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Sammanfattning 

Detta examensarbete kommer att handla om planering och projektering av Finplanering. Med 

Finplanering menas den sista ”finishen” på byggarbetsplatsen dvs. innegårdar, uteplatser, 

kringliggande gågator och cykelbanor. Det är en etapp i byggproduktionen som börjar bli 

betydligt mer krävande vad gäller ekonomi och resursåtgång, då det ställs större krav på snabb 

inflyttning samt att efterfrågan på större och finare uteplatser ökar. 

Vi har försökt att belysa olika problem man ställs inför under detta skede av byggproduktionen. 

Vart man kan arbeta för att minska olika problem såsom förseningar och extra kostnader, men 

framförallt försöka hitta de kritiska skedena där Finplaneringen oftast glöms bort. Samt försöka 

hitta lämpliga sätt att redan i projekteringsstadiet försöka att planera och strukturera upp 

förebyggande arbeten så att allting fungerar som det ska när det väl är dags att sätta igång.  
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Abstract 
This thesis will describe and tell about planning and projecting of “Detailed planning”. 

“Detailed planning” is the last finish of the construction site i.e. courtyards, patios, surrounding 

pedestrian streets and bicycle paths. 

This is a stage in the overall process that is starting to get more demanding in terms of economy 

and resources. This because today, the demands for speedier housewarming and requirements for 

bigger and more fancy patios are higher. 

 

We will highlight the different problems that you will encounter during this production stage. 

We will also pin point the areas where effort is needed in order to lessen problems like delays 

and extra costs, but most importantly try to find the critical stages during production where 

“Detailed planning” frequently is “forgotten”. 

The key, as we will try to show, is to find suitable ways in the early project planning stage to 

prepare and structure the preventive planning so that all is in place and has a chance to run 

smoothly when it is time to start the project.  
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till valet av ämne för vårt arbete kom till ytan efter möte med vår handledare där vi 

diskuterade problematiken med finplanerings arbetet som oftast glöms bort i byggprocessen. Då 

de första anläggningsarbetena är klara och innan resterande del av produktionen börjar. Detta är 

någonting vi under vår praktikperiod också upplevt i verkligheten. Vi ser ett problem i 

planeringen/projektering av finplaneringen då det verkar som att den ofta glöms bort ute i 

produktionen, och därför ofta blir försenad och problematisk. 

 

Finplanering är det skede i byggprocessen där all slutlig finish utförs. Med detta menas då 

innergårdar, uteplatser, cykelbanor, lekplatser med mera. Det kan innehålla arbeten som 

plattläggning, gräsläggning, montage av bänkar, markavjämning och asfaltering.  

 

Finplaneringen är någonting som på flera arbetsplatser uppfattas som ett problematiskt skede, 

och det kan vara svårt att sätta fingret på exakt vad detta beror på. Däremot kan man med största 

sannolikhet säga att problemet inte ligger i själva utförandet utan i projektering/planeringen av 

arbetet. Om man studerar en tidsplan för ett byggprojekt så kan man direkt se att den minst 

detaljplanerade processen är finplaneringen. De andra skedena är betydligt mer detaljerat 

beskrivna i tidsplanerna. Vi undrar varför det fungerar såhär och tänker därför försöka fördjupa 

oss kring detta. Det verkar inte vara någon som tidigare satt sig in i detta och därför tänker vi nu 

försöka att ta fram en lösning på problemet. 
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1.2 Målformulering 
 

Syftet med detta examensarbete är om möjligt att komma fram med en lösning på hur 

finplaneringsarbetet skall kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt. Att reda ut och försöka 

komma fram till vart de kritiska momenten inför finplaneringen ligger. För att sedan försöka 

kartlägga vart man kan göra ändringar i samarbeten mellan olika grenar i organisationen. Samt 

vad som går att göra bättre i projektering/planering för att finplaneringen skall fungera så bra 

som möjligt. 

Vi kommer även att undersöka om det finns någon form av verktyg man skulle kunna framställa 

för att underlätta de problem som nämnts i det tidigare stycket. Exempelvis någon form av 

checklista som alla berörda grenar i organisationen tillsammans måste gå igenom i ett skede där 

finplaneringen annars enkelt glöms bort. 

Målet är helt enkelt att hitta en lösning som effektiviserar finplaneringen i byggproduktionen 

genom en samlad planering som leder till ett smidigare arbete. Ett smidigare arbete leder till 

sparad tid som i sin tur leder till sparade pengar och nöjda kunder/beställare. 

