
Arbetsberedningar - Vägen till bättre 
planering 
 
Hur ska man tackla byggbranschens notoriska problemområden? Tidplaner är svåra att 
hålla, säkerheten har fått lida och kvaliteten riskerar att brista. Arbetsberedningar kan 
vara redskapet som räddar branschen – Men bara om man nyttjar dess potential till fullo. 
 
Byggbranschen är idag en av de mest utsatta arbetsplatser vad gäller säkerheten för arbetare. Risken att 

skadas är dubbelt så stor som för andra branscher i Sverige. Annat som byggverksamheten bråkar med 

är att hålla tider och budget. Bidragande faktorer är dålig planering samt slöseri i olika former. Projekt 

som inte blir klara i tid riskerar att resultera i stora kostnader. Däremot kan mad med hjälp av 

arbetsberedningar minska många av dessa problem.   

 

Arbetsberedningen kan liknas vid en instruktion på hur man utför ett arbete på byggplatsen. Den är 

omfattande och täcker in allt som berörs av momentet. Här planerar man metoder, material, maskiner 

och även vilka människor som ska utföra arbetet. Dessutom planerar man vilka risker som finns och hur 

miljön kan påverkas. Alltså är det ett effektivt verktyg som kan användas för att undvika bristfällig 

planering. 

 

Enligt en studie utförd på LTH i samarbete med byggföretaget NCC AB visar resultatet att användandet 

av arbetsberedningar bidrar till säkrare arbete och högre kvalitet. Genom att använda arbetsberedningar 

minskar man missförstånd och ökar delaktigheten på arbetsplatser. Men företagen utnyttjar inte hela 

arbetsberedningen så som den är tänkt. För att uppnå största positiva effekten krävs att man följer upp 

arbetsberedningen vilket många missar. Uppföljningen kan hjälpa företagen genom att samla 

information om vad som gått bra och vad som inte gått lika bra – för det kommer gå mindre bra ibland! 

Detta i sin tur bäddar för bättre rutiner och erfarenhetsåterföringsmöjligheter.    

 

Studien utfördes genom att intervjua personal som jobbar inom byggproduktion och ständigt stöter på 

arbetsberedningar. Dessutom utfördes observationer, där man studerade hur genomgång av 

arbetsberedningar gick till.  

Genom att studera hur arbetsberedningar används har man kunnat identifiera olika sätt att effektivisera 

processen på. I en allt mer digitaliserad värld ställs högre krav och tekniken har fått ett starkt fäste. 

Därför blir det allt viktigare att hänga med i utvecklingen, även för den konservativa byggbranschen. 

Implementering av datormodeller kan användas för att illustrera byggnadsverk och ritningar vilket ökar 

både medarbetarnas förståelse och intresse. Det blir även enklare att hantera och arbeta med 

arbetsberedningar då dessa finns tillgängliga digitalt. Digitaliseringen är dessutom effektivt om man vill 

bevara sina medarbetares kunskaper och erfarenheter.  

 

Det är viktigt att få bukt med dagens problem i byggbranschen, speciellt eftersom den utgör en stor del 

av vårt lands BNP. Med hjälp av denna studie kan byggföretag få en inblick i hur viktig 

arbetsberedningen är och dessutom få förslag på effektivisering. Om företagen väljer att ta till sig 

informationen och förbättra hanteringen av arbetsberedningar kan säkerheten på arbetsplatser förändras 

till det bättre.  
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