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Sammanfattning 
Ett antal platschefer och arbetschefer i olika byggbolag har intervjuats. De 
har presenterat sina tankegångar och idéer om vad som är svårt och vad som 
är lätt i olika byggprojekt. Det som diskuterats är för och nackdelar med 
olika entreprenadformer, ackord, 3D-modellering, olika hjälpmedel som 
används, historisk kontra framtida utveckling m.m. Ett byggprojekt är ett 
logistiskt problem och utmaning, material skall in, men material skall oftast 
även ut och bort. Den inledande planeringen, val av byggmetod och arbets-
platsen organisering, var byggbaracker och materialupplag placeras är 
mycket viktig för att byggprojektet kan genomföras på ett effektivt sätt. Ett 
flertal andra konstateranden presenteras också.  

 
Nyckelord: Byggprojekt, planering, logistik 

 

1. Inledning 
 

Ett antal platschefer och arbetschefer har intervjuats i projektet mestadels i 
något större byggbolag. Representerade är NCC, Skanska, Peab, Nåiden och 
Plusshus (beskriven erfarenhet var dock mestadels hämtad från Fastec). Perso-
nerna är namngivna i slutet av rapporten under referenser. Intervjuerna har varit 
öppna med ingångsfrågor som startat kring ett speciellt byggprojekt som den 
intervjuade varit platschef för. Kring det projektet har diskuterats vad som fun-
gerade bra och vad var det som fungerade sämre och varför. En frågemall pre-
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parerades före intervjuerna startade, med utseende enligt bifogad bilaga. Inter-
vjuerna började med inledande frågor enligt mallen, ofta också kompletterad 
med frågan hur det kom sig att intervjuobjektet hamnade i byggbranschen. Se-
dan har diskussionen fått i princip löpa fritt utifrån de erfarenheter som plats-
chefen ifråga har velat dela med sig av. Hos intervjuaren har dock funnits frå-
gemallen och vissa ”stödord” som denne försökt ventilera, typ: ackord, 3D-
modellering, önskemål om datorhjälpmedel och liknande. Efter intervjuerna har 
minnesanteckningar skrivits ned och också skickats till den intervjuade plats-
chefen för eventuellt yttrande och korrigering.  

Funnen information redovisas i punktform i nästa avsnitt, i ingen speciell eller 
viktighetsordning. Texten är utdrag och sammanställning från minnes-
anteckningar. Intervjuerna och materialet är väldigt färskt, eventuellt kommer 
det att utökas med kompletterande intervjuer. Detta gör att egna reflektioner i 
kapitel 3 är preliminära och saknar referenser till eventuella tidigare liknande 
arbeten. 

2. Funnen information 
 

Om planering 

”Det projektet började planeringen med ett stort vitt pappersark på väggen. 
Sedan brainstormade 6-8 personer på vilket sätt och i vilken ordning olika saker 
skulle utföras. Hur ser tomten ut, var kan arbetarbaracker utplaceras?; var frågor 
att starta med. Stommen göts i betong, nerifrån och upp på plats. Torktider för 
betongen var viktig, för att kunna fortsätta uppåt. Under torktiden fick ingen 
verksamhet förekomma på det planet. Projektet planerades med hjälp av Plan-
Con, och stämdes också av löpande mot PlanCon.” 

Det viktigt att tidigt definiera projektets omfattning. Det är viktigt att konstatera 
hur skall tomtmarken disponeras under byggandet, och under byggandets alla 
faser. Det är viktigt att tidigt bestämma hur skall besiktning ske och efter vilka 
handlingar. Numer skall besiktning ske per teknik, alltså det måste finnas tid att 
granska handlingar och utföra granskningsförfarande. 

För att ett byggprojekt skall gå bra krävs förberedelser och planering det går 
inte att ”skjuta från höften”. Sedan att hela tiden stämma av var i projektet nu-
läget finns. Det som kan gå galet i ett byggprojekt är oftast när förberedelseti-
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den är för kort; plattan i betong görs klart innan ritningen blir klar, sedan visar 
det sig att plattan måste bilas upp för nya håltagningar. 

Erfarenheten från alla medarbetare är värdefull. Ett exempel som diskuterades 
var ett projet där ett speciellt tak skulle byggas i ett projekt; i förberedelsen för 
detta deltog erfarna byggnadssnickare. Genom delaktighet erhålls ett engage-
mang från folket som driver arbetet framåt på ett effektivt sätt. Engagerad per-
sonal slår sedan också larm när någonting håller på att gå galet. 

Man måste veta hur lång tid varje aktivitet tar. Det är viktigt att hålla och konti-
nuerligt stämma av tidplanen, räkna ut fel – och sätter in folk vid behov. Sam-
ordningsmöten med ledande montörer, el, VVS, installation är viktiga och 
styrande. Man måste informera och går igenom vad som är på gång, allas akti-
viteter måste följs upp. Om det blir en försening måste åtgärder vidta för att 
komma i kapp. 

Om underleverantörer 

Underordnad personal som platschefen är chef för i den egna organisationen är 
numer träarbetare och betongare, där betongarna ibland också kan kallas murare 
och då oftast är kompetent att klara även plattsättning. Allt mer arbete på en 
arbetsplats utförs av underleverantörer som är specialiserade på exempelvis 
VVS, Ventilation, Målning, Plattsättning, Golvläggning etc. (Tidigare hade 
byggföretagen ofta egna resurser också inom dessa specialiteter men det existe-
rar inte längre.) Platschefens uppgift, vid alla typer av entreprenader, är att pla-
nera och synkronisera alla aktiviteter, där de flesta aktiviteter numer alltså ut-
förs av extern personal. För en av platscheferna i ett aktuellt bygge var 60 per-
soner sysselsatta, men enbart 16 av dessa tillhörde platschefens eget företag. 

De produktionstidplaner platscheferna får från underleverantörer är ofta inte 
tillräckligt detaljerade. Utan detaljerad tidplan är det svårt att följa upp hur det 
går. Tidplanerna från underleverantörer behöver integreras så att inte underleve-
rantörerna krockar med varandra (Bygg – El – Vent – Målare etc.) 

Om förseningar 

Det som försenar ett byggprojekt är ofta saknade uppgifter. Tyngd, vikt, bredd, 
höjd, längd på något som skall placeras i byggnaden kanske saknas, då är det 
svårt att projektera vidare och göra konstruktionsritningen. Ibland kan det hända 
att byggandet går fortare än vad projektörerna ritar. 
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En markkonsult skickade olika höjder så att modellen inte stämde. Efter schakt-
ning så fattades det 10 cm, marken passade inte med omgivningen, det gjorde 
att det blev försening. 

Underleverantörer kan ibland komma senare än först lovat, men då brukar ofta 
fler resurser sättas in så att förseningen kan inarbetas. Kyla kan ibland försena 
starten av exempelvis gjutning. Materialleveranser kan ibland leda till temporä-
ra förseningar; men är inget problem som verkar störa platscheferna nämnvärt. 

Om byggstarter och färdigtidpunkter 

Byggstarter kan ofta ändras, men mycket sällan bestämd sluttid. Sluttiden är 
oftast bunden till andra speciella händelser, jul, skolstart och dylikt. 

Ibland kräver projekt speciella tillstånd, exempelvis miljötillstånd hos Natur-
vårdverket. För att tjäna byggtid och klara önskad färdigtidpunkt köpte man in 
material till projektet med beställningsklausul ifall inte tillstånd skulle erhållas. 
Flytta invigningen av Kulturens Hus i Luleå var otänkbart; mot slutet av bygg-
tiden var därför så mycket personal involverade för att hinna så att det blev 
trängsel. 

Om entreprenader 

Totalentreprenad: Innebär att beställaren enbart talat om sina behov och ger 
specificeringar. Byggföretaget projekterar och bygger sedan projektet, bestäm-
mer underleverantörer etc. Delad entreprenad: Beställaren har då proj-ekterat 
byggprojektet färdigt. Byggaren har då att utföra sin del i projektet, tillsammans 
med övriga aktörer, rörmokare, ventilationstekniker och andra underleverantö-
rer. Generalentreprenad: Projektet är färdigt projekterat, men byggaren får i 
uppgift att utifrån projekteringen leda färdig-ställningen av byggprojektet; en-
gagera underleverantörer och leda och planera bygget. 

Vilken typ av entreprenad som används i projektet blir mycket viktigt för plats-
chefens möjlighet att kontrollera och styra projektet. Den entreprenad, där 
platschefen kan vara med och styra vilka underleverantörer som skall användas, 
och där platschefen kan påverka utbetalningarna till underleverantörerna som 
påtryckningsmedel i ”krissituationer” upplevs av de intervjuade platscheferna 
som den mest önskvärda och effektivaste formen.  

Om lönesystem 

Bland intervjuade platschefer, och arbetschefer, finns en negativ syn på raka 
ackord; enbart en platschef kom med ett positivt argument att vissa lagbasar 
studerade bygghandlingarna intensivt för att försöka göra jobbet så snabbt som 
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möjligt. Annars fanns en samstämmig syn att ackordslön ger en koncentration 
och premierar individuell tid och inget annat. Alla intervjuade företag hade ett 
lönesystem med en fast del och en premiedel. Premiedelen var konstruerad på 
lite olika sätt; men som utomstående fick man intrycket att premiedelen i första 
hand skall göra att totallönen för arbetarna gärna skall öka något jämfört med 
snittet de föregående 12 veckorna (!?); detta då efter 12 veckor sker ny förhand-
ling, och mätning, med byggfacket. Aktuell lönehantering gör att en stor del av 
en platschefs tid åtgår till att fånga in tidrapporter från den egna personalen, 
kontrollera att de är riktiga och sedan knappa in informationen i företagets data-
system för lönebehandling. Det uppfattas inte positivt då en platschef uppger att 
i ett byggprojekt inte mer 10-12 % av kostnaden utgör lönekostnad för egen 
personal. 

Om 3D-modellering 

Att kunna visa byggprojektet i 3D uppfattas mycket positivt. Det är ett hjälp-
medel för platschefen att visa underleverantörerna för El, VVS och ventilation 
att de inte kan dra sina ledningar hur som helst och utan hänsyn till varandra 
och till andra egenheter med byggprojektet. I enbart en ritning kan det vara 
svårt att se djup och lager, svårt att se om det är en kollision eller inte. Utan 3D-
modellering kan det bli ett problem för den aktör som kommer ”sist”, dvs. att 
hitta bra ställen att dra för det är inte måttsatt i ritningarna och det blir ofta sub-
optimeringar. 

Om datorhjälpmedel 

Intervjuerna har inte påträffat något konkret önskemål vad gäller nyutveckling 
av datorsystem, förutom önskemål om mer automatisk mängdning från de sy-
stem som redan finns. Platscheferna är alla användare av datoriserat planerings-
hjälpmedel, PlanCon mestadels men även BYGGsamordnaren. Penna och pap-
per är fortfarande ett viktigt planeringshjälpmedel, framförallt i en inledande 
planering med metodval och planläggning när olika personers erfarenheter skall 
utnyttjas och tas till vara. Men alla platschefer visar en positiv attityd till dator-
hjälpmedel och använder sådana. Vissa platschefer uttryckte att det är huvud-
kontorens uppgift att se till att de har de vassaste och bästa hjälpmedlen för sin 
verksamhet. 

Om platschefers formella utbildning och inskolning 

De platschefer som har större erfarenhet vad gäller anställningsår har mestadels 
en 4-årig teknisk utbildning eller motsvarande kompletterande utbildning. Yng-
re platschefer har numer oftast högskoleutbildning, högskoleingenjör eller 
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ibland civilingenjör. Introduktionen till att bli platschef har oftast gått genom att 
börja som arbetsledare och utsättare under en erfaren platschef, för att så små-
ningom bli ansvarig för ett eget byggprojekt. Lärlingsutbildning och med en 
erfaren platschef som mentor; uppfattas som en mycket bra introduktion och 
skolning i byggandet. Det handlar också mycket om att hantera olika människor 
och att bli/vara en ledare som kan skapa auktoritet och erkännas av kräsen per-
sonal som ledare.  

Om prefabricerade byggelement 

En utveckling som platscheferna pekar på är att även i rent platsbyggda projekt 
ökar, har ökat, användningen av prefabricerade element. Detta för att Detta då 
ett byggprojekt innebär att mycket material skall transporteras in och användas i 
bygget, men även mycket material skapas som måste transporteras ut ur bygget. 
Ett sätt att minska transporterna ut och att minska arbetsinnehållet vid en even-
tuell trång byggarbetsplats är att utnyttja färdiga väggelement (även med insatta 
fönster), färdigskuren isolering, byggreglar m.m. Även i mindre ombyggnads-
projekt (under 3 Mkr) utnyttjas exempelvis prefabricerade takstolar byggda hos 
underleverantör. 

Det ställer ny och skarpare krav på inköpsförfarandet, inköpt artikel blir mer 
unik och kan inte användas på flera ställen. Beställning måste göras mer speci-
ficerat, leveranstiden blir oftast längre och en eventuell leveransförsening får 
större inverkan på projektets totala färdigställande än mer flexibelt material.  

Om ansvar och byråkrati 

En platschef har många intressenter och ”påtryckare” till vad han skall göras: 
beställare måste tillfredställs vad gäller projektets utförande; chefer så att pro-
jektet färdigställs inom kostnadsramar m.m.; ”gubbar” personalen måste trivas 
och utföra jobben i föreskriven takt; brandansvar och kvalitetsansvar, platsche-
fen måste ansvara för detta; Arbetsmiljöverket och övriga myndigheter, plats-
chefen måste se till att projektet drivs så att det inte bryter mot en mängd för-
ordningar och bestämmelser. 

Det som har förändrats vad gäller platschefers jobb är byråkratin, det har till-
kommit mer bestämmelser och förordningar som måste beaktas. Dokument om 
kvalité och miljö skall utfärdas och dokumenteras. Platscheferna begriper också 
värdet av denna utveckling; men en del tycker att de får sitta mer ”inne” och 
syssla med dokument istället för att vara ”ute” och där driva och hitta lösningar, 
vilket de uppfattar och har tyckt varit tjusningen med jobbet. 
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Om speciellt materialplanering 

Det går inte bära gipsplattor i trappor 10 våningar, åtminstone är det fullständigt 
ineffektivt! I ett bygge som innehåller flera våningar måste material-
leveranserna planeras så att de kommer in på rätt våning och rätt kvantitet när 
det finns tillgängligt lyftutrustning, och ytterväggar inte hindrar inlyftandet. 
Vilket gör att det ofta inte är förbrukande aktivitet som styr behovstidpunkten 
av materialet, utan istället aktiviteter som utförs kanske långt innan den förbru-
kande. Detta komplicerar planeringen och inköpsförfarandet. 

Om material kommer för tidigt kan det bli besvärligt, det ska hanteras, lagras, 
täckas etc. Vid stora volymer vill man inte ta in för mycket, dessa volymer 
kommer direkt från tillverkare. Då tar man hellre in i underkant så att man kan 
komplettera från lager; det går även att göra en mellanlagring hos exempelvis 
bygghandlare. 

Om storlek och nischer 

Byggbolagen är ofta ”lokala”, på så sätt att de i första hand söker projekt i sin 
närregion. De stora rikstäckande byggbolagen, exempelvis Peab, NCC och 
Skanska har regionkontor som verkar som ”lokala” byggbolag. Vissa byggbo-
lag specialiserar sig på speciella byggprojekt exempelvis affärsbyggnader. (Fas-
tec är ett sådant exempel, med huvudkontor i Skellefteå verkar de över hela 
Sverige.) Ett från början ”lokalt” regionkontor kan specialisera sig på ett speci-
ellt projekt, exempelvis äldreboende, bli erfaren projektet och känd, därmed 
erhålla totalentreprenader även utanför sin närregion. 

I projekt under 50 Mkr kan många ”mindre” byggbolag vara med och konkurre-
ra om. Därför finns en strävan att vara stor och därmed kunna konkurrera om 
projekt i storleksordningen 100 Mkr och däröver, då vet man bättre vem man 
konkurrerar med. Den stora mängden byggprojekt finns i storleksordningen 5 
Mkr och under, exempelvis om och tillbyggnader för kommuner, företag, orga-
nisationer och privatpersoner. Kommunerna begär in anbud på färdigprojekte-
rade projekt via internet, för att konkurrera med mindre bolag designar stora 
byggbolag speciella organisationer exempelvis Skanska Direkt. 
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3. Reflektioner 
 

Intervjuobjekten kommer enbart från stationeringsorterna Luleå och Skellefteå, 
men erfarenheterna platscheferna har med sig kommer från även andra orter. 
Projekt som varit under diskussion är affärslokaler i Malmö, ombyggnad av 
ambassad i Stockholm, anrikningsverk i Gällivare. Det torde inte vara så stor 
skillnad hur byggen bedrivs i andra delar av landet. 

Platscheferna har sammanlagt erfarenhet av en mängd olika byggprojekt, i dis-
kussionen har inte direkt märkts någon skillnad om det gällt industrilokaler, 
bostäder eller parkeringshus. Det som verkar stimulera och ge tillfredställelse är 
när något nytt och som man var osäker från början hur det skulle utföras ändå 
genomförs och med lyckat resultat. Då poängteras också hur viktigt det var med 
förberedelsearbetet.  

De platschefer vi intervjuat tillhör inte ”fuskbyggarna”; tvärtom torde de tillhö-
ra de bättre och mer lyckade i sin bransch. Ur den synpunkten kanske vår be-
skrivning inte ger en fullständigt ”rättvis” bild av tänkandet och tyckandet. 
Urvalet av intervjupersoner har dock skett relativt slumpmässigt, ibland styrt av 
växeltelefonisterna. Vi har medvetet koncentrerat oss på relativt stora bolag, 
och inte sökt information i mindre bolag (med ca 2-15 anställda). 

I de bolag vi studerat bedrivs projektarbete på ungefär samma sätt. Anbudet 
gällande ett byggprojekt sammanställs av en kalkylator, men ofta är plats-
cheferna konsulterade och med i en diskussion redan vid anbudsförfarandet. 
När företaget fått projektet gör platschefen en produktionsplan, de etapptider 
som finns i produktionstidplanen skapar sedan en inköpstidplan. Stor del av 
inköpen handläggs sedan och verkställs av en speciell inköpare. I mindre bolag 
torde arbetet vara uppdelat något annorlunda, även så i Skanska Direkt. 

”Grandet i din broders öga och bjälken i ditt eget”; finns det vanliga tankesättet 
även hos våra intervjuade platschefer? Lite grann säkert, förseningarna beror 
ofta på någon annan, att platschefen glömde att göra det eller det, det har vi inte 
hört mycket av. Det är lite förvånande, för det finns mycket att missa att komma 
ihåg, glömma är kanske för starkt ord. Det finns så otroligt mycket aktiviteter 
som skall göras i de byggprojekt som diskuterats. Betänk alla aktiviteter som 
måste utföras för att bygga ett 12-våningshus med massa lägenheter och olika 
inredning och ytskikt.  
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PlanCon är nog bra på sitt sätt med det är ännu inte ett integrerat informations-
system liknande det som finns för ”den fasta tillverkande industrin” (Monitor, 
Jeeves, Oracle m.m.; ett ERP-system). Där material-beställningar, underleve-
rantörer, hissar och kranar, kan synkroniseras och klara en omplanering så att 
bygget kan färdigställas till och med tidigare än ursprungligt planerat. Jobbet 
skulle inte behöva bli tråkigare för dessa fantastiska män platscheferna (kvinnor 
är klart underrepresenterat än så länge). Tvärtom mindre manuellt arbete, tid-
rapporterna skulle fångas direkt och ge framtida planeringsunderlag. Även un-
derlag till kvalitets- och miljödokument skulle kunna skapas. 

Ett stort tack till vänliga, trevliga och kunniga intervjuobjekt! Ett tack också till 
finansiärer av ett större projekt där dessa intervjuer är delmängd; Mål 2 Struk-
turfonderna, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norrbotten 

Referenser/Intervjuobjekt 
 

Kurt Nyström, NCC 

Anders Rydberg, NCC 

Per Ola Patomella, Nåiden 

Ola Uddelind, Nåiden 

Kurt Jämtemo, Peab 

Magnus Olofsson, Peab 

Ulf Lindqvist, Plusshus (Fastec) 

Arvid Cedergren, Skanska 
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Bilaga: Frågemall 
Företag: Vilket företag? Var??? 

Din roll: Platschef?  

Namn, men lovad anonymitet 

Tid i företaget? 

Vilka typer av projekt medverkar du i? 

Beskrivning av ditt senaste projekt? Storlek? Typ? Din roll i projektet? 

Andra roller med? Andra aktörer? Interna/externa?  

Tidsram för projektet:   

Hur lång tid tog projektet (gällande ditt engagemang) från start till slut? 

Kan du beskriva din syn på projektet och dess utförande. Vad fungerade bra 
(vid senaste projektet), och varför fungerade det bra!? 

- Fler saker som fungerade bra, och varför?  

- Vad upplevdes som lätt i projektet? 

- Vad upplevdes som svårt i projektet? 

- Vad fungerade inte bra (vid senaste projektet), och varför? 

Uppstod det materialbrister? I så fall varför? I vilken del av projektet? Hur lång 
försening? 

Kom materialet lång tid i förväg? Vilka problem innebar det? Ex. Var det svårt 
att hitta plats var förvaring skulle ske? Så att det inte förstördes, blev stulet? 

- Om allting hade flutit på bättre, hur lång tid skulle då projektets 
färdigställande ha tagit? 

Vad var det som åstadkom den längsta ”väntan”; som hindrade saker som skulle 
göras att bli utförda? 

Vilka faktorer gjorde att projektet genomfördes bra? Mindre bra? Posi-
tivt/negativt? 

Vilket hjälpmedel skulle du vilja ha för planering och styrning av ett sådant här 
projekt? 