Frågeställningar/undersökningar vi kommer att utgå ifrån är följande: 

 Vilka aktiviteter måste utföras och planeras? 

 Vilka är de största problemen som uppstår? 

 Hur ser problemen ut ur ekonomisk synpunkt? 

 Vilken nytta förväntas den/de eventuella förbättringarna få? 

 Hur ser läget ut nu? 

 Branschanalyser 

 Vilka aktiviteter finns i planeringsskedet och resultat av dessa? 

 Analyser av genomförda planeringar och slutsatser som dragits utifrån dessa 
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1.3 Avgränsning 
 

Vi kommer endast att behandla de områden som har direkt anknytning till finplaneringen. Med 

det menar vi alltså den delen av projekteringen/planering gällande finplanering. Diverse 

planeringar och problem som kan framträda före under och efter finplaneringen. Dock kommer 

vi endast beröra projekt där finplaneringen betraktas som problematisk, alltså projekt där man 

har trånga byggnationer med små ytor för materialupplagor och där många arbetsgrupper jobbar 

tätt inpå varandra. 

Ekonomi är självklart en mycket viktig aspekt i detta arbete men kommer inte vara någonting vi 

direkt fördjupar oss i utan endast berör när det kommer i direkt kontakt med produktionen i 

finplaneringen. 

 

1.4 Metod 

De metoder vi använt oss av för att angripa problemet med planering/projektering är 

diskussioner och intervjuer med personer som vi har kontakt med gällande detta arbete. Detta 

kommer således att vara grunden till det fakta vi kommer att presentera i rapporten. 

Vi har enbart att använt oss av den här metoden då det inte har skrivits några rapporter eller 

undersökningar kring detta skede i byggproduktionen som vi kunna tagit del av. Det gör att den 

information vi presenterar enbart kommer från ena sidans perspektiv. 

Under resultatdelen har vi tagit den information vi fått från intervjuerna och besvarat vår 

frågeställning. För att sedan i slutsatserna föra ett resonemang och redovisa våra egna tankar. 

Detta kan göra att en del upprepningar kan förekomma. 

 
 

1.5 Källkritik 
 

Källkritiken på den här undersökningen kommer att vara komplicerad. Eftersom att vi endast 

använder oss av intervjuer. Dessa intervjuer kommer dessutom till största utsträckning att vara 

av samma person. Vilket gör att den information vi presenterar enbart kommer från det som 

upplevts på just de byggen personen vi intervjuar har befunnit sig på.  

Detta gör alltså att informationen vi lägger fram inte stämmer på alla byggarbetsplatser, och bör 

alltså inte ses som någonting som gäller i hela branschen. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
 

 

Finplanering är det sista skedet i anläggningsarbetet och innefattar innegårdar, parker, 

cykelbanor, gång banor och liknande arbeten. Detta är ett arbetsmoment som uppstår under 

byggprocessen. Arbetsmomenten för markarbete och husbyggnad ska vara synkroniserade och 

kunna fortlöpa utan störningsmoment, dock krockar ofta dessa aktiviteter på grund av olika 

kommunikations och planeringsproblem som uppstått under vägen. 

 

Processen för finplanering inom samtliga byggprocesser börjar med ett anläggningsarbete där 

man gör klart gjutning/grundning av grunden som huset senare ska resas på, för att sedan 

tillfälligt lämna arbetsplatsen. För att sedan återkomma och återfylla de massor man schaktat 

bort för gjutningen av grunden. Här lämnar man återigen arbetsplatsen för att senare återkomma 

med finplaneringsarbetet. Markarbetena är alltså uppdelade i 3 olika skeden under 

byggprocessen (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 

 

Finplaneringen ska tas upp vid startmötet för att sedan ingå i projekteringsprocessen. Där 

fastställs en APD-plan, det vill säga när man planerar in till exempel utrymme för bodar, 

verkstäder och upplag samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att reda 

ut hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta. Vägar för fordonstrafik ska 

separeras från leder för gående. Vägar som ska användas för byggtrafik och vilken typ av maskin 

och utrustning som kan användas med tanke på kapacitet och storlek. Maskinernas kapacitet är 

också en viktig punkt under projekteringen då upprättandet av markarbetes tidplan baseras på 

denna kapacitet och styr därmed tempot för fortlöpande arbete (Skotte, Niclas; Plattschef JM 

Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 

 

Finplaneringen finns sedan på byggarbetsplatsens stora tidsplan som en egen inplanerad 

aktivitet. När anläggningssidan är klar med sitt grundarbete så gör man en avstämning för fortsatt 

planering av finplaneringsarbetet. Platschefen för anläggning gör under byggprocessen ett 

platsbesök för att göra en kontroll av arbetet samt se till att allt går enligt tidplan så 

finplaneringen kan påbörjas enligt avtalad tid.  När väl processen ska starta har man ett startmöte 

med husbyggsidan där man går igenom material som kommer till arbetsplatsen och liknande 

aktiviteter i finplaneringsarbetet. Under processens gång är det veckovis samordningsmöten, där 
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man går igenom arbetsgången för arbetsplatsen och alla olika entreprenörer får redovisa sin 

tidplan och hur dem ligger till (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 

april). 

 

3 REFERENSRAM  
 

 

Under vår studietid på KTH har vi i flera kurser kommit i kontakt med byggprocessen och dess 

olika skeden. Detta gör att vi har relativt goda förkunskaper kring planering och projektering av 

finplaneringsarbeten. Det är med dessa förkunskaper och en god kontakt med Niklas Skotte på 

JM vi skall komma att skriva denna rapport. 

 

Det finns sedan tidigare inga skrivna rapporter eller undersökningar kring någon form av 

problem i finplangeringsskedet, detta gör att det är väldigt problematiskt att få tag på faktisk 

fakta. Detta gör alltså att informationen vi grundar denna rapport på är tidigare kunskap från 

studier på KTH samt intervjuer och diskussioner med Niklas på JM. 

Intervjuer med Niclas Skotte Plattschef JM Entreprenad: 

Möte 1: (20/4-2015 09:30 Sturehillsvägen2) 

Möte 2: (11/5-2015 14:00 Sturehillsvägen2)    
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4 RESULTAT 
 

Efter möten med Niclas Skotte, platschef på JM entreprenad anläggning så har vi fått den 

information som är nödvändig för att förstå de olika skeden och problem som uppstår under 

finplaneringsarbetet. Med den här informationen har vi kunnat besvara våra frågeställningar som 

vi upprättat under förstudien.  

 

4.1 Aktiviteter som måste utföras och planeras 
 

Inför finplaneringsskedet är det ett antal olika moment som måste planeras och genomföras. Alla 

dessa moment som skall planeras kan självklart inte planeras enbart efter anläggningssidan utan 

måste också planeras så att husbyggnadssidan kan förhålla sig till den. Detta gör att planeringen 

inte alltid är så enkel som man hade önskat. Samordningsmötena är av stor betydelse för 

planeringen gällande finplanering, det är i detta skede vi vill ha med vår tänkta checklista för att 

förenkla mötena då man lätt kan se inom vilka områden man ska arbeta vidare på. 

 

Första steget i planeringen är att upprätta en tidplan för finplanering. Denna planering bygger i 

grunden på hur tidplanen för husbyggnaden ser ut, då finplaneringsskedet är ett av de sista 

skedena innan bygget färdigställs. Det man ser idag är att det enda som finns i tidplanen gällande 

finplanering är när den är tänkt att påbörjas och således när den skall vara utförd. Men vi anser 

att det krävs en mer detaljerad planering än så. Tidplanen för hela byggprocessen är upprättad på 

så sätt att man har ett bestämt datum för inflyttningen för bostadsägarna och på så sätt arbetar 

man sig bakåt i tidplanen för de olika aktiviteterna som ska utföras (Skotte, Niclas; Plattschef JM 

Entreprenad. 2015. Intervju 20 April).  

 

Det krävs att man redan i projekteringsstadiet sätter sig ner och studerar det kommande 

finplaneringsskedet, då det är många olika parametrar man måste ta i akt för att 

finplaneringsskedet skall fungera bra. Man behöver fastställa kapacitet och storlek på fordon och 

kranar som skall användas, utifrån geotekniska förutsättningar. Samt framkomlighet och hur man 

skall kunna parera alltihop med de pågående husbyggnadsarbetena. Detta är av stor vikt att få 

reda på då man med större maskiner kan få mer gjort på mindre tid och detta resulterar till ett 

betydligt mer effektivt arbete ur tidsmässig synpunkt såväl som ekonomisk (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 
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I dagsläget projekteras det inte alltid på så sätt att anläggningssidan har rätt förutsättningar för att 

utföra finplaneringen. Det slutar istället oftast med att man får skapa sig sina egna förutsättningar 

för att klara av de arbeten man skall utföra. Det är självklart något som i sig självt kräver en del 

tid från personerna som måste skapa förutsättningarna. Anläggningssidan skulle helt enkelt 

behöva få mer inflytande redan i projekteringsstadiet. Med inflytande menas då att man kanske 

sätter sig ner en extra gång och kollar igenom projekteringen av finplaneringen (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 

 

I projekteringsskedet ska även en APD-plan upprättas. Denna APD-plan skall innehålla 

upplagsytor och vägar för byggtrafik med mera. Här måste man tänka på vart materialupplag 

skall placeras för finplaneringsarbetet. Då det området man skall utföra finplaneringen på ofta i 

ett tidigare skede har använts som upplagsyta av husbyggnadssidan. Blir man kanske tvungen att 

frigöra en yta som båda grupper kan använda. Detta för att alla parter skall kunna genomföra sina 

arbeten. Idag kan man i värsta fall bli tvungen att köpa sig extra upplagsytor utanför 

byggarbetsplatsen (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 

 

Efter detta är gjort bryter man ner det stora skedet till veckotidplaner. Detta är något som endast 

verkar göras för de olika skedena i husbyggnadsprocessen och inte för finplaneringsarbetet. Det 

gör att de olika parterna inte alltid vet vad som kommer att ske på arbetsplatsen och detta leder 

till brist i kommunikationen. Om man nu istället också bryter ner finplaneringsarbetet och 

redovisar i den stora tidsplanen kanske man slipper en viss del av kommunikationsproblemen. 

Det är alltid enklare att parera någonting man vet kommer att ske framöver än om det kommer 

som en överraskning (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april). 

 

 

4.2 De största problemen som uppstår 
 

Efter möten och intervjuer med vår handledare på JM så stod det ganska klart att detta var ett 

område med stora frågetecken som måste behandlas. De största problemen vi ser är 

kommunikationsproblem och problemen i planering/projekteringsskedet. 

 

Kommunikationsproblemen uppstår nästan alltid mellan husbyggnadssidan och 

anläggningssidan. Exempelvis att husbyggnadssidan inte informerar anläggningssidan om en 

försening som har uppstått, utan att man helt enkelt låter det vara osagt tills det att 

anläggningssidan ska komma och göra sina arbeten. Hade man istället informerat direkt när 
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förseningen uppstår så hade man kanske kunnat parera detta med att börja från ett annat håll, 

eller kanske starta någon form av förberedelsearbeten. 

 

Eftersom finplaneringsarbetet har blivit så pass mer komplext med nya och modernare material 

samt arbetsmetoder, så är det svårt att arbeta exempelvis under vintertid. Detta gör att 

förskjutningar i tidplaner helt enkelt inte alltid går att ordna på plats. Om man då hade 

informerats i ett tidigare skede kanske man hade kunnat byta arbetsmetod eller material som gör 

det möjligt att utföra arbetet under de förhållanden som man ställs inför (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj).  

 

Det kanske vanligaste problemet som uppstår vid start för finplaneringsskedet är att man 

kommer till ett arbetsområde som inte går att arbeta på. Att tidigare arbetsgrupper inte har 

lämnat ifrån sig en städad yta, eller att den till och med är sönderkörd av olika arbetsmaskiner.  

Detta leder ofta till att man inte kan starta arbetet direkt utan istället hamnar i ekonomiska 

dispyter om vem som ska städa samt få betalt för detta. Följden av detta kan bli stillastående 

arbete och större förseningar (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj). 

 

Problemen som uppstår i projekteringsskedet relateras direkt till disponering av emballage och 

maskiner på arbetsplatsen. Det behövs noggrannare projektering kring kapacitet och storlek på 

maskiner man kan använda sig av på arbetsplatsen då det ofta uppstår problem kring dessa. Att 

man kommer till arbetsplatsen med maskiner som kör fast för att hållfastheten i marken är för 

låg, eller att maskinerna helt enkelt inte kan köras fritt utan att störa de andra delarna av bygget. 

