jag att nästan alla vill ha 

ordning och reda. Därför borde inte en uppstyrning vara till någon nackdel för 

någon med rätt värderingar och rätt utgångspunkt i varför man sitter på en 

funktion i företaget. Det är företagets övergripande mål och styrning som gäller 

och i det är vi alla en funktion tillsatt för att hjälpa till att nå dessa mål. Svårare än 

så borde det inte vara och därför borde inte en platschef anse sig överkörd om det 

blir en tydligare uppstyrning av projekten. 

Jan:  Platschefen kan bidra med produktionserfarenhet. Om han har möjlighet kan han 

få komma in tidigt och få en bild av hur projektet ser ut. Då kan han också komma 

med synpunkter och tankar. Han kan dubbelkolla så att planeringen ser ok ut.  

Vilka fördelar tror du att detta skulle medföra? 

Andreas:  Jag vet inte riktigt. Det kommer ändå alltid upp saker som missats. Men det är 

klart att det är bra att de är med tidigt, så att de får en bättre inblick i själva bygget 

från början och är med på alla förändringar som sker. 

Elin:  Man tänker på olika saker beroende på vilken roll man har och en platschef som 

skulle komma in tidigare tror jag skulle bidra med mer produktionserfarenhet och 

hur man kan göra planeringen bättre. 
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Björn:  Jag ser inte detta som något nödvändigt. Allt handlar om vilka resurser företaget 

har att tillsätta. Det bästa vore om det fanns en funktion i företaget med uppdrag 

att lösa tekniska frågeställningar i projekteringsskedet, en person som har det egna 

företagets ögon i detta och inte en extern resurs. Sedan är det oerhört viktigt att det 

finns en tydlig plan om hur ett projekt överlämnas till produktionsorganisationen 

där platschefen ingår. I en perfekt värld bör det ske i tid så att platschefen 

verkligen får tid att sätta sig in i projektet, ställa sina frågor och bygga planen om 

hur det ska uppföras utifrån de handlingar han tilldelas. 

Jan:  Man skulle förhoppningsvis få med sig kostnader för alla saker. Då slipper man 

upptäcka tillkommande kostnader under produktionen som man inte räknat med. 

Sådant äter upp hela vinsten och till slut blir det ett dåligt projekt. Inköparna gör 

ett jättebra jobb med materialinköp, men det äts upp i produktionen.  

Hur tror du att du skulle kunna dra nytta av en platschef som stödfunktion i 

planeringsarbetet? 

Andreas:  Under arbetet med Ansgar delade jag och platschefen kontor, så vi snackade om 

projektet hela tiden. Jag är inte med och planerar själva produktionen, det är mest 

inköp och så, men även vid inköp är det bra att kunna prata direkt med 

platschefen. Han ska ju vara påläst om bygget. Då kan vi samordna kring 

leveranser och sådant. 

Björn:  Eftersom jag själv saknar den tekniska kompetensen så kan jag inte bidra så 

mycket under planeringsarbetet. För mig blir det naturligt att ta över 

projektledarrollen när projektet går in i ett produktionsläge. I min värld borde 

även platschefen komma in först i detta läge, förutsatt att vi har en annan resurs 

som löser de tekniska frågorna under planeringsstadiet. 

Jan:  Man kan alltid dra nytta av varandras erfarenheter och tankar. 

Finns det något projekt eller någon situation där du i efterhand hade beslutat 

eller agerat annorlunda med facit i hand? 

Andreas:  Det finns många småsaker man hade kunnat göra bättre som man lärt sig under 

projektets gång. Ibland går man lite för snabbt fram och ibland har man lite ont om 

tid.  

Elin:  Jag önskar ibland att man hade haft bättre framförhållning och varit ute i god tid. 

Dessutom skulle det ge mig mer tid att göra mina arbetsuppgifter om jag slapp 

göra en massa annat. 

Björn:  Allt eftersom jag kommit in i byggbranschen så förstår jag att det ligger mycket i 

planeringen av projekten. Inte bara framtagandet utan också genomgång och 

förståelse hos alla inblandade. Inte heller bara för produktionen utan också i alla 

kringliggande delar som måste fungera, prioriteras, följas och accepteras av 

samtliga. Jag tänker då på arbetsmiljö, miljö, APD-planer, logistikplaner etcetera. 



48 

Allt detta anser jag att företaget måste bygga en tydlig plan för. Jag anser inte att 

detta ska falla in på individuellt tyckande. 

Jan:  Just leveransplanen tycker jag är svår att göra. Den utgår från en 

produktionstidplan som gjorts i ett tidigt skede. Det är inte alltid produktionen 

ligger helt i fas med den ursprungliga tidplanen. Produktionstidplanen går att 

ändra i takt med produktionen, medan leveransplanen involverar andra aktörer 

och är därför svår att ändra. Oftast får man leveranserna lite för tidigt, och ibland 

för sent, det är en balansgång. Jag tycker man bör lägga mer tid på den 

planeringen så man slipper ha så stort materialupplag på byggarbetsplatsen. Jag 

vill helst att materialet som kommer ska in i byggnaden på en gång. Vissa buntar 

med gipsskivor kan flyttas upp till 20 gånger och detta tar tid och kostar pengar. 

Man måste till exempel veta var mellanväggarna ska vara så att man inte lägger en 

massa material där så att man måste flytta på det i onödan. En del av det hänger på 

att man har en bra APD-plan, men mycket hänger på den enskilde snickaren. När 

det kommer material ska man ha koll på hur ritningen ser ut så man vet var man 

kan lägga saker. När jag var platschef brukade jag ta upp sådant på ett startmöte, 

men sen måste man följa upp det under tiden, annars släpps det. 

Vilka förbättringar av planeringsarbetet i anbudsskedet skulle du vilja se? 

Andreas:  Man vill ju alltid ha mer tid på sig, det känns som att det är lite ont om det ibland. 

När det gällde Ansgar hade vi gott om tid, men det blev ändå stressigt på slutet. Vid 

för kort tid innan projektet kan det bli svårt med upphandling av produkter med 

lång leveranstid. Vid beställning av plattbärlag måste underentreprenörer lämna in 

ritningar i tid så att håltagningar kan ske vid tillverkningen. I alla fall vid en 

totalentreprenad som Ansgar. 

Elin:  På min avdelning har vi ganska bra struktur. Vi följer en viss ordning med 

kalkylförfrågningar och sådana saker, vi samlas upp och skriver anbudet. Vi lägger 

mycket fokus på att skicka ut förfrågningar till underentreprenörer och göra en väl 

genomtänkt kalkyl. Sedan sitter man samma dag som anbudet ska lämnas in och 

fyller bara i en massa siffror på omkostnadssidan. Där tycker jag att vi ska bli 

bättre. Likväl som att man ska göra en noggrann beräkning av direkta 

byggkostnader, så tycker jag att man borde förbereda sig lika bra på 

omkostnaderna. Man planerar ett bygge mycket på omkostnadssidan och att man 

då bara sätter lite siffror där rimmar lite illa. Det är viktigt att få med sig alla bitar. 

Man tar de vanliga posterna istället för att tänka igenom vad man behöver på det 

specifika bygget. Det vore bra om den som gör omkostnadsbiten har bättre 

kommunikation med mig eller Andreas som gör byggkostnadsbiten, men den 

kommunikationen är dålig. Dessutom borde det finnas en ordentlig 

produktionstidplan när man beräknar omkostnaderna men det är inte ofta den 

finns. De gånger man sätter en bra, väl genomtänkt tidplan och tänker ”det här 

jobbet ska vi verkligen ha!” och samlar alla resurser man har, då blir det ett 

jättebra anbud, och oftast ett jättebra bygge. 
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Björn:  Jag förstår att det handlar mycket om såväl ekonomiska som personella resurser 

här men finns styrkan och möjligheten så ser jag framför mig att företaget har en 

övergripande säljorganisation med mål att driva in nya projekt till företaget. Vid 

behov engageras de stödfunktioner man behöver för att kunna arbeta fram ett 

slagkraftigt anbud som tillika har med sig alla värderingar företaget ska stå upp 

för. 

Jan:  Jag tycker att det är viktigt att alla handlingar är klara, att vi vet hur vi ska bygga 

innan vi kommer in i produktionsskedet. Någon måste ta tag i det här i ett tidigt 

skede, så att en platschef inte behöver ta tag i det samtidigt som han måste styra 

upp bygget. Att göra saker som inte är din egentliga uppgift kan ta stor del av din 

tid. Man måste skapa förutsättningar för platschefen innan man börjar, han har så 

mycket annat att göra. Man måste även titta på huvudtidplanen så att man inte 

skickar ett anbud med för kort beräknad byggtid. Om man låter en platschef titta 

på planeringen kan han se om vissa moment tar längre tid än vad som planerats. 
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BILAGA 2: INTERVJUER MED PLATSCHEFER 

Observera att viss redigering från talspråk till ett språk anpassat för rapporten har gjorts. 

Projekt som nämns i intervjuerna presenteras i kapitlet Företagspresentation. 

 Intervjudeltagare 

- Mattias Sjunnesson, platschef 

- Anders Delerud, platschef 

- Martin Zanton, platschef 

 

Om du idag skulle beskriva platschefsrollen på Byggmäster för någon som inte 

är insatt i ert arbetssätt, vad skulle du säga då? 

Mattias:  Idag kan man säga såhär: Jag är platschef 100 procent men kan avvara 10 procent 

av min tid till att vara ute med snickarna i produktionen. Detta påvisar att det går 

att skaffa sig tid till annat än administrativa sysslor om planeringen har god 

framförhållning. Jag tycker det är en brist om ledningen bara sitter på kontoret och 

inte arbetar något ihop med gubbarna. 

Anders:  Generellt är det stressigt att vara platschef. Som platschef för projektet Ansgar har 

jag varit med och planerat från första början och deltagit i alla projektmöten. 

Efteråt har jag suttit med ritningarna mycket själv och kunnat hitta lösningar. 

Martin:  I Uppsala är man spindeln i nätet och gör för mycket saker på samma gång. En 

platschef för mig är någon som håller ihop och styr egentligen. Nu fördjupar vi oss 

för mycket i detaljfrågor. Det är stressande att hålla i alla dem trådarna när man 

samtidigt ska styra produktionen. 

Hur skulle du beskriva din delaktighet i den tidiga planeringen? 

Mattias:  På Brf. BLOOC kom jag från början in i ett tidigt och bra skede. Jag satt kanske i 

fyra veckor och granskade projekterade ritningar. I detta skede försökte jag 

förbereda jobbet på ett bra sätt och skapade produktionstidplaner. På så sätt 

hittade jag ett antal saker som gick att peka på som innebar problem inför 

produktionen. Tillsammans med projekteringsföretaget BLOOC gjorde jag 

leveranstidplanen. Det projektet blev en slags samkörning mellan ett 

färdigprojekterat koncept från projektören och planering från vårt eget företags 

sida. Det var tänkt att vara en utförandeentreprenad men teoretiskt blev det en 

totalentreprenad på grund av bristfälliga handlingar från projekteringsföretaget. 

Så i det fallet blev det en hel del eget arbete i planeringen. 

Anders:  Om man ser till helheten är planeringsarbetet bra. Flera på företaget hjälps åt och 

det är ganska enkelt att få kontakt med andra personer i företaget. Från allra första 

sekund har jag som platschef på Ansgar varit med i alla projektmöten. Utöver det 

har jag haft möjligheten att sitta själv och gå igenom ritningar och handlingar. 
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Martin:  I anbudsskedet är jag inte alls inblandad. Anbudet är utformat av 

inköpsavdelningen och utifrån vad de tänker angående metodval etcetera. Sedan 

får vi delaktighet i det men inte förrän efter anbudet lämnats in och antagits. 

Därefter är det platschefen som utformar handlingar och tidplaner. 

Vad är din bild av vad en platschef ska syssla med? 

Mattias:  Mitt direkta svar är att jag inte vet, som platschef gör jag allt. Den generella bilden 

av en platschef är att det är den som gör produktionsplaner, leveranstidsplaner, 

handlingar och tidsplaneringen inför produktionsstart. Platschefen ansvarar även 

för kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor under produktionen samt samordningen 

av underentreprenörer. 

Jag skulle vilja att man bär ansvaret för vissa inköp av underentreprenörer som 

platschef, man behöver ha den kontrollen. De producerande underentreprenörerna 

tror jag ska vara inblandade i ett tidigt skede för att möjliggöra en tydlig kontakt 

mellan dem och oss i produktionen. Det ska vara klart redan i anbudsskedet, men 

det har det inte varit i tidigare projekt. Det ska finnas en upprättad kommunikation 

mellan platschef och underentreprenör minst sex till åtta veckor innan just den 

underentreprenören ska starta på bygget. 

Martin:  Jag tror att platscheferna i Uppsala gör fel grejer just nu med för mycket fokus på 

detaljstyrning. Dels skulle projekteringen redan ha tagit stora delar av 

handlingarna, dels skulle arbetsledaren tagit över därifrån och följt upp det som 

byggs av snickarna. Som platschef idag måste man ta tag i för mycket detaljfrågor i 

projektet för att få projektet att komma framåt i produktionen. 

Vilka faktorer är det främst brist på ute idag, är det mantimmar, tid, ekonomi? 

Mattias:  För oss är det egentligen bara att vi saknar gubbtimmar. Vi jobbar teoretiskt för 

fem man som producerar med ett byggteam på fyra, alltså tjänar vi in 25 procent i 

tid. Det flyter på och det finns att göra, det är inget stillestånd. Tidsplaneringen och 

bemanningsplaneringen är oerhört viktig för att få rätt manskap vid rätt tid när det 

är en underbemanning i teorin. För mig är det otroligt viktigt att man har koll på 

den löpande planeringen och hur bemanningen är planerad. 

Vi har inte heller tagit fram detaljritningar för byggobjektet i gruppen. Med den 

erfarenhet som vi har löser vi de bitarna på plats i vårt byggteam. Med facit i hand 

kanske man behöver göra en detaljritning efteråt. Vi jobbar väldigt 

sammansvetsade, men är man ett större team så behövs en detaljritningar för att 

alla ska kunna göra lika. 

Martin:  Tid saknas, man är i bakvattnet hela tiden. Även slutdokumentation har stressats 

fram. Tidsbrist har genomsyrat hela projektet. 

Känner du att du har tillräckliga befogenheter för att utföra ditt arbete så bra 

som möjligt? 
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Mattias:  Idag har jag det, som snickare var det svårt. Vissa saker som kan ha en väsentlig 

betydelse checkar jag av med någon som är över mig och hittills har det varit okej. 

Exempelvis kan jag kontrollera och prata med folket över mig om en ritning inte 

fungerar i produktionen. I andra fall kan det vara en tvist som jag gärna diskuterar 

med projektledaren. Det är skönt att man kan bolla tankar och idéer med någon. I 

de fall då ingen har reagerat på fel i ritningar tidigt, där felen redan är inbyggda, 

får man i dessa fall åtgärda felen i efterhand. Det innebär stora merkostnader. 

Anders:  Ja, befogenheter har jag. Om jag inte har dem så tar jag mig dem. Så det har jag. 

Martin:  Ja, befogenheter har jag. Sedan om jag gör rätt grejer är inte lika självklart.  

Vilket område anser du är mest problematiskt under planeringen av 

produktionsskedet?  

Mattias:  Projekteringen har det som sagt varit stora problem med. Idag saknas en dialog 

mellan oss och projektörerna i ett tidigt skede. För mig är det självklart att man i 

ett tidigt skede har en dialog med det företag som planerar byggnaden.  

Beställningar kan också bli fel emellanåt. Kontakt med leverantörer och avrop är 

också viktigt att hela tiden återkoppla till och följa upp. 

Ett tredje problem är entreprenadmötets uppföljning. Man har sina fina 

startmöten där platschef, projektledare, projekteringsledare, kvalitetsansvarig med 

flera får uppgifter tilldelade. Uppföljningen av detta möte har man inte idag innan 

byggstart. Inte på mina projekt i alla fall. Intresset att det ska finnas en uppföljning 

finns idag i branschen men tidsbristen i kombination med tron att det finns någon 

annan som löser problemet utgör ett hinder. 

Anders:  Att gjuta stommen är det mest kritiska i ett byggprojekt. Blir stommen inte klar i 

tid så förskjuts allting i planeringen. 

Martin: På projekten i Uppsala finns det stora brister i projekteringen och vissa handlingar 

saknas. När detaljritningar saknas får vi platschefer lösa problemen på plats. I 

nuläget står vi på bygget en vecka innan ett moment ska göras och undrar hur vissa 

delar ska utformas. Detta är planeringens största brist och utgör störst källa till 

stress för oss platschefer och byggstyrningen över lag, att man hela tiden behöver 

jaga lösningar. 

Idag saknas gjorda arbetsberedningar på bygget i Uppsala, vilket gör att man får ta 

mycket muntligt på plats. Det innebär en osäkerhet i besluten som skulle kunna 

undvikas om man dök upp med en redan gjord arbetsberedning där man hade 

tänkt lite själv innan gubbarna kommer med sina åsikter. 

Finns det någon kunskap eller erfarenhet som du anser saknas vid planeringen 

av de momenten?  

Mattias:  Ett problematiskt dilemma är när det finns folk som inte kan bygga i 

projekteringsföretagen som projekterar. Tanken bakom arbetet är kanske god men 
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det fungerar inte i verkligenheten om det inte baseras på byggteknisk kunskap. Jag 

tror det är okunskap om den verkliga produktionen hos de som håller på och 

projekterar eller hos beställare som utgör den största bristen. Ett exempel där 

projektörer inte har haft kunskap är vårt senaste byggprojekt Brf. BLOOC. Nu i 

efterhand har projekteringsfirman visat sig ha brister. Företaget bestod av ett 

säljteam som ville sälja, de var inga proffs i byggbranschen. De förstod inte 

byggteknik eller byggproduktion, det var problemet. 

Ett annat exempel är där helhetssyn vid offertförfrågan till underentreprenörer har 

haft en avgörande roll för ÄTA-arbeten. I detta fall hade vi beställt en plattsättare 

som bara skulle sätta plattorna. Efteråt kom det en ÄTA-hantering på hundratusen 

som jag inte förstod anledningen till. Det visade sig att hans beställning inte hade 

inkluderat flytspackel i priset. Våra inköpare hade missat den biten i förfrågan. Det 

blev dyrare för oss plus att han tjänade riktigt bra med pengar. Ytterligare en 

kunskapsbrist som jag upplever är att personerna som styr över skedet från dess 

att avtalet är klart till byggstart verkar sakna en person som kontrollerar och följer 

upp uppgifterna som tilldelats de olika parterna. 

Anders:  Nej, de kontakter och de sammankomster som behövs för att produktionen ska gå 

bra finns. Finns det ett behov prata med kalkyl- och inköpsavdelningen går det 

alltid att ringa. Kontakt är alltid möjlig att få vid behov. En regelbunden kontakt 

med stödfunktioner är inte nödvändigt för att underlätta något arbete. 

Med fler projekteringsmöten hade vi kunnat granska ritningar i tidigare skeden. I 

det här fallet blev det lite för snabba lösningar emellanåt. Problemen krävde 

lösningar samma dag och för lite tid fanns att tillgå för att kunna jämföra olika 

alternativ. När det dyker upp en del grejer som måste lösas snabbt, då blir det 

stressigt. På samma vis finns det detaljer runt allting som man skulle ha fördjupat 

sig mer i om tid funnits. 

Martin:  Jag behöver inte vara med i projekteringen av en totalentreprenad men är 

övertygad om att det hade gjort stor skillnad om det fanns någon i 

projekteringsgruppen med erfarenhet från bygget som redan visste hur det skulle 

kunna byggas i verkligheten. Jag tror att det vore jättebra att dra in en snickare, en 

lagbas eller någon med erfarenhet från entreprenad att bolla tankar med så tidigt 

som möjligt i produktionsplaneringen. Eftersom att vi är underbemannade idag är 

det svårt att få in en sådan form av resurs men i en optimal värld skulle jag vilja 

planera bygget med en lagbas eller en snickare redan inför projektstart. Jag 

behöver tankar och åsikter från dem och deras erfarenhet är ovärderlig. De som 

jobbat på entreprenadsnickeri tänker annorlunda. De är effektiva och ser lösningar 

som man annars kanske inte ser när man planerar och kollar på ritningar. Det är 

lätt att missa hur man på plats skulle kunna göra något annorlunda för att få det 

effektivare. Även om vi som är utbildade ingenjörer vet hur det skulle kunna 

fungera i teorin behövs komplettering av praktisk erfarenhet. I slutändan tror jag 

att man tjänar pengar med många erfarnas åsikter i planeringen från början. 
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Tycker du att du får tillräckliga möjligheter för att planera din 

produktionsstyrning? 

Mattias:  Tid ja, insyn i projekteringen nej. När vi började planeringsarbetet på Lindhagen 

hade vi tretton veckor på oss att förbereda projektet och det kändes väldigt bra.  

Trots att projektörernas arbete inte var färdigt kunde vi få fram handlingar i god 

tid. För mig är det självklart att man i ett tidigt skede har en dialog med det företag 

som planerar byggnaden. Jag vill sitta med där och slippa bli förvånad och vill 

gärna dela med mig av min erfarenhet från bygget, den är viktig. På Brf. BLOOC 

där platschefen inte var inblandad i offertförfrågningar till underentreprenörer 

visade det sig att det blev kostsamt för Byggmäster. I kontrakten saknades delar 

som innebar att man fick en ÄTA-hantering för att den som är inköpare eller 

projektledare inte hade tänkt på helheten i förfrågan. På Lindhagen nu så har jag 

kunnat ge upphandlaren en specifikation. Då får jag chansen att berätta om vad 

som ska vara med, vilka saker underentreprenören ska återkomma med och vilka 

bitar som är viktiga att tänka på. 

Martin:  Nej, vi får en vecka på oss att bestämma hur ett moment ska göras och man måste 

hela tiden jaga lösningar. Där skulle man vilja ha någon som har tänkt hur det ska 

se ut redan i projekteringen. 

Är det någon i företaget eller i anslutning till ett projekt du skulle vilja ha större 

kontakt med för att gynna produktionsskedet eller planeringen av det? 

Mattias:  Jag har stor kontakt med vår inköpsavdelning i nuläget men tror att en ännu bättre 

kontakt inköp och platschef emellan skulle kunna förbättra den aspekten. Det är 

med hjälp av dem man kan förbättra planeringen i tidigt skede. 

Martin:  Att vi har fått två som sitter på kontoret och beställer hem administrativa saker 

istället för att platschefen ska göra det är kanon. Innan fick vi själva beställa hem 

toapapper, kaffefilter och annat som egentligen bara tog tid som annars kunde 

användas till produktionsstyrande. I och med den avlastningen kan man fokusera 

på rätt saker som platschef. 

Finns det några planeringsmoment du skulle kunna göra tidigare för att slippa 

hantera dessa under produktionsskedet? 

Mattias: Fördelen med att vi har gjort planeringen i stor omfattning i ett tidigt skede är att 

jag och arbetsledaren kan vara ute och producera emellanåt. Det tidiga 

planeringsarbetet syftar främst på att produktionstidsplanen och 

leveranstidsplanen är gjord och att alla avrop på allt material från och med nu till 

efter semestern är klara. 

Vi har gjort något som jag inte brukar göra i det här projektet, vi har bestämt 

allting och redan fastslagit olika datum, vi har redan gjort avropen, vi har sagt vilka 

veckor allt ska göras redan nu. Det enda som behövs göras under tiden 

produktionen är igång är på så vis att kolla väsentliga saker som leveransdatum en 

vecka innan och stämma av gentemot överenskomna datum i tidplanen. Har du 
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gjort dessa bitar kan du släppa dem i huvudet, du kan inte ha allt i huvudet på en 

gång nämligen. 

Martin:  I början, där sätter du hela projektet. Du sätter egentligen hela slutprodukten när 

du har tänkt igenom och planerat hela produktionen och inte skjuter från höften. 

Hela arbetsförloppet kan planeras tidigare, alla byggmoment såsom platta, 

stomme, tak. Det finns en vision på Byggmäster om att man ska kunna bygga huset 

fem gånger i huvudet innan man påbörjar projektet och jag tycker att man ska vara 

så långt fram innan man startar så att man kan bygga det i sitt eget huvud eller 

under ett möte där alla underentreprenörer är med så att man kan diskutera 

förloppet redan innan man börjar. 

Arbetsberedningar finns inte idag gjorda innan produktionsstart. Det gör att man 

får diskutera muntligt på plats och ta besluten direkt. Det vore optimalt om man 

hade en arbetsberedning innan byggstart och hade kunnat dyka upp med den inför 

momentet och låta snickarna bidra med sina åsikter. Ibland kan det bli väldigt fel 

när man står dagen innan eller samma dag och tar beslut om hur något ska byggas. 

Då kan det lätt bli fel. 

På mitt senaste projekt kom jag in först under de sista veckorna av gjutningen. När 

man hade färdigställt det momentet behövde man jaga handlingar för att murarna 

ska ha underlag för sitt arbete, man ligger tvåa hela tiden. Man ska ligga etta och 

byggt projektet i huvudet tio gånger innan man ens har börjat. Anledningen till att 

det blev såhär ont om tid är bristfällig projektering och planering inför byggstart. 

Vilka fördelar tror du att detta skulle medföra? 

Mattias:  Det är som ett schackspel, var alltid några steg före. En viktig sak som du måste 

göra är att göra allt direkt. Du måste ha tid för att hantera platsrelaterade problem. 

Det är klart det blir stressigt under vissa perioder och då måste du ha tiden för att 

hantera det som dyker upp. Den tiden kan du skapa om du har gjort allt annat i 

förväg och inte har något liggandes. Då har du tid att direkt hantera fel i flödet eller 

byggnadstekniska problem etcetera. 

Martin:  Man slipper släcka bränder hela tiden. Man kan få mer genomtänkta beslut, 

planerar man tiden i huvudet slipper man ”brandutryckningar”. Det fungerar att 

stressa men inte med samma bra resultat om man måste ta allt under tidspress. 

Kommer man in tidigt minimeras alla felbeslut och dessutom blir arbetsmiljön 

mycket bättre. Det är lätt hänt att man går in i väggen om det strular på jobbet 

samtidigt som det finns problem privat. 

Påverkar dina tidigare erfarenheter ditt sätt att agera som platschef? 

Mattias:  Jättemycket, ja jättemycket. Min erfarenhet från Brf. BLOOC tror jag är jätteviktig. 

Tidigare har man till exempel fått takstolarna färdigräknade, nu fick vi rita 

takstolarna, måttsätta och beräkna laster.  
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En tydlig erfarenhet som gör skillnad för mig är att jag har tidigare erfarenheter 

som egenföretagare. Det är som ett eget företag för mig att vara platschef, då 

tänker jag kanske lite djupare ekonomiskt och framgångsmässigt när jag styr min 

produktion. Det tillsammans med att man kommer direkt från snickaryrket tror jag 

att är en bra kombination av två erfarenheter. Då vågar man gå sin egen väg och 

göra egna val på ett annat sätt. 

Anders:  Alla tidigare erfarenheter påverkar, det är jobbigt men en lärorik erfarenhet att 

jobba på ett företag där man inte får mycket hjälp också. Det är viktigt att ta med 

sig saker och reflektera över vad som inte fungerar till nästa projekt. 

Martin:  Ja, det gör de. Det tror jag alla erfarenheter man har, påverkar. Du tar ju med dig 

det du har gjort innan, jag har varit snickare och varit plattsättare innan så där är 

jag ju trygg i att göra rätt. Där gör jag inte fel utan tar beslut som är bra hela tiden. 

Egentligen skulle man göra en arbetsberedning av det innan också men just dessa 

moment är jag säker på att göra och anser inte att en arbetsberedning är 

nödvändig. 

Jag jobbade som snickare innan mitt arbete på Byggmäster. Redan inför mitt första 

uppdrag sa jag att jag inte varit platschef tidigare så att snickarna inte kunde 

förvänta sig en erfaren platshjälp och att de visste att jag behövde hjälp. Jag har 

svårt för det här med hierarki, jag vill egentligen att det ska vara så platt som 

möjligt. Jag är uppvuxen i ett fotbollsomklädningsrum. Jag tycker att det blir bäst 

när det är högt i tak och föredrar när man kan diskutera fram saker och tror att 

man tillsammans kan få fram ett bättre resultat än den som står och pekar med 

hela handen. 

Hur tror du att detta avspeglas på din arbetsplats? 

Mattias:  Jättemycket, det är en så otrolig gemenskap, då kan man baka ner det som om vi är 

en familj. Det är familjärt. 

Anders:  Det tror jag påverkar jättemycket. Det lättare när vi är tre personer på 

arbetsplatsen exempelvis. På det viset finns två resurser som bollplank att fundera 

med. På bygget utvecklas dagligen idéer kollegor emellan. De resurserna utgör en 

stor skillnad, kommunikation och kunskapsdelning är viktigt. 

Hur tror du att du skulle kunna dra nytta av en platschef som stödfunktion i 

planeringsarbetet? 

Mattias:  Eftersom platschefen ska vara med i produktionen ska han planera allt som har 

projekterats. Är du med i projekteringen på ett hörn behöver du inte börja på ruta 

noll, ingen bil går från noll till hundra på noll sekunder, man behöver först börja 

med att accelerera.  

Anders:  Det gynnar otroligt mycket. Det är bara positivt och bra på det viset när projektet 

är i uppstartskedet, om de erfarenheter som det här byggteamet har skaffat sig kan 

bidra med en visdom i liknande projekt. Om projektet som ska diskuteras har 
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liknande metodval som den stödjande platschefens tidigare erfarenheter från 

projekt, exempelvis vad gäller gjuta betongvalv och bjälklag, kan det bidra med 

mycket. 

Martin:  Det kan ge jättemycket, jag har förfrågat om att få arbeta med en erfaren platschef 

förut eftersom jag inte har så lång erfarenhet. När man är yngre har man inte 

samma erfarenhet men vi kan andra grejer, det skulle vara ovärderligt. 

Finns det något projekt eller någon situation där du i efterhand hade beslutat 

eller agerat annorlunda med facit i hand? 

Mattias:  Erfarenhetsmässigt så har det gått bäst när byggteamet har skött sig själv. Det har 

gått att upprätthålla en kontroll på verksamheten och yttre omständigheter har 

inte skapat orosmoment. 

Vid byggandet av flera bostäder ska man redan efter att ett hus är byggt gå in och 

sätta nivån. Tidigare har man gjort flera hus och därefter satt standarden. Detta 

har varit slöhet i ledningen. Krävs det att man måste gå in i två eller fler hus för att 

inse och fastställa hur dåligt ett utförande har varit, då är det ett slött beteende 

som enbart bidrar till större utgifter och förluster i projekt. 

Anders:  Projekteringen skulle ha pågått under en lite längre tid innan produktionen drog 

igång. Det skulle kunna bidra till ett bättre resultat. Nu avbröts 

projekteringsmötesserien för att komma igång med bygget vilket man med facit i 

hand inte borde ha gjort. 

Annars vet jag inte om det med facit i hand kunde ha gjorts saker på ett 

annorlunda sätt. Oförutsägbara saker händer som drabbar tidsplaneringen och 

ibland är det lätt att vara en tidsoptimist. Den planerade gjutcykeln blev en vecka 

sen på grund av väderförhållanden, vi tappade mer än en vecka på grund av 

snökaos. Personligen tror jag inte vi kunde ha gjort mycket annorlunda. Sedan kan 

projekteringen ha varit klart längre fram, då hade vi varit färdiga med ritningar 

tidigare kunnat se problem tidigare. 

En effektivare metod att ha i åtanke hade kunnat vara prefabricerade väggar för att 

få ett tätt bygge i ett tidigare skede, vilket man hade kunnat spara mycket tid och 

pengar på. Men det är en organisationsfråga, med Prefab tar vi bort jobb från oss 

själva. 

Martin:  Placering av vattenledningar in i huset. Någon måste ta beslutet om var den ska 

upp i plattan. Jag fick åsikter från underentreprenören, vad han tyckte var den 

bästa placeringen. Sedan blev inte den placeringen superbra, det hanns inte med 

att tänka igenom det med beställaren, vår egen organisation eller själv. Man 

kommer in och ska ta egna beslut som är för tätt inpå. Jag hade inte satt den där 

om jag hade kunnat göra annorlunda idag. 

Vilka förbättringar av planeringsarbetet i anbudsskedet skulle du vilja se? 
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Mattias:  Jag har berättat för vår affärsområdeschef att jag gärna vill se anbudet innan det 

skickas in. Jag vill kliva in redan där och se om det finns fel i metodval etcetera där 

vi exempelvis inte kan använda papp utan vi bör använda plåt istället. Som jag sa, 

man kan inte accelerera från noll till hundra på noll sekunder, och jag har i vissa 

projekt fått börja när produktionen redan har varit igång. Det har gått med nöd och 

näppe, men så ska det inte vara i kommande projekt. 

Anders:  Jag ser inte problem med det. Jag är med i det planeringsarbetet idag på så vis att 

jag beräknar arbetsplatsomkostnaderna för ett anbud. Efter det sitter vi i en grupp 

tillsammans med projektledare, entreprenadchef, inköp och kalkyl för att sy ihop 

allt. 

Martin:  I anbudsskedet är jag inte alls inblandad. Det är klart att någon med erfarenhet 

kan komma in och påverka ett metodval exempel, ju tidigare desto billigare tror 

jag. 

Vilka viktiga aspekter i planeringen skulle du nämna? 

Mattias:  Det viktigaste är kunskapen, rätt person på rätt plats. En andra punkt är 

helhetsperspektiv hos personalen som framställer handlingar. Man kan vara 

arkitekt men arkitekt för mig är bara en design idag, du ritar ett designhus som 

inte har någon funktion över huvud taget. En tredje viktig del är uppföljningen av 

planeringen, kontroll av projekteringen, konstruktörer mm. Sist anser jag att man 

måste se till att man får fram rätt handlingar i tid. Det är alltid problem med att 

myndigheters handlingar inte är klara i tid. Det är självklara saker kan man tycka 

men inte helt självklara i praktiken. 

Anders:  Ekonomin kommer med i det, vi måste också rita ett hus eller hyra in projektörer. 

Ska man plocka fram ett anbud blir det inköp och kalkyl och till viss del 

projektledaren som ska skicka offerter. En styrgrupp bestämmer vilka offerterna 

ska gå till och det sköter inköp och kalkyl. Jag som platschef är med hela tiden på 

tåget, därefter sammanställs det och man jämför och tittar på prisbilder.  

Martin:  Hela arbetsföljden är viktig. Det finns en vision i Byggmäster att man ska kunna 

bygga projektet i eget huvud fem gånger innan bygget startar. Så mycket ska man 

veta om huset innan man börjar. 

Övriga synpunkter 

Mattias:  Jag har nämnt att vi skulle behöva ha flera möten med oss i byggledningen, vi 

startade med den iden men fullföljde inte det. Där tror jag att vi erfarenhetsmässigt 

borde ha träffats och suttit en gång i veckan. I det mötet borde jag och min 

arbetsledare, platschefen på Englandshusen, platschefen på Södra parkvillorna, 

och eventuellt lagbasar i vissa avseenden snacka om skillnader mellan olika 

projekt. Detta möte skulle kunna påvisa skillnader och ta reda på vad det är för 

skillnader mellan snickarnas utförande och vinst projekten emellan. På så vis kan 

vi också utvärdera våra underentreprenörer emellan projekten och förstå varför 

samma företag har olika betyg för olika projekt. På så vis tror jag också att vi kan 
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speeda upp våra underentreprenörer. Detta tror jag ger oss en känsligare mall för 

utvärderandet av underentreprenörer som vi inte har haft innan. Mäklarfirman vi 

använde för Brf. BLOOC ska vi ha igen och jag har sagt mina åsikter om dem till 

exempel. 
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BILAGA 3: PLATSCHEFSMÖTE 

Observera att viss redigering från talspråk till ett språk anpassat för rapporten har gjorts. 

Projekt som nämns i intervjuerna presenteras i kapitlet Företagspresentation. 

Mötesdeltagare 

- Anders Delerud, platschef 

- Martin Zanton, platschef 

- Erik Westblom 

- Simon Olsson 

 

Simon: Vad tyckte ni om det här mötet på det stora hela? 

Martin: Det känns som att vi har diskuterat en del av de här frågorna innan, i alla fall lite 

grann. Men det är ju klart att det är bra, det kom ju fram grejer som inte jag har 

tänkt på, till exempel frågan om vi ska använda byggtrappor istället för att sätta in 

de ordinarie. 

Simon:  Placering av kranen pratade ni om också. 

Anders:  Det tror jag att Martin redan hade klart för sig. Det är ju lätt för mig att säga ”Den 

kan ju stå där, för den når ju runtom alltihop” men jag har ju inte koll på alla 

förutsättningar som gäller, som hur mycket den behöver lyfta längst ut. 

Martin: Men en ny tanke där är ju att ställa kranen i mitten och använda mobilkran på 

delarna längst ut. 

Anders:  Något du måste ta reda på är hur stora formarna är. Formarna är väldigt tunga. En 

väggform med stödben och brygga väger massor. Det beror på hur långa sjok du 

gjuter. 

Martin:  Ja då kanske inte den stationära kranen klarar det längst ut. 

Anders:  Formen ska ju inte ända ut heller, man lyfter ju i mitten på formen. Det är mycket 

som sticker ut på sidorna. Kranen tar ju två ton längst ut på spetsen.  

Erik:  Vi kan ju gå igenom alla punkter ni har pratat om. Det var fästen till Combisafe, att 

kolla upp så att det fanns med på beställningen. Sedan kikade ni på ritningarna, 

bland annat på putsen utanför plattbärlaget. Ni pratade om hur ni skulle lösa spring 

mellan lägenheterna, om ni skulle lägga något utanför. Uppställning av kranen som 

sagt. Diskussion kring uppvärmningen, om fjärrvärme eller el var bäst. Om det går 

att dra mellan lägenheterna och var man ska lämna hål. Sen var det ställning för 

Handyplanks, hur man ska ställa upp det. Uttorkning av betongen snackade ni om. 

Ni pratade om kontrollplan och arbetsberedning. Ni nämnde att det är bra att lägga 

in dem digitalt så att alla kan ta del av dem. Till sist pratade ni om signaturlista och 

ID06. 

Martin:  Diskuterade vi allt det där? Då var det ju ett ganska bra möte ändå!  
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Anders:  Något mer du kan fundera på är hur du gör med belysning.  

Martin:  Jag tänker använda samma som ni har använt här. Lägga in slingan i plattbärlaget. 

Det har väl funkat bra här? 

Anders:  Det har funkat jättebra här, det lyser överallt. Vi håller med allmänbelysning och var 

och en har arbetsbelysning. Det måste man göra skillnad på.  

Martin:  Är det LED? Annars drar det ju massor. Jag har åkt förbi här på kvällarna och sett 

hur det lyser. 

Anders:  Ja, jag har frågat varför de inte släcker. Det var tydligen ingen som visste hur man 

skulle släcka. Men det sitter ju fördelare i ett elskåp. Det är bara slå av med en knapp 

där. Nu när de vet det har de börjat släcka.  

Martin: Hur fungerar det då? 

Ante:  Kabeln dras direkt när vi har lagt upp plattbärlaget och gjuts in sen. När det är klart 

klipper man bara av den. 

Simon:  Ni har även snackat om leverantörer på betong och om acceleratorer ska tillsättas. 

Det verkade som att det var något nytt? 

Martin:  Nej det har vi pratat om. Men jag måste lyfta det mot beställaren. Det gör inte vi, vi 

kan inte påverka det i efterhand. Det gäller speciellt till bottenplattan. Vi måste 

påvisa att om man använder 25/30 så kommer vi inte klara uttorkningskrav. 

Ante:  Acceleratorn kostar ju tio kronor extra per kubikmeter eller något sådant.  

Martin:  Det kan även bli så att vi måste gå upp på 30/37 eller ännu högre. Det kan även vara 

så att beställaren vill lägga den kostnaden på att använda EverSeal på allting. Det 

kanske tar ut kostnaden. Jag vet inte hur dyrt det är. Har du använt det någon gång 

Anders? 

Ante:  EverSeal ja. På ett bygge använde vi EverSeal till allt vi gjöt. 

Erik:  Är det en ytbehandling som håller inne fukt?  

Ante:  Ja, den membranhärdar. Den gör en snabb uttorkning 3-4 cm in i betongen och 

stannar där. Efter det går uttorkning bara åt andra hållet, det kommer aldrig 

tillbaka. 

Martin:  Det gör att du kan lägga alla ytskikt som har fuktkvotskrav, som plastmattor, 

parkettgolv med mera. 

Simon:  Sedan snackade ni om överdäckning mellan lägenheterna för att få ett bättre flöde 

på gubbarna. 

Martin:  Ja, det kommer de bli förbannade över om jag inte löser, om de behöver gå ner och 

upp igen på andra sidan väggen. 
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Simon:  Det kanske är något som inte hade dykt upp utan det här mötet? 

Martin:  Nej, det hade jag inte tänkt på annars.  

Simon:  Om man skulle ha en annan form av erfarenhetsåterföring istället för ett sådant här 

möte, vad hade ni tyckt hade varit bra då? Eller tror ni att det här mötet är något 

man skulle kunna föra in i företagets process? 

Martin:  Det tycker jag absolut, jag tycker att det måste in. Men i vilken form och i vilket 

skede vet jag inte. Man kanske ska känna att man har kommit en bit så att man har 

något att diskutera och följa en dagordning så att man kan bocka av grejer. Det ska 

nog vara en mer genomarbetad struktur på det mötet. 

Simon:  Man kanske kan ta med allt ni har snackat om och göra en checklista?  

Erik:  Vad skulle ni vilja att en sådan checklista innehöll? Vilka punkter? Ska man gå ner 

på detaljnivå eller ska man ha övergripande områden? Hur tänker ni kring det? 

Anders:  Jag tror att det är svårt att göra en specifik lista. Varje projekt är unikt. 

Martin:  Erfarenheter mellan platscheferna som deltar kan ju skilja också, det kan ju vara två 

erfarna platschefer till skillnad från nu. 

Anders:  Två otroligt erfarna platschefer har ju också nytta av att språka och ventilera. Man 

kan ju aldrig bli nog så erfaren. Det är alltid någonting man inte tänker på eller som 

den andre tänker på. Man kan ju få en annan infallsvinkel på någonting som man 

kan tänka om angående och ändra. 

Martin:  I Uppsala hade vi faktiskt platschefsmöten en gång varannan månad, där vi satte oss 

och diskuterade problem man hade. 

Simon:  Martin, känner du dig tryggare inför produktionen i och med detta möte? 

Martin:  Vi pratar ju redan ganska mycket med varandra. Skillnaden mellan Västerås och 

Uppsala är att man här i Västerås har mycket stöd bakom sig känns det som. Här 

finns det kanske sex personer jag kan fråga. I Uppsala fanns det en om jag hade tur. 

Dessutom är Älvkullen färdigprojekterat. På Englandshusen hade vi ingenting.  

Anders:  Det är ju för att det är en generalentreprenad. Det behöver ju inte nästa jobb vara. 

Ansgar är ju en totalentreprenad, då får du ju vara med och projektera.  

Martin:  Här har ni ju ändå haft en projekteringsserie. Innan Englandshusen hade vi inte det.  

Simon:  Anders, känner du att du fick bidra med någon kunskap vid det här mötet? 

Ante:  Kunskap och kunskap, jag vet inte, det är väl mest att det blir lite tankar och idéer 

bara. Men jag kunde väl bidra lite i alla fall, man har väl lite olika tankar och idéer. 

Det är ju saker och ting som vi har använt här nu, som plattbärlag och filigran, som 

Martin kanske inte har koll på. Sen är det ju upp till honom om han vill anamma det 

eller inte. Det är han som får bestämma det.  
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Erik:  Ni sade tidigare att man borde ha en dagordning som man borde gå igenom vid ett 

sådant här möte. Vad skulle ni vilja se på en sådan dagordning? Om det här mötet vi 

har nu skulle mynna ut i en sådan checklista. 

Ante:  Checklista är svårt. Problem och frågeställningar skiljer sig så mycket mellan 

projekt. Det kan ju bli så att när vi sätter oss så spånar vi bara, som nu. Det är svårt 

att sätta fingret på en specifik checklista. Man kanske inte behöver ha en agenda, vi 

vet ju vad som behövs gås igenom. Det ska inte vara för styrt. 

Martin:  Jag kan tycka att man ska ha punkter i alla fall. Kanske ”betongplatta”, ”yttertak” 

och sen diskuterar man om det. 

Ante:  Då kan man ju göra en checklista från grunden. Då är det ju bara att kolla APD-plan, 

vad det är för konstruktion och så vidare. Man kan gå igenom ritning för ritning och 

börja nerifrån. Det här projektet är ju inte så stort, det är ju olika i omfång på bygget. 

Simon:  Så man har en schematisk punktlista över byggnadens beståndsdelar och så kör man 

utifrån det? 

Ante:  Ja, sen är det ju olika var det är beläget, med logistik och så. Hur får du dit 

transporter? Någonting man måste tänka på är var man får köra betong. När vi 

byggde Hästhovsskolan fick vi inte köra betong förbi Ica Ettan. Bron över 

Emausbäcken där håller inte, för den är inte klassad. Då var vi tvungna att köra 

betong runt Finnslätten och den vägen tillbaka. Sådana saker kan man behöva tänka 

på också. 

Erik:  Har ni några sådana leveransvägar ni måste se över vid Älvkullen? 

Martin:  Det finns en plan hur man hanterar allmän väg som är gjord av Kadesjös. Jag kan 

tänka mig att det som berör mig är utfarten på Skerikevägen när de ska komma med 

sina stora lastbilar och åka ut på allmän väg igen, att det kan behöva skyltas upp 

ordentligt. 

Ante:  Du måste nog skylta i bägge ändar att det är utfart för arbetsplats. Det måste man 

kolla upp, det finns lagar och regler om hur det måste gå till. 

Martin:  Det finns en trafikanordningsplan, tror jag att det heter.  

Ante:  TA-plan måste man ha när man bygger, det har vi haft här på Ansgar för den nya 

infarten. Vi fick även göra en gigantisk TA-plan när vi byggde bullerplank vid E-18. 
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