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Sammanfattning 
 

Då byggbranschen ständigt brottas med ökade omkostnader försöker företagen hitta lösningar 

för att sänka produktionskostnaderna. NCC har som mål att sänka dessa kostnader med 5 % 

om året mellan åren 2008 till 2012. En del de väljer att försöka effektivisera är projektstyrning 

och i detta ingår arbetsberedningar. En arbetsberedning är en planering av en viss aktivitet för 

att få just denna aktivitet att fortgå utan störningar. Detta är dock något som skulle kunna 

göras ännu bättre för att reducera kostnader och nå en bättre lönsamhet. 

Vi har genom litteraturstudier och intervjuer försökt att få en uppfattning om vad som finns att 

tjäna på att vara noggrann i planeringsskedet samt hur de anställda på NCC uppfattar just 

arbetsberedningar i dagsläget. Enligt litteraturen finns det mycket att tjäna på för ett företag 

genom att utföra arbetsberedningar med hög kvalitet. Det finns flera faktorer som påverkas 

positivt av en väl utförd arbetsberedning t.ex. kvalitet, nöjdhet hos kunder och anställda, 

sparad tid samt minskat slöseri. Av intervjuerna framgick det att visst arbete kring 

arbetsberedningar finns men att det är svårt att hinna med att planera i vissa fall. 

Vidare så analyserades resultatet och vävdes samman med teorin och för att identifiera saker 

som kan bli bättre, men även saker som stämde bra överens med vad litteraturen 

rekommenderar. Vi såg även att NCCs policy kring arbetsberedningar nästan var identisk med 

viss litteratur men att de anställdas uppfattning inte riktigt var densamma, alltså har inte 

informationen nått ända fram till de anställda. 

Slutsatsen av examensarbetet är att arbetsberedningar är ett bra sätt att sänka sina kostnader. 

Genom att utbilda och informera sina anställda om arbetsberedningar kan 

produktionskostnaderna sänkas. Detta är ett stort steg mot det 5 % mål NCC strävar mot.  
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Abstract 
 

Since the construction industries are constantly faced with increased costs companies are 

trying to find solutions to reduce production costs. NCCs goal is to reduce these costs by 5 % 

a year between the years 2008 to 2012. A part of this is to make the project more effective, 

including work preparations as a major part. A work preparation is a planning of a particular 

task to get this particular activity to continue without disruption. Today this is not used in full 

and room for improvement is available.  

Through literature studies and interviews we have identified possible gains that come from  

being careful in the planning stages, and how employees at NCC perceive work preparations 

in the current situation. According to the literature, there is much to gain for a company by 

performing work with high quality preparations. There are several factors that are positively 

affected by a well-done work planning such as processing quality, satisfaction among 

customers and staff, saved time and reduced waste. The 

interviews revealed that some jobs are planned through work preparations but in general 

it is difficult to find time to plan and conduct work preparations thoroughly. 

Furthermore, the results were analyzed and combined so as to identify things that could be 

done better. We also saw that the NCCs policy regarding work preparations were almost 

identical to some literature, but that the employees opinion was not quite the same. Therefore 

the information didn’t reach them.  

The conclusion of this study is that work preparations are a good way to cut costs. By 

educating and informing their employees of work preparation, the production costs could be 

reduced. This is a big step towards NCC’s 5% target. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, mål, avgränsningar samt rapportens struktur. Även 

diskussion av källor hittas här. Meningen är att läsaren ska få en inblick om varför denna 

rapport skrivs. 

1.1 Bakgrund 
NCC har som mål att sänka sina produktionskostnader med 5 % per år fram till 2012. Ett sätt 

att göra detta är att minska antalet persontimmar samt spill under ett projekt. Som platschef 

och arbetsledare kan då en arbetsberedning vara till god hjälp. En arbetsberedning är en 

detaljerad genomgång av en särskild aktivitet med syfte att minska störningar under 

utförandet av denna aktivitet. Om arbetsberedningen är väl utförd förväntas aktiviteten alltså 

fortgå utan störning. Även vid farliga arbeten ska arbetsberedningar göras för att förhindra 

skada på material och människor.  

1.2 Syfte 
Denna rapport syftar till att undersöka om det finns brister i arbetsberedningen på NCC 

Construction i Norrköping. De brister som identifieras och förslag på förbättring ges. Då 

arbetsberedningar kan vara en avgörande faktor för det ekonomiska utfallet av ett projekt, 

vävs den ekonomiska fördelen för en väl utförd standard på arbetsberedningar in i NCCs 

uttalade 5 % -mål. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att visa NCC att det går att undvika kostnader genom att vara 

noggrann med arbetsberedningar och planering i stort. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetets bedrivs inom NCC Construction Norrköping och avgränsas därmed mot andra 

företag och städer. Endast arbetsberedning, planering och till viss del logistik tas upp i 

samband med NCCs mål att sänka sina produktionskostnader, även kallat ”5 % -målet”. 

1.5 Diskussion kring källor 
Litteraturen inom ämnet är ofta baserad på praktiska erfarenheter så det är inget som är 

teoretiskt bundet. Personerna som har intervjuats antas vara trovärdiga då de har återgett sina 

egna uppfattningar anonymt, då förutom Christer Eriksson som är Entreprenadchef på NCC 

Construction i Norrköping.  

1.6 Struktur 
I inledningen av rapporten beskrivs begreppet arbetsberedning och även planering inför ett 

projekt tas upp. NCCs 5 % -mål beskrivs och allmän fakta om företaget ges. Därefter följer en 

empirisk del där metoden utvecklas något samt redovisning av resultat sker. Sedan analyseras 

resultatet och slutsatser dras. Rapporten avslutas med en diskussion av resultatet samt förslag 

på lösningar för de problem som identifieras.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras valda metoder som använts för datainsamling och analys samt en 

diskussion kring reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Val av forskningsmetod 
Kvalitativa metoder innebär att data som inte kan mätas samlas in t.ex. genom observationer 

eller ostrukturerade intervjuer. Kvantitativa metoder betyder metoder där data kan redovisas i 

mätbara enheter t.ex. siffror. Dessa två metoder kan kombineras och kallas då för 

triangulering. (Bell, J. (2006)). 

Intervjuerna är utförda med en kvalitativ metod då frågorna inte blir identiska beroende på 

vilken arbetsgrupp som intervjuas. Sedan är syftet med intervjuerna att fånga upp de NCC-

anställdas åsikter, erfarenheter samt tankar kring arbetsberedningar.  

 

2.1.1 Litteraturstudie 

Den teori som rapporten bygger på är insamlad via litteratur, forskningsartiklar, NCCs 

intranät Starnet samt elektroniska källor. Litteraturen behandlar den bakomliggande teorin 

samt valda metoder. Linköpings Universitets bibliotek har använts för att söka reda på 

litteratur och forskningsartiklar. Även internet har till viss del använts för att hitta lämplig 

litteratur. Sökord som har använts är bl.a. ”arbetsberedningar”, ”slöseri” och ”byggkvalitet” . 

 

2.1.2 Intervjuer 

Intervjuer har hållits med entreprenadchefen på Norrköpingskontoret, platschefer (PC) och 

arbetsledare (AL) ute i produktion samt yrkesarbetare (YA) på olika byggarbetsplatser i 

Norrköping. Respondenterna ges ej tillfälle att studera frågorna innan och har inte möjlighet 

att förbereda svar. Detta för att ge NCC information om hur väl införstådda båda grupperna är 

med t ex vad syftet med en arbetsberedning är. 

Intervjuerna sker enskilt med varje respondent och denne informeras om bakgrund och syfte 

till studien. Totalt har nio personer intervjuats varav fem är platschefer/arbetsledare, tre är 

yrkesarbetare och en entreprenadchef. Intervjuernas längd varierade mellan 10-15 minuter. 

 

2.1.3 Anonymitet 

Intervjuerna sker anonymt och svaren sammanställs till ett gemensamt täckande svar för varje 

grupp. Detta informeras respondenterna om för att försäkra att inga åsikter faller bort p.g.a. 

rädsla för att säga något som kan påverka relationer med överordnande.  
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Intervju YA

Intervju PC/AL

Litteraturstudie Resultat Analys

 

2.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger hur tillförlitlig en mätning är och hur stabila förhållandena var när 

mätningen utfördes. För att en mätning ska anses ha en hög reliabilitet så bör den i alla 

avseenden vara standardiserad (Trost 2010) 

Validitet anger hur giltigt svaret är och en förutsättning för att svaret ska ha bra validitet är att 

reliabiliteten är hög. Dock innebär det inte per automatik att hög reliabilitet ger hög validitet. I 

en intervju är huvudsyftet att få fram respondentens specifika svar på de frågor man ställer 

och alltså inte i att få reda på åsikter i största allmänhet. (Trost 2010) För att få en hög 

reliabilitet har intervjufrågorna varit standardiserade och lika för alla. Vid svar som inte varit 

tillräkligt specifika har frågorna omformulerats för att svaren ska bli så givande som möjligt. 

Genom att spela in intervjuerna ges möjlighet att ytterligare fånga upp sådant som inte 

uppfattades under själva intervjun. Detta för att ytterligare öka reliabiliteten. Författarna har 

även fokuserat på att intervjua personal som är aktiva inom NCC idag, då den praktiska 

feedbacken är värdefull för att kunna återge konkreta åtgärder eller lösningar. 

2.3 Genomförande 
Först har en litteraturstudie genomförts där teorin bakom arbetsberedningar tagits fram. Sedan 

har intervjuer gjorts för att få ett underlag till den empiriska delen (resultatet). En analys har 

sedan utförts genom att jämföra teori och empiri (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Hur vi gått till väga när vi komponerat ihop arbetet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger bakom vår studie. Teorin bakom arbetsberedning 

är av huvudkaraktär då denna ligger till grund för analysavsnittet. I teorin tas även kvalitet 

och slöseri upp och detta för att dessa två saker är av stor betydelse för produktion och en 

viktig anledning till att göra arbetsberedning då denna indirekt säkerställer att kvaliteten blir 

högre och slöseriet mindre. Om slöseriet blir mindre reduceras kostnader och blir kvaliteten 

högre genererar det vunnen tid samt högre och framtida intäkter. 

3.1 Arbetsberedning 

3.1.1 Syfte 
När ett byggprojekt ska sätta igång bör aktiviteter som anses vara speciella av någon 

anledning fastställas. Sedan planeras dessa aktiviteter noggrant i god tid innan aktiviteten ska 

utföras. Arbetsberedning kan liknas med en arbetsinstruktion. Med speciella anledningar 

menas aktiviteter som: 

 Är styrande 

 Har stor omfattning 

 Är tekniskt komplicerade 

 Är oprövade 

 Är störningskänsliga 

 Är ekonomiskt betydelsefulla 

 Kräver stora resurser 

 Ofta ger stort materialspill 

 Innebär risker ur skyddssynpunkt 

 Innebär risker ur miljösynpunkt 

 Är viktiga ur samordningspunkt  

3.1.2 Genomförande 

Målsättningen med arbetsberedningar är att genomföra arbeten störningsfritt samt att få en bra 

ekonomi och bra arbetsmiljövilkor. Enligt Nordstrand och Révai (2002) bör följande delar 

bearbetas vid en arbetsberedning: 

 Välja och tillämpa en bra arbetsmetod 

 Arbeta med rätt hjälpmedel och utrustning 

 Arbeta med väl avvägd resursinsats 

 Måna om god arbetsmiljö 

 Minimerar materialspillet 

 Öka effektiviteten 

 Begränsa inkörningen 

 Minimera störningarna 

 Beakta miljöaspekten (Nordstrand & Révai 2002) 
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En arbetsberedning bör enligt Nordstrand och Révai (2002) utföras på lika sätt som en 

planering i stort för ett projekt. Alltså att börja med att läsa in handlingar och upprätta ett 

program till att göra uppföljning och dokumentera det verkliga utfallet. Dokumentationer kan 

vara värdefulla då liknande projekt kan ta del av dessa och använda den information och 

erfarenheten för att effektivisera en aktivitet. 

Detta är något som företag har slarvat med enligt Sundsvik och Nilsson (1991). 

Undersökningar som utförts har visat att anledningen till dåliga arbetsberedningar oftast berott 

på tidsbrist vid förberedelsestadiet samt svårigheter med att få fram rätt underlag. Antagandet 

om att personalen inte insåg innebörden med en arbetsberedning föll isär då undersökningen 

pekade på tiden som den största faktorn till att arbetsberedningar inte höll (Sundsvik & 

Nilsson 1991). 

Enligt Svenska byggbranschens utvecklingsfonds folder om arbetsberedningar bör en 

arbetsberedning göras 3-6 veckor innan aktiviteten i fråga ska utföras. (SBUF, 2011) 

Entreprenadens kvalitetsplan anger vilka aktiviteter som ska beredas och det är enligt 

Nordstrand och Révai (2002) de personer som har en nära anknytning till aktiviteten som ska 

utföra arbetsberedningen. Det är arbetsledare/platschef som har ansvar för den aktuella 

aktiviteten samt de yrkesarbetare som ska utföra aktiviteten. Här är det viktigt att alla får delta 

i planeringen då det är viktigt att alla får chansen att påverka. Även åsikter utifrån kan åtlydas 

om det står helt klart för dessa personer vad aktiviteten kräver. Arbetsberedningar kan alltså 

ses som ett grupparbete (Nordstrand & Révai 2002).  

Enligt Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) är det viktigt att arbetsberedningen 

genomförs tillsammans med arbetslaget (inkl underentreprenörer och leverantörer) för att alla 

ska känna sig involverade och engagerade. (SBUF, 2011) 

Arbetsledaren eller platschefen måste hela tiden se till att material och maskiner finns hemma 

för att arbetet inte ska stanna upp. Därför är checklistor en effektiv tillämpning då det 

underlättar beredningen och ger bra möjligheter till kontroller. När en arbetsberedning är 

gjord bör t ex en arbetsledare göra en checklista över hur mycket material som ska beställas, 

vilka moment som kan medföra risker för de som ska utföra arbetet samt vilken utrustning 

som behövs (Nordstrand & Révai 2002). 

Svensson (2007) tar upp ytterligare fördelar med arbetsberedningar. Förutom det som nämnts 

ovan påverkar en arbetsberedning arbetsmiljön, förebygger fel, förbättrar informationen, ger 

mindre störningar och skapar delaktighet. När en beredning ska tas fram ska handlingar och 

ritningar finnas till handa. Platschefen tillsammans med de som ska utföra arbetet går igenom 

vad som ska göras och lägger upp arbetet enligt 5M-principen. Denna princip innebär att 

hänsyn ska tas till följande (Svensson 2007): 

 Metod: vilken metod ska användas och finns det något referensobjekt? Vilken 

utrustning behövs vid de olika metoderna? 

 Människor: Vilka ska delta och vilka är bäst lämpade för uppgiften? Hur ska 

fördelningen se ut och vilka är ansvariga? 
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 Material: vilket material kommer behövas och hur mycket? Hur långa leveranstider? 

Vad ingår i arbetsmomentet inkl fäst- och hjälpmaterial med mera? 

 Maskiner: vilka maskiner behövs? Finns reservutrustning tillgängligt på plats? Elkraft 

och belysning på arbetsplatsen? 

 Miljö: vilka arbetsmiljökrav ställs – inre och yttre? Stäm av mot arbetsmiljöplan. 

Kolla säkerheten. Vad händer med restprodukter och farligt avfall? 

Sammanfattningsvis menar Nordstrand och Révai (2002) att en systematisk arbetsberedning 

av en aktivitet innebär att arbetsledningen tillsammans med arbetslaget: 

 Granskar förutsättningar för genomförandet och vilka problem som kan uppstå 

 Utformar bästa möjliga arbetsmetod 

 Beskriver arbetsförloppet i detalj (lämpligen med strukturplan) 

 Specificerar och förtecknar alla resursinsatser, dels inbyggnads-, infästnings-, 

förbruknings- och hjälpmaterial, dels behov av personal, maskiner och redskap. 

 Förbereder utförandet genom att ställa i ordning arbetsplatsen, informera och instruera 

berörd personal, kontrollera att alla leveranser är ”på gång” 

 Kontrollerar att utförandet följer det planerade både vid start och efter hand. 

 

3.2 Effekter 

3.2.1 Minskat slöseri 

Inom bygg definieras slöseri enligt Josephsson & Saukkorippi (2005) som ”arbetsmoment och 

arbetsuppgifter som utförs utan att det i sig tillför något värde för kunden”. Om slöseriet på 

byggarbetsplatsen kunde minskas skulle byggföretagen kunna reducera produktionskostnaden 

med upp till 30-35% enligt Josephsson och Saukkorippis undersökningar. Slöseri kan delas 

upp i fyra grupper.  

 

 Fel och kontroller 

 Resursanvändning 

 Hälsa och säkerhet 

 System och struktur 

En stor del av slöseriet är kopplat till efterarbete på sådant som inte blivit lyckat från början 

samt väntan på t.ex. material. (Josephsson & Saukkorippi 2005) 

Om man i ett tidigt skede i arbetsberedningen är noga och planerar vad för material det är som 

krävs till uppgiften, hur många hantverkare det behövs och hur lång tid aktiviteten tar, kan 

arbetet effektiviseras. Är hantverkaren väl påläst på vad han/hon ska göra och att rätt material 

och rätt mängd finns på arbetsplatsen är förutsättningarna för ett lyckat resultat goda. 

(Svensson 2007) 
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Tanken med en bra arbetsberedning är att företagen vill effektivisera och förbättra aktiviteten 

som ska genomföras och målet är att uppnå en god kvalitet. Om företagen i ett tidigt skede 

ägnade mer tid för planering, egenkontroller och framförallt arbetsberedningar skulle 

kvaliteten höjas och felen minskas markant. Enligt Svensson (2007) går det åt ungefär en 

timme per dag och person av arbetstiden till fel och skador i produktion. Om detta skulle 

minskas skulle företagen i längden kunna reducera sina kostnader markant. 6 % av 

produktionskostnaden är den kostnad som felen utgör och den tid det tar att åtgärda dessa är 

11 % av arbetstiden, vilket som tidigare sagt är ungefär en timme per dag. (Svensson 2007)  

3.2.2 Ökad kvalitet 

Begreppet kvalitet betyder god egenskap och i denna rapport så innebär kvalitet att tillgodose 

kundernas behov samt att infria deras förväntningar. En vanlig missuppfattning är att en högre 

kvalitet enbart gynnar beställaren då kostnaderna för företagen anses bli högre. Detta anser 

dock inte Andersson m.fl. (1998) som menar att alla inblandade gynnas av att kvaliteten är 

hög genom hela projektet. Kundens behov tillgodoses på ett bättre sätt, medarbetarnas arbete 

flyter på bättre med mindre störningar och ägarnas kostnader minskar och intäkterna ökar. 

(Andersson m.fl. 1998) 

På större byggföretag är en stor del av kostnaderna löpande kostnader som t ex rättning och 

omarbetning. Genom att noggrant planera och förebygga med god kvalitet kan dessa 

kostnader minskas drastiskt. Genom att förbereda en aktivitet noggrant kan även 

kapitalkostnaderna minskas främst genom att i tid ta reda på mängder som behövs och sedan 

kontrollera att leveranser är i tid. Genom att inte köpa in för mycket material slipper man 

belasta lagret och andelen spill minskas. (Andersson m.fl. 1998) 

Genom att utföra ett projekt med hög kvalitet på slutprodukten blir kunden nöjd vilket innebär 

att chansen att kunden återkommer är stor. En nöjd kund talar även väl om företaget som 

utfört tjänsten. Detta innebär att marknadsföringskostnaderna sänks ju högre kvaliteten är. Att 

lägga pengar på rätt kvalitet ses som en investering som ger lägre kostnader en lång tid 

framöver. (Andersson m.fl. 1998) 

Viktigt att tänka på är att säkerställa god kvalitet är att noggrant utreda kundens behov och 

förväntningar. Sedan gäller det att planera ordentligt genom att sätta upp mål för att uppfylla 

dessa behov. Att se till att uppnå dessa kvalitetsmål är det viktigaste i produktionen och 

samtidigt se till att rätta till bristerna som uppstår i kvaliteten. I produktionsskedet är ett enkelt 

sätt att uppnå kvalitetsmålen att utföra en arbetsberedning över aktiviteter som är speciella på 

något sätt. (Andersson m.fl. 1998) 

Enligt boken ”Rätt, hög kvalitet i byggandet”, utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien 

1992, kan mycket stora kostnader hänvisas till brister i kvaliteten precis som Svensson (2007) 

menar. Vid Institutionen för byggnadsekonomi och – organisations, Chalmers Tekniska 

Högskola, utfördes 1989 en undersökning som gick ut på att räkna sammans kostnader för 

direkta fel enbart i produktionsskedet. Totalt stod dessa fel för 5,9 % av 

produktionskostnaderna. Då arbetsberedningar är en del av produktionen visar detta tydligt att 

bättre planering på arbetsplatser kan sänka kostnaderna för hela projektet. 
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3.2.3 Effektivare personal 

Något som eftersträvas inom arbetsgrupper är stadiet högpresterande grupp och här 

kompletterar grupplemmarna varandra och drar åt samma håll. Enligt Bion (1974) finns det en 

tydlig samarbetsanda i arbetsgrupper där alla får ta del av det gemensamma målet och en 

påföljd av att medlemmarna trivs med varandra och de som leder arbetet är att gruppen blir 

effektivare. Genom att göra arbetsberedningar i nära samarbete med YA finns alltså stor 

chans att produktionen går bättre just på grund av att alla känner sig delaktiga. (Granér 1949)  
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4. Företagspresentation 
NCC står för Nordic Construction Company och bildades 1988 då Nordstjerna AB blev 

majoritetsägare av ABV:s (Armerad Betong Vägförbättringar) aktier. Sedan tidigare fanns 

JCC (Johnson Construction Company) i Nordstjerna AB-koncernen. Båda företagen fick en 

gemensam VD och den nya koncernen skulle gå under namnet NCC.  

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och omsatte år 2009 ca 

52 miljarder kronor och antalet anställda är ca 18 000. 

NCCs affärsidé ansvarsfullt företagande där man utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete, 

boende och kommunikation. NCC vill tillsammans med kunder hitta behovsanpassade, kostnadseffektiva 

och kvalitativa lösningar som skapar mervärde för alla NCCs intressenter. 

 

4.1 Målbild 2012 
NCC har som mål att fram till 2012 sänka sina produktionskostnader med 5 % varje år. Detta 

mål vill man nå genom att skapa ”Sveriges effektivaste byggprocess” och sänka 

inköpskostnaderna. Detta utan att kvalitén blir lidande. Genom god planering och styrning av 

projekt samt att kunna attrahera kompetent personal ska målet uppnås. (Bilaga 1) 

(NCC 2011, Starnet hämtad den 11 april 2011) 

4.2 NCCs syfte och mål med arbetsberedningar 
I en intervju med Christer Ericsson framkommer att syftet till arbetsberedningar är att alla 

inblandade i en aktivitet ska få kännedom om vad som ska ske och hur det ska ske. Att göra 

rätt saker från början med så hög kvalitet är viktigt samt att alla känner sig delaktiga och 

arbetar gemensamt mot samma mål. Idag finns det färdiga mallar för arbetsberedningar i 

NCCs verksamhetssystem som har färdiga rubriker. Dessa fylls i med hjälp av 

verksamhetsplanen och arbetsgruppen som ska utföra arbetet. Någon specifik utbildning finns 

idag inte på just arbetsberedningar. Alla som är nya får oftast vara med någon mer erfaren 

arbetsledare eller platschef i början och får då vara med vid utformandet av arbetsberedningar. 

Viktigt att poängtera är att många arbetsberedningar görs på plats och dokumenteras ej. 
1
 

Ett krav finns dock på att göra arbetsberedningar på moment som är kvalitetspåverkande, 

innebär särskilda risker och/eller innebär oönskad miljöpåverkan. Arbetsberedningarna ska 

helst göras i god tid innan ett projekt ska starta och arbetsberedning ska finnas med som 

aktivitet i produktionstidsplanen. Det är viktigt att alla krav är specificerade så att 

beredningarna blir så exakta som möjligt. (NCC 2011, Starnet)  

 

 

  

                                                 
1
 Intervju Christer Entreprenadchef NCC 18 april 2011 
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5. Resultat 
I detta kapitel har vi sammanställt de intevjuer vi har utfört av både arbetsledare/platschef 

och yrkesarbetare. Denna del består av rubriker som är baserade på både följden av 

intervjufrågorna samt innehållet. Det som tas upp är: 

 Hur arbetsberedningar används hos NCC  

 Yrkesarbetarnas syn på arbetsberedningar 

 Fördelar med en arbetsberedning 

 Arbetssätt 

 Hinder för kvalitativa arbetsberedningar 

 Hur personalen ser på uppföljning 

 Utbildning 

 Mallar och dokument 

 Förbättring av nuvarande rutiner 

 

 

5.1 Hur arbetsberedningar används hos NCC 

Arbetsberedningar används idag som ett sätt att skapa rätt förutsättningar för produkter utan 

avvikelser. Hur dessa arbetsberedningar utförs skiljer sig dock en del mellan de olika 

platscheferna/arbetsledarna. Många menar att arbetsberedningar är något som pågår hela tiden 

under projektets gång, oftast i huvudet enligt yrkesarbetarna. Dokumentation av sådana 

arbetsberedningar utförs sällan utan anses vara så enkla att det är meningslöst att lägga ner tid 

på anser arbetsledarna. 

Arbetsberedningar i pappersform anses vara väldigt viktiga och det råder enighet om att dessa 

ska utföras om det är en aktivitet som medför särskild risk, stör andra aktiviteter, utförs för 

första gången, många olika arbetsgrupper inblandade och har särskilda krav (t ex brand och 

ljudkrav). Dessa arbetsberedningar utförs om möjligt ett par dagar till någon vecka innan 

aktiviteten ska utföras. Dock poängterar vissa respondenter att det kan vara en nackdel att 

göra en arbetsberedning i alldeles för tidigt skede då det finns en risk att den glöms bort helt. 

Ofta finns det i verksamhetsplanen rekommendationer på vilka aktiviteter som kan kräva en 

arbetsberedning. Sedan är det såklart upp till varje ansvarig arbetsledare eller platschef att 

välja om det är nödvändigt att uppföra en beredning på något som denne är säker på att 

yrkesarbetarna vet vad som ska göras ändå. 

Att involvera alla som ska utföra aktiviteten i fråga är särskilt viktig enligt alla respondenter. 

Det måste finnas en ödmjukhet och förståelse för att yrkesarbetarna är ”proffsen” och sitter 

inne med viktig kunskap.  

Tyvärr uppstår, enligt vissa av respondenterna, situationer då en ordentlig arbetsberedning 

hade varit högt motiverande men tid inte funnits. Detta beror enligt respondenterna på att det 

alltid kommer uppstå situationer med faktorer som inte går att påverka, t ex störning genom 

väder, vind, miljö och ändringar i ritningar. 
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En annan viktig del i arbetsberedningen är att ta reda på vad för material och utrustning som 

behövs och sedan se till att skaffa fram detta i tid så att yrkesarbetarna inte behöver vänta eller 

skaffa fram detta själva. Här är det viktigt att tänka på att vissa produkter och material kan ta 

väldigt lång tid att införskaffa säger en respondent. 

Enligt entreprenadchef Christer Eriksson finns krav på att arbetsberedningar utförs om det 

finns någon som helst risk för arbetsmiljön. 

 

5.2 Yrkesarbetarnas syn på arbetsberedning 

De yrkesarbetare som har intervjuats har till viss del samma synsätt på arbetsberedningar som 

arbetsledar-/plaschefsgruppen och menar att arbetsberedningars syfte är att få ett så 

störningsfritt och effektivt utförande som möjligt. 

”Vi vill tjäna pengar och NCC vill få det färdigt i tid med så bra kvalitet som möjligt.” (yrkesarbetare) 

En respondent menar även att arbetsberedningen är viktig för att känna delaktighet i hela 

produktionen. Att få vara med och diskutera fram lösningar gör att dynamiken inom gruppen 

blir bättre vilket kan leda till en högpresterande grupp. 

 

5.3 Fördelar med en arbetsberedning 

En fördel är att man får en klar bild över vad som ska göras och när det ska göras, vilket leder 

till att man inte missar några viktiga moment i produktionen menar en platschef. 

Arbetsberedningen ska gärna bidra till att arbetet fortlöper fritt från störningar samt att 

arbetsmiljön är säker för yrkesarbetarna. En stor fördel är att yrkesarbetarna förhoppningsvis i 

ett tidigt skede vet vad som ska göras och hur aktiviteten ska genomföras. Detta leder till 

mindre frågor ute i produktionen, vilket bör leda till en effektivare produktion samt en bra 

stämning bland ”gubbarna” säger båda yrkeskategorierna.  

Innan en viktig arbetsuppgift ska genomföras har man ett planeringsmöte, då är alltid de 

yrkesarbetarna med och kan komma med sina åsikter och tips. Detta eftersom det är just dom 

ska utföra själva arbetet. Både tjänstemän och yrkesarbetare har nämnt detta i våra intervjuer 

och tycker det är väldigt viktigt. Eftersom yrkesarbetarna då är med från början och får vara 

med och t.ex. bestämma material och metod, kan de egentligen inte komma i efterhand när 

projektet är igång och undra vad det är för dåligt material de har fått. Alla visste från början 

vad som gällde säger en respondent. 

Men de två yrkeskategorierna har ändå lite olika synsätt på uppgiften. En yrkesarbetare ser 

kanske bara till uppgiften och vilket material och vilken metod som är bäst och går fortast 

men som kostar mest. Medan en tjänsteman ser projektets helhet och vill självklart hitta en så 

billig lösning som möjligt. Där kan det uppstå en tvist vilket måste diskuteras noga för att 

hitta den mest lönsamma lösningen. Respondenterna säger att arbetsberedningar egentligen 

görs hela tiden i huvudet varje dag när det gäller mindre uppgifter. Då drar man uppgiften lite 

snabbt för yrkesarbetarna, t.ex. om det är ett vanligt arbete som att bygga gipsväggar.  



 
17 

Flera av respondenterna anser att med en bra utförd arbetsberedning även bör nå en högre 

kvalitet och en minskad kostnad. Detta eftersom man borde slippa extraarbeten eftersom alla i 

sådant fall bör veta hur arbetet ska utföras, alltså som tidigare nämnt blir det effektivare vilket 

ger en lägre produktionskostnad.  

”En arbetsberedning är egentligen ett sätt att bygga den tänkta delen i teorin innan man bygger den 

fysiskt”  (Platschef) 

 

5.4 Arbetssätt 

Alla platschefer och arbetsledare som har intervjuats tycker sättet att arbeta med 

arbetsberedningar fungerar bra och att inga drastiska ändringar bör ske. Samma tankar har 

även yrkesarbetarna gällande arbetsberedningarna. Dock menar en majoritet av dessa att det 

är svårt att hinna med att göra vissa arbetsberedningar och då på grund av det tidigare nämnda 

skälet tid. Då förlitar sig de flesta respondenterna på att yrkesarbetarna har så mycket 

erfarenhet att det inte behövs någon arbetsberedning.  

När platscheferna får ta del av verksamhetsplanen så får de en lista på moment som 

projektplaneraren tycker kan behöva arbetsberedningar och då är det platschefens val att 

bestämma om det behövs. I detta läge är det ofta svårt att ta det beslutet då respondenterna 

inte alltid vet vilka yrkesarbetare som finns tillgängliga till projektet. Finns tid i början av 

projekten så säger majoriteten av respondenterna att arbetsberedningar gärna utförs då så att 

de ligger klara.  

När en arbetsberedning utförs under ett projekt är det oftast arbetsledaren som gör denna. Alla 

respondenter som någon gång har utfört en arbetsberedning säger att det viktigaste är att 

involvera yrkesarbetarna i arbetsberedningen. Dels för att det är ett lätt sätt att få med sig 

gruppen, dels för att deras erfarenhet är ovärderlig. Sedan ska alla moment listas noggrant så 

att det blir enkelt att göra egenkontroller när en aktivitet är utförd. 

 

5.5 Hinder för kvalitativa arbetsberedningar 

De flesta respondenterna säger att ett hinder för att kunna utföra kvalitativa arbetsberedningar 

är tiden, ofta finns inte den. Det är hela tiden bråttom och allting måste klaffa med övriga 

händelser i byggprocessen. Sett över alla intervjuer görs ofta en beredning nära inpå det 

moment som ska utföras. Enligt respondenterna är det bästa om en beredning kan göras ett par 

veckor innan. Då hinner man beställa eventuella material och kan under tiden diskutera fram 

en bra metod med yrkesarbetarna som under tiden kan revideras. När det kommer till mer 

vanliga arbeten som t.ex. innerväggar av gips anser några av respondenterna att det är onödigt 

att göra en beredning, detta för att yrkesarbetarna vet vad som ska utföras och har utfört 

arbetet flera gånger. Den tiden det tar att då utföra en ordentlig beredning kan anses lite 

onödig. Istället tar arbetsledaren ofta en snabb muntlig genomgång på arbetsplatsen med 

yrkesarbetarna. Vilket båda parter tycker är tillräckligt.   
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Av de svar vi fått säger några av respondenterna att göra en arbetsberedning är ett krav från 

NCC medan andra säger att om tid finns gör man en beredning, men inget måste. Vissa 

beredningar genererar olika egenkontroller som ska följas upp av kvalitetsansvarig. Men 

slutligen kan vi säga att en beredning görs i stort sett alltid men uppfattas inte som ett krav.  

 

5.6 Hur ser personalen på uppföljning  

De svar vi fått från respondenterna är ganska olika när det gäller egenkontroller. Vissa av 

respondenterna hänvisar alltid till NCCs kontrollprogram i sina arbetsberedningar. 

Kontrollprogrammet innehåller flera kontrollpunkter som ska kollas av kvalitetsansvarig. Det 

är inte bara hur man ska utföra aktiviteten rent tekniskt och med rätt material utan kvaliteten 

ska också bli bra. Därför kan det t.ex stå enligt följande: ”med täckande betongskikt” vid 

gjutning i kontrollprogrammet, då gör man just en egenkontroll på det.  

En respondent säger också att en arbetsberedning inte alltid behöver hänga ihop med en 

egenkontroll. Medan en av de intervjuade själv utför egenkontroller löpande på i stort sett 

varje moment, detta för att säkerhetsställa kvaliteten. Ett annat svar var att man inte har sett så 

mycket av egenkontroller. Eftersom man själv har skapat beredningen vet man vad som har 

gått sämre än tänkt och då är det ingenting man dokumenterar utan har blivit en lärdom till 

nästa gång.  

”I och med att jag själv använder beredningen märker man själv vad för utfall man får av det och lär sig 

till nästa gång.” (Arbetsledare)  

 

 

5.7 Utbildning 

Alla platschefer/arbetsledare har på något sätt fått lära sig hur arbetsberedningar går till på 

NCC. Här skiljer sig dock svaren lite då det är svårt att sätta fingret på när. Vissa menar att de 

har lärt sig genom kurser inom företaget, andra att de lärt sig genom att studera mallar och 

studera andra som gjort arbetsberedningar på arbetsplatsen. Dock är alla respondenter överens 

om att det är viktigt att företagen går ut med en gemensam riktlinje för hur de ska jobba med 

arbetsberedningar.  

En respondent tycker att om t ex en ny biträdande arbetsledare ska lära sig genom att studera 

en mer erfaren arbetsledare så bör denne vara tydlig och gå igenom alla steg som denne gör 

vid en arbetsberedning. 

 

5.8 Mallar och dokument 

På NCCs intranät finns både kunskapsdokument och färdiga mallar som rör arbetsberedning. 

Kunskapsdokumentet finns i utbildningssyfte och beskriver väl hur och varför en 

arbetsberedning ska genomföras. Mallarna används i arbetet för att upprätta 

arbetsberedningar. 
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En respondent tycker att mallarna är väldigt tydliga och ger bra stöd. En annan respondent 

tycker att den som kommer in som ny borde få en genomgång på mallarna samt att de borde 

få ta del av en ifylld arbetsberedning. Detta faller då bara in på tjänstemännen eftersom det är 

de som utför arbetsberedningarna medan det är yrkesarbetarna som brukar dom.   

5.9 Förbättring av nuvarande rutiner 

De rutiner som idag finns gällande arbetsberedningar kan enligt några av respondenterna bli 

bättre. Som tidigare nämnt har NCC mallar för hur en arbetsberedning kan se ut. Denna mall 

ansåg en av respondent att man skulle kunna utveckla med ytterligare punkter. När en 

beredning skrivs får alltid yrkesarbetarna vara med och diskutera fram vilka material och 

vilken metod som ska användas. Enligt respondenterna får de alltid vara med och tycka till 

men önskar att detta kanske skulle kunna bli ännu bättre. Förr var det så att yrkesarbetarna var 

med i ett ännu tidigare skede, till och med innan själva bygget var igång och blev då 

informerade om hur man skulle gå till väga i projektet säger en respondent. 

Det som också har nämnts i undersökningarna är att om beredningarna generellt görs i ett 

tidigt stadie undviker man fel samt att uppgiften blir tydlig. Alltså om alla skulle göra sina 

beredningar tidigare skulle eventuella fel hittas och kunna rättas till i ett tidigt skede.  

”I ett tidigt skede innan bygget har börjat, där skulle man i någon form ha ett möte så man går igenom 

exempel på material innan de beställs. Just så man har chansen att påverka För ungefär tio år sedan 

hade vi något som kallades startmöte där man kunde just ta upp detta.”(yrkesarbetare)  
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6. Analys 
I detta kapitel vävs teori och empiri samman. Innehållet kommer vara uppdelat i flera 

underrubriker som sen följer med in i diskussionen. Först kommer vad syftet med 

arbetsberedningar är och sedan byggs det på med information utifrån våra intervjuer.  

6.1 Arbetsberedningens syfte 
De anställda på NCC vet vad en arbetsberedning är och vilket syfte den har. Många talar om 

att kvaliteten höjs när en ordentlig arbetsberedning utförs. Vid en jämförelse mellan 

Nordstrand & Révai (2002) och NCCs egna kunskapsdokument gällande arbetsberedningar så 

ser det ut som att texterna är identiska. Platschefer och arbetsledare instämmer även med vad 

SBUF (2009) säger om att involvera hela arbetslaget i planeringen. Detta ger i sin tur den 

högpresterande grupp som Bion (1974) talar om där en tydlig samarbetsanda skapas och gör 

arbetet mer effektivt. 

På frågan vid vilka aktiviteter de tillämpar arbetsberedningar på svarar respondenterna att det 

utför arbetsberedningar vid aktiviteter som innebär särskild risk, något ska göras för första 

gången, en aktivitet som är viktigt på något sätt (t ex. tid, ekonomi), särskilda krav . Det som 

skiljer sig från Nordstrand & Révai (2002) är aktiviteter som: 

 Innebär risker ur miljösynpunkt 

 Ofta ger stort materialspill 

 Är viktiga ur samordningssynpunkt 

 Är tekniskt oprövade 

Att respondenterna inte reagerar över dessa punkter ses som ett tecken på att det fortfarande 

finns behov av utbildning. Det går att minska kostnaderna genom att enligt Josephsson & 

Saukkoriipi (2005) finslipa ”arbetsmoment och arbetsuppgifter som utförs utan att det i sig 

tillför något värde för kunden” för att sänka kostnaderna med upp till 30-35 %. 

6.2 Genomförande 

6.2.1 Utbildning 

Majoriteten av respondenterna tycker att utbildningsnivån om hur arbetsberedningar ska 

genomföras kunde varit högre. En tydligare policy angående arbetsberedningar så att alla kan 

dra åt samma håll. Enligt Bion (1974) skulle detta få gruppen mer effektiv.  

Entreprenadchef Christer Eriksson talar om praktisk inlärning. Han menar att det bästa sättet 

att lära sig är att vara ute på en arbetsplats och tillsammans med en mer erfaren 

arbetsledare/platschef utföra arbetsberedningar. Detta håller de flesta respondenter med om är 

en bra metod att lära sig utförandet men de menar att det fortfarande finns vissa frågetecken 

kring hur mallar ska fyllas i osv. 

 

6.2.2 Påverkan 

De tillfrågade yrkesarbetarna menar att de oftast har chans att påverka arbetsberedningar. Som 

majoriteten av arbetsledarna/platscheferna säger så tas oftast en diskussion med alla berörda 
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för att samla in information till arbetsberedningen. Detta är mycket bra då arbetsberedningens 

kvalitet blir högre ju fler som har kommit med synpunkter. Nordstrand & Révai (2002) menar 

att detta är det rätta sättet att gå tillväga. 

 

6.2.3 Tid 

Svenska byggbranschens utvecklingsfondsfolder (2009) rekommenderar att en 

arbetsberedning utförs 3-6 veckor innan aktiviteten, medans NCCs kunskapsdokument säger 

att arbetsberedning ska göras 3-5 veckor innan aktiviteten ska utföras(NCC 2009, Starnet 

Arbetsberedning – KD). 

I verkligheten utförs arbetsberedningarna nära inpå aktiviteten och oftast dagen innan. De 

arbetsledare/platschefer som har intervjuats säger att de försöker vara ute i god tid innan 

aktiviteten och i god tid enligt dem är ca en vecka innan. Detta för att ha möjlighet att få tag i 

det material och den utrustning som aktiviteten kräver.  

Att ange en exakt tid som en arbetsberedning tar att göra är omöjligt och beroende på 

uppgiften. De flesta arbetsledarna/platscheferna talar om 1-1,5 timmar och då är möten med 

alla inblandade inräknat. 

6.3 Effekter 

6.3.1 Slöseri 

Respondenterna medger att det förekommer en del omedvetet slöseri och att detta kan 

härledas till dålig planering men även till oförutsedda händelser. Här stämmer det 

respondenterna säger bra överens med litteraturen då Josephsson & Saukkoriipi (2005) menar 

att en stor del av slöseriet är kopplat till det efterarbete som krävs på sådant som inte blivit 

lyckat från början. Sedan menar respondenterna att de inte alltid har exakta ritningar vilket 

kan försvåra t.ex. mängdning, alltså hur mycket material som går åt till en viss aktivitet. 

Respondenterna håller med om att slöseriet är starkt kopplat till den kvalitet som finns på 

arbetsberedningar och projektplaneringar. Enligt Svensson (2007) går ungefär en timme per 

dag och person av arbetstiden till fel och skador i produktion. Detta betyder att cirka 11 % av 

arbetstiden går åt till att åtgärda fel. Skulle företagen bli bättre på att göra ordentliga 

arbetsberedningar skulle detta gå att minska. Här går det att reducera produktionskostnaderna 

med 6 % enligt Svensson (2007). 

6.3.2 Kvalitet 

Då NCCs mål är att sänka sina produktionskostnader med 5 % varje år till och med 2012 så är 

kvalitet en viktig fråga. NCC menar att genom god planering och styrning samt genom att ha 

kompetent personal så ska detta mål kunna uppnås. Detta stöds av Edvardsson m.fl. (1998) 

som menar att en stor del av de löpande kostnaderna kan sparas in genom god planering. Alla 

involverade i projektet får då rätt förutsättningar för att arbetet ska flyta på bättre. Samma 

författare menar även att om kvaliteten på utförda projekt är hög så blir kunderna nöjda och 

nöjda kunder genererar gratis marknadsföring. Detta leder i sin tur till minskade 

marknadsföringskostnader. 
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Yrkesarbetarna upplever att klimatet på NCC är bra vilket är en bieffekt av en hög kvalitet 

från byggstart till byggslut. Detta är en produkt av den planering som utförs när projektet 

planeras menar en respondent. 

 

6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att yrkesarbetarna förr kunde påverka mer i en tidigare 

process, så kallade startmöten. På så sätt stämmer figur 2 nedan, då hade YA en tydligare länk 

till både sina närmsta chefer men även till andra tjänstemän.  

Länken mellan den teori som finns i form av litteratur och den teori som finns hos NCC 

stämmer bra överens, alltså finns det en tydlig koppling där emellan. Det vi ser är att om vi 

jämför litteraturen med NCCs mallar så är de väldigt lika varandra. 

Figur 2 nedan beskriver också sambandet mellan de olika parterna och hur de bör vara 

hoplänkade för att få ut bästa slutresultat, enligt oss. En öppen kommunikation bör som 

tidigare nämnts höja kvaliteten och minska misstolkningar. Som tidigare nämnts kan även 

kostnaderna reduceras. 

 

 
Fig.2 Samband mellan olika områden i NCC enligt oss. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de områden som analyserades i kapitlet innan. Här diskuteras de 

skillnader mellan teorin och empirin så att läsaren ska kunna ta ställning om utfallet 

motsvarar vad teorin förespråkar. 

7.1 Arbetsberedningens syfte 
Under arbetes gång så framkommer det mer och mer att arbetsberedningar är något som görs 

på olika sätt beroende på vem vi talar med. NCC har en policy om att arbetsberedningar ska 

göras på alla arbetsplatser vid ett antal situationer men inget överhängande krav på de som 

jobbar med arbetsledning. Med andra ord så väljer oftast arbetsledaren eller platschefen om en 

arbetsberedning är motiverad.  

Majoriteten av respondenterna vet mycket väl hur arbetsberedningar ska utföras men menar 

att det inte alltid finns tid att göra en skriftlig sådan. Sedan ser vi även att alla inte gör 

arbetsberedningar på samma aktiviteter vilket väcker frågan om kunskapen finns om när en 

arbetsberedning bör göras. 

Alla respondenter säger att arbetsberedningar utförs hela tiden, i deras huvuden, och att detta 

ofta räcker. Detta stämmer säkert men det ”slinker” antagligen igenom vissa moment som en 

skriftlig arbetsberedning hade varit motiverad på och detta kostar både tid och pengar. De  

moment som kan återkomma är t.ex egenkontroller efter utfört arbete. Detta glöms kanske lätt 

bort och har då ingen dokumentation bakom om det har utförts eller inte.  

 

7.2 Genomförande 

 

7.2.1 Utbildning 

Det finns ingen specifik utbildning på arbetsberedningar på NCC idag men det tas upp i andra 

kurser som alla nya arbetsledare har möjlighet att gå på. Med NCCs mål om att sänka 

produktionskostnader tycker vi att utbildning inom området skulle gynna företaget. Dels för 

att få alla att förstå att företaget kan spara mycket pengar på detta, dels för att öka säkerheten 

på arbetsplatser. Sedan är det mycket enklare att diskutera arbetsberedningar sinsemellan om 

alla har samma grundutbildning. 

Det kanske handlar om att kanske ta en halvdag med de nya på företaget och gå igenom 

mallar och policyn. Sedan är det självklart inte fel att göra som man gör idag, att gå med en 

mer erfaren arbetsledare och se hur denne gör arbetsberedningar. 

 

7.2.2 Påverkan 

Alla respondenter är inne på samma linje när det gäller att låta alla i arbetslaget vara med och 

komma med åsikter. Vi tror inte heller att det är gångbart att planera någonting utan att få en 

åsikt från någon berörd. För det första så blir dynamiken i gruppen inget bra och för det andra 

så har vi svårt att vara självkritiska.  
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Det finns så mycket att tjäna på genom att engagera alla inblandade på en arbetsplats att det är 

dumt att ignorera detta. Det är viktigt att få alla att känna sig delaktiga i uppgiften.  

 

7.2.3 Tid 

Tiden det tar att göra en arbetsberedning jämfört med tiden det tar att åtgärda fel och brister 

som är gjorda på grund av dålig planering är mindre vilket självklart borde motivera NCC att 

se till att ordentliga arbetsberedningar utförs.  En arbetsberedning tar som tidigare sagt mellan 

1-1,5 timmar medans det går åt ca 1h att åtgärda fel i produktionen per dag. Skulle 

arbetsberedningar implementeras ännu bättre skulle alltså dessa ”onödiga” tidsförluster kunna 

arbetas bort (Svensson 2007). 

Det kan även diskuteras hur lång tid i förväg en arbetsberedning ska göras. Enligt SBUF så är 

3-6 veckor innan bra för att göra arbetsberedning. De på NCC som gör arbetsberedningar 

pratar om en vecka innan. Vi tror att det beror på vilken typ av aktivitet som ska utföras och 

omfattningen. Om en arbetsberedning görs för tidigt så finns det stor risk att den glöms eller 

tappas bort. Sedan har det kanske uppkommit nya hinder eller parametrar som gör att 

arbetsberedningen är inaktuell. 

7.2.4 Övrigt 

Någonting som inte har tagits upp av någon respondent eller av oss är hur man kan spara 

arbetsberedningar för att kunna återanvända dessa i syfte att hjälpa arbetsledare med problem 

som de själva aldrig har stött på men som någon annan har gjort en arbetsberedning på. Detta 

skulle kunna lösas med EDM, elektronisk dokumenthantering för att förenkla just hanteringen 

av dokument.  

En respondent nämnde återinförande av byggstartmöten. Förr i tiden var dessa vanliga och då 

informerades även yrkesarbetare om vart de skulle vara och vad de skulle göra. De gavs även 

en större möjlighet att då påverka ett bygge från början. Det kan vara värdefullt att en 

inköpare t ex. får yrkesarbetarnas feedback på vad som skulle kunna användas när denne ska 

beställa material. 

7.3 Effekter 

7.3.1 Slöseri 

Slöseri är även den en viktig punkt. För det första kostar det väldigt mycket med material och 

utrustning, för det andra så lever vi i en värld där miljön står i centrum. Att använda sig av 

onödigt mycket material, att beställa för långa längder och slänga en tredjedel kostar för både 

natur och kunder. Genom att planera bättre och kolla upp fakta om materialet kan mängder 

sparas. 

7.3.2 Kvalitet 

Kvalitetsfrågan är viktig när det kommer till arbetsberedningar. Det är endast om kvaliteten är 

hög på utförandet som en arbetsberedning är motiverad. Även om en aktivitet utförs snabbt så 

är det ingenting vunnet om resultatet inte är godkänt. Antingen måste arbetet göras om, vilket 

kostar pengar, eller så blir beställaren missnöjd och inte vill köpa tjänster i framtiden. Om 
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kvaliteten däremot är hög på utförandet så är det troligt att kunden återkommer och samtidigt 

troligt att kunden rekommenderar NCC till andra. Om arbetet flutit på störningsfritt så är 

pengar sparade även där. 
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8. Rekommendationer  
 

I detta kapitel vill vi försöka ge NCC konkreta råd på förändringar/förbättringar om man vill 

göra förändringar inom området. 

8.1 Arbetsberedningar 
Få alla medarbetare att inse värdet i att göra ordentliga arbetsberedningar. Informera om 

varför en arbetsberedning bör utföras och när dessa ska utföras. Genom att få alla att arbeta åt 

samma håll flyter arbetet på bättre.  

8.2 Engagemang 
Få alla i arbetslaget att engagera sig. Låt yrkesarbetare vara med och bidra med sina 

erfarenheter när arbetsberedningen utförs. Litteraturen och intervjuerna visar att alla 

gruppmedlemmar mår bättre av att känna sig delaktiga och ett bra sätt är just att samla på sig 

åsikter från alla när arbetsberedningen ska utföras. 

8.3 Utbildning 
Att införa någon slags utbildning för nyanställda där arbetsberedning gås igenom är något vi 

tror kan gynna NCC. Det finns redan ett utbildningsprogram och detta skulle kunna utökas. 

Man skulle även kunna informera yrkesarbetare om arbetsberedningar så att även de inser 

nyttan med denna.  

För att höja nivån på beredningar överlag så vore det bra tror vi om alla vet vad som gäller när 

det kommer till skapandet av arbetsberedningar. Enligt respondenterna är det lite olika 

uppfattningar vad NCC kräver. Vissa medgav att det är ett krav medan andra säger att de kan 

göras om tid finns. Vi tror att om alla jobbade likadant och att det är tydligare direktiv för 

arbetsberedningar skulle kvaliteten kunna höjas ytterligare.   

8.4 Kunskapsdatabas 
Spara gamla arbetsberedningar i en databas så att dessa finns tillgängliga för liknande projekt 

eller aktiviteter. Vi tror att det kan vara ett bra komplement till mer erfarna medarbetare 

samtidigt som denna databas kan finnas under mycket lång tid. Införa en sådan kallad EDM 

elektronisk dokumenthantering, skulle kunna på en längre sikt förbättra all hantering av 

dokument som ska arkiveras.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor AL/PC 

 

Arbetsplats ____________________________________ 

Befattning _____________________________________ 

 

1. Vad är syftet med en arbetsberedning? 

2. Hur arbetar ni med arbetsberedningar i dagsläget? 

3. Vid vilka aktiviteter tillämpar ni arbetsberedningar? 

4. Vem ansvarar för att en arbetsberedning utförs? 

5. I vilket skede genomförs en arbetsberedning? 

6. Hur mycket tid lägger DU ner på arbetsberedningar? 

7. Vad innebär en lyckad arbetsberedning? 

8. Finns det stöd från högre distans att lägga extra tid på arbetsberedning om aktiviteten 

är av speciellt slag? 

9. Utförs egenkontroller? Hur?  

10. Har du fått utbildning på hur arbetsberedning ska eller kan ske? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor YA 

 

Arbetsplats ____________________________________ 

 

1. Vad är syftet med en arbetsberedning? 

2. Framgår det tydligt vad er uppgift är i en arbetsberedning? 

3. Kommer denna information i tid till er? 

4. Ges ni möjlighet att påverka en arbetsberedning? 

5. Ges rätt förutsättningar för att ni ska kunna genomföra aktiviteter under utsatt 

tid? 

6. Vad skulle du vilja togs upp mer detaljerat i en arbetsberedning? 

7. Får ni tillgång till checklistor inför beredda aktiviteter? 

 