Resultatet av en bristfällig projektering av finplaneringsskedet är att man får avbrott i framdriften 

vilket leder till onödiga etableringar och av etableringar. Dessa avbrott kan grunda sig i att man 

ställs inför andra förutsättningar än vad som projekterats för. Nya riktningar tas fram och man 

blir kanske tvungen att ändra sitt val av diverse maskiner.  

Anläggningssidan har inget direkt inflytande under projekteringen angående deras 

förutsättningar för att utföra en bra finplanering. Det är Bas-P:s uppgift att på arbetsplatsen skapa 

rätt förutsättningar för anläggningsarbetena. Men ofta blir fallet att man får skapa sina egna 

förutsättningar gällande framkomlighet och plats för emballage (Skotte, Niclas; Plattschef JM 

Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj). 

 

Det finns mycket att önska under projekteringsstadiet gälande finplaneringen.  Problemen under 

finplaneringsskedet som grundar sig i projekteringen är en avbruten framdrift i arbetet vilket gör 

att man måste etablera och av etablera arbetet upprepande gånger under arbetsprocessen. Detta 
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beror på att det uppstår nya ritningar, nya direktiv gällande maskiner, material och lösningar på 

arbetets utförande. Detta leder i sin tur till start och stopp i arbetet dvs. inget flyt i 

produktionen/arbetet. Detta scenario uppstår när man inte har projekterat för finplaneringen från 

första början. Utan man har inställningen att man tar tag i problemen när arbetet väl ska påbörjas 

(Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj).  

 

4.3 Hur ser problemlösningen ut ur ekonomisk synpunkt 
 
När anläggningssidan räknar på ett arbete ser man alltid till att räkna in lite extra för eventuella 

förseningar och oplanerade kostnader. Detta kallar man för riskpeng. Riskpengen är en summa 

som man tänkt skall täcka kostnader för eventuella stopp och förskjutningar i tidsplanen, denna 

riskpeng är beräknad utifrån olika dimensioner. Antingen kr/m^2 eller kr/m^3. Men det är en 

begränsad summa och täcker inte hur långa förseningar som helst. 

 

Förseningar på byggarbetsplatser är näst intill oundvikliga. Detta beror på att det är så många 

olika skeden som är beroende av varandra. Exempelvis om en ställningsfirma är försenad med 

demontering av en ställning så resulterar detta i att anläggningssidan inte kan börja arbete med 

marken där ställningen står förrän den är borta. Om dessa förseningar blir för stora måste man 

helt enkelt kalla tillbaka personal och maskiner och tillfälligt lämna arbetsplatsen, då det är 

alldeles för dyrt att vara stillastående. Stillastående maskiner kostar cirka 1000 kr/h, arbetare 

kostar cirka 500 kr/h. Det är summor som riskpengen inte täcker helt enkelt (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj).  

 

 

Markarbeten i form av exempelvis plattläggning prissätts efter en a´pris-lista. 

En a´pris-lista är uppbyggd på ett fast pris för ett färdigt arbetsresultat på en viss tid. För att man 

skall kunna ta betalt enligt en sådan a´pris-lista krävs det att man kan arbeta i samma takt som 

det man räknat på i listan. Exempelvis om a´pris-listan säger att man lägger 1𝑚2/h, så kan man 

inte låta det ta två timmar. För då stämmer inte a´pris-listan. Detta gör att det är av enormt stor 

vikt att anläggarna får tillträde till hela det området som man skall utföra sitt arbete på i tid. 

Förseningar är alltså inte det ända problemet här, utan man kan heller inte längre hålla sig till den 

a´pris-lista man blivit uppköpt på (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 

maj). 
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Ekonomi är utan tvekan styrande i byggbranschen och det är inte alltid så enkelt som det kanske 

borde vara. Motparten är inte alltid villig att betala det man kräver, då motparten kanske inte 

alltid ser samma kostnader i arbetet som den som utför arbetet gör. Detta kan uppfattas som ett 

ännu större problem när man jobbar ”inom familjen”. När man inte jobbar inom familjen 

uppfattas det oftast som att det är lättare att ta betalt då firmor utanför familjen verkar ha enklare 

att förstå olika kostnader som uppstår. Det beror troligtvis på att det skrivs andra typer av 

kontrakt då man arbetar med externa aktörer (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. 

Intervju 11 maj).      

 

 

4.4 Vilken nytta förväntas den/de eventuella förbättringarna 
få? (ur tids/ekonomisk synpunkt) 
 

En mer grundlig projektering av finplaneringsarbetet hade resulterat i att många problem som 

kan förekomma i detta skede hade kunnat undvikas. Att man blir stillastående för att eventuella 

kranar och maskiner inte får plats eller inte når det man tänkt, bättre planerade upplagsytor samt 

att man oftare får tillgång till arbetsytan i rätt tid. Man måste i projekteringen titta på om det 

kommer att finnas möjlighet till användning av kran för att lasta material, eller om byggnaderna 

man uppför kommer att hamna i vägen. Att det finns planerade upplagsytor, då de upplagsytorna 

som används av andra arbetsgrupper på byggarbetsplatsen ofta är just det området där 

finplaneringen skall utföra sitt arbete, exempelvis en framtida innergård (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april).  

 

En tidsplan med betydligt mer detaljerat finplaneringsskede leder till ökad förståelse för de 

arbeten som skall utföras hos andra grenar i organisationen än bara anläggningssidan. Med en 

ökad förståelse i andras arbeten är det betydligt enklare att underlätta för varandra. Om man vet 

att ett annat bygglag måste komma in och förbereda ett arbete är det betydligt lättare att 

underlätta deras arbete om man är medveten om att det ska ske. En metod för att åstadkomma 

detta är alltså att till skillnad från idag, faktiskt bryta ned finplaneringsskedet i tidplanen till en 

mer detaljerad och strukturerad planering (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. 

Intervju 20 april).  
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5 SLUTSATSER 
I resultatdelen så beskrev vi de olika aktiviteterna som planeras och utförs ur det perspektiv som 

man vill att arbetet ska fortlöpa för att få ett bra resultat i arbetet samt en bra arbetsprocess. Men 

om man ser till verkligheten så är inte alltid detta fallet. De komponenter som är mest väsentliga 

för ett bra finplaneringsarbete är framkomligheten och rätt förutsättningar gällande maskiner och 

arbetsförhållanden. Detta är grundkomponenterna i markarbetets tidplan och måste därför 

fastställas med korrekta uppgifter.  

 
5.1 Aktiviteter som måste utföras och planeras 
 

Då dagens byggbransch är väldigt tidspressad letar man alltid efter möjligheter att spara tid och 

där av pengar. Här kan man hitta en bra lösning för finplaneringen genom att använda så stor 

kapacitet och storlek på maskinerna som möjligt. Vilket vi nämnt i resultat delen. Problem som 

vi har upplevt är att när val av maskiner är gjort och genom detta tidplanen är färdigställd och 

arbetet ska påbörjas. Uppstår problem med framkomlighet för maskinerna eller att hållfastheten 

för marken inte uppnår den kvalité som krävs för vald typ av maskin och vikt. 

 

Exempel vi har fått på detta från praktiken är att det uppstått sena projekteringsändringar i 

husbyggnadsarbetet. Som i sin tur påverkar framkomligheten för de planerade maskiner som ska 

ingå i finplaneringsarbetet. Då man gör ändringar gäller det att man också gör förändringar eller 

förslagsvis hittar nya lösningar för finplaneringsarbetets maskinframkomst. Om detta inte sker 

uppstår självklart förseningar och dispyter mellan arbetsgrupperna, det hade kunnat undvikas 

genom en bättre kommunikation och planering i projekteringsskedet. 

 

Oundvikliga problem uppstår självklart, men enklaste sättet att behandla detta på är att ha en 

dialog mellan anläggningssidan och husbyggnadssidan. Att kunna ta upp problemen i tid och 

kunna planera och se problemen i förväg och på så sätt undvika större förskjutningar i tidplanen 

för finplaneringen (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april).  

 

Gällande framkomligheten samt plats för emballage så uppstår ofta tvister mellan 

anläggningssidan och husbyggnadssidan.  Med tanke på dagens byggande då det byggs allt tätare 

och tätare i städerna leder detta till snålt med ytor att placera och bevara arbetsplatsens 

emballage på. Här uppstår problemet att hitta plats till markarbetarnas emballage och samtidigt 

släppa ytor fria för arbete som tidigare kanske varit avsedda för disponering av material. Även 

här grundar sig problemet i planeringen och projekteringen. Man är medveten om att 
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aktiviteterna ska ske, men ändå uppstår problemen. Detta leder till osämja på arbetsplatsen men 

framförallt förlorad tid som inte finns med i den pressade tidsplaneringen (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 20 april).  

 
 
5.2 Hur ser problemlösningen ut ur ekonomisk synpunkt 
 
Ekonomi är som alltid en väldigt känslig fråga och skapar också ibland många konflikter, 

konflikter kring ekonomi är idag med stor sannolikhet den absolut vanligaste anledningen till att 

olika aktörer inte kommer överens. Detta ser man inte enbart på ekonomimöten utan det syns 

även ute på arbetsplatserna, man tar varje chans man får att spara in på pengar och ibland även 

arbete som i sin tur självklart kostar pengar. 

  

Vi har sedan länge konstaterat att förseningar är väldigt kostsamma och det är ingen som gynnas 

av att dessa uppstår. Förseningar kan få många olika konsekvenser och inte minst ekonomiska.  

Vi har tidigare i rapporten nämnt kostnader som uppstår vid förseningar på byggarbetsplatsen 

som i värsta fall skapar stillastående arbeten. Dessa stillastående arbeten är såklart väldigt 

kostsamma, man har kostnader för stillastående maskiner och arbetare där maskiner kostar ca 

1000kr/h och arbetare 500kr/h. Dessa kostnader i sig är inte så väldigt kostsamma, däremot när 

arbetet är stillastående blir det väldigt omfattande kostnader då de kostnader man har inte ger 

några som helst resultat i arbetet. Man skulle kunna jämföra det med att åka taxi, istället för att ta 

dig dit du ska, så står den stilla och enbart kostar pengar (Skotte, Niclas; Plattschef JM 

Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj).  

 

 

Anläggningssidan utför många arbeten enligt a´pris-listor. A´pris-listor används ofta vid 

kalkylering av exempelvis plattläggning. Dessa listor är väl utformade och är ett mycket bra sätt 

att ta betalt på. Däremot är det en kalkyl som är baserad på en viss mängd arbete på en viss tid, 

vilket leder till att om man inte kan hålla sig inom tidsramen fallerar hela systemet. Detta kan ge 

mycket stora konsekvenser inte minst ekonomiska. När man inte kan hålla sig till denna tidsram 

så fallerar alltså hela kalkylen, resultatet är att man inte längre kan hålla sig till de kostnader som 

man framfört i sitt anbud.  Det kan i absolut värsta fall få konsekvenser som att man framstår 

som någon som inte kan hålla sig till det man lovat. Om så blir fallet kan detta leda till att man 

tappar kunder för att de anser att man är oseriös och inte kan hålla sig till det man säger. Man 

kan direkt se vilka ekonomiska konsekvenser detta kan få. Vi har tidigare pratar om kostnader 
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för förseningar, nu pratar vi istället om en situation där man inte längre får in några jobb (Skotte, 

Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj).  

 

  

Kostnader är någonting som inte alltid är självklart, det verkar som att man från olika sidor om 

bordet kan uppfatta kostnader olika. Med det menas att exempelvis en snickare ser kostnader 

som material och arbete men en beställare kanske bara ser kostnaden för slutprodukten. Detta ser 

man då man arbetar ”inom familjen”. Man har tydligen svårare att se kostnader när man jobbar åt 

samma företag än om man jobbar externt. Detta beror antagligen på att kostnadskalkylerna måste 

vara mycket mer detaljerade när man jobbar med en extern part. Här får då den externa parten 

svart på vitt vad alla olika ingående parametrar kommer att kosta och det blir svårt att ifrågasätta 

kostnaderna (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj). 

 

Förseningar kommer alltid att uppstå i byggbranschen, och vi tror att det är näst intill omöjligt att 

göra sig av med dessa. Men dessa kostnader och förseningar är förseningar som vi anser har 

uppstått på grund av bristfällig kommunikation. Det är någonting man faktiskt skulle kunna göra 

någonting åt, till skillnad från förseningar på grund av väder. Om man nu skulle lyckas eliminera 

större delen av dessa kommunikationsproblem skulle detta betyda otroligt mycket ur ekonomisk 

synvinkel.  I bästa fall skulle man kunna eliminera de stillastående arbetena, man kunde hålla sig 

till sin givna a´pris-lista och pengar skulle sparas. Dessutom skulle man slippa osämja med 

exempelvis maskinförare som man ibland blivit tvungen att skicka hem på grund av att man inte 

hade några arbeten för honom. Så med en god kommunikation och bra samarbete skulle man 

definitivt kunna eliminera väldigt många onödiga kostnader (Skotte, Niclas; Plattschef JM 

Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj). 

 

5.2 Vilka är de största problem som uppstår? 
 

Som tidigare nämnt så pekade vi ut att de mest väsentliga problemen ligger i kommunikationen 

mellan husbyggnad och anläggningssidan samt i planerings/projekteringsskedet. 

Förutsättningarna för ett bra finplaneringsarbete är att man kan starta arbetet på utsatt tid på en 

arbetsplats med rätt förutsättningar. Detta är ideal läget för finplaneringsarbetet, dock ser det i 

praktiken inte alltid så ut. 

  

Efter våra intervjuer med Niclas Skotte på JM Entreprenad har vi fått ta del av olika exempel där 

man anlänt till en arbetsplats med så bristande förutsättningar att man inte kunnat starta sitt 
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arbete direkt. Ett exempel på en arbetsplats utan rätt förutsättningar, är en arbetsplats där 

arbetsytan är ostädad och fylld med emballage och liknande. Här uppstår då en tvist mellan 

husbyggnad och anläggningssidan. Enligt de flesta avtal ska varje arbetslag städa efter sig, i vårt 

exempel så har anläggningssidan hamnat i en situation där man först måste städa arbetsplatsen 

för att sedan kunna börja med arbetet. Anläggningssidan får ersättning för städningsarbetet men 

samtidigt så förlorar man tid som man inte får tillbaka utan forcering eller extra insatser av 

arbetare och maskiner. Det leder till att man går plus minus noll gällande ersättning för arbetet 

plus att man förskjuter sin tidplan (Skotte, Niclas; Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 

Maj). 

 

I många fall får anläggningssidan skapa sina egna förutsättningar gällande vad man behöver för 

att utföra en bra finplanering. ”Detta är ett återkommande problem som man inte gör någonting 

åt utan man fortsätter i samma gamla mönster”(Niclas Skotte 11/5-2015 Sturehillsvägen2). Detta 

skapar onödiga kostnader som anläggning i sin tur har svårt att få ersättning för. Det är dock 

någonting som måste göras då det inte går att utföra arbetet som leder till ett bra resultat om man 

tvingas arbeta med fel förutsättningar. 

 

Problem som dessa kan tyckas vara små men skapar ofta irritation och osämja mellan anläggning 

och husbyggnadssidan. Det kan undvikas om man kan förutse problemen som kommer att uppstå 

i god tid och på så sätt komma med lösningar till de framtida problemen, detta har vi satt oss in i 

och har planer på en webbaserad checklista som hjälper till under process övergången mellan 

husbyggnadsarbete och finplanering. 

  

Tidigare nämnda problem gällande förseningar som uppstår i husbyggnadsskedet som i sin tur 

leder till förskjutning i tiden för finplaneringen är av stor väsentlighet då vissa 

finplaneringsarbeten inte kan utföras under vintertid. Detta har vi exempel på då en innergård 

skulle upprättas och en stor försening uppstod som försköt finplaneringsarbetet in i 

december/januari månad. Då man inte kunde utföra arbetet så försköts arbetet ännu längre fram i 

tiden och den befintliga tidplanen gick inte att hålla. Problem som detta är svårt att hitta 

lösningar till när man till slut inser att arbetet inte kan genomföras. Men om problemet kommit 

till ytan tidigare så hade man kunnat hitta lösningar som kan låta arbete fortlöpa fast med andra 

aktiviteter som i sin tur kan leda till att den tänkta aktiviteten kan påbörjas (Skotte, Niclas; 

Plattschef JM Entreprenad. 2015. Intervju 11 Maj). 
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5.3 Checklista 

  
En av de lösningar vi har kommit fram till i vårt arbete är att hitta ett verktyg/sätt att kunna 

effektivisera övergången från husbyggnadsarbetet till finplaneringsarbetet och samtidigt undvika 

alla problem som uppstår under vägen. I och med alla problem som uppstår under processen 

gällande kommunikation och planering har vi idéer på en webbaserad checklista som stöd så att 

arbetet kan fortgå enligt tidplan. 

Idén är att skapa en web-baserad checklista som alla ansvariga i projektet kan ta del av. Den är 

tänkt att fungera på så sätt att anläggningssidan lägger fram de moment som skall vara klara 

innan finplaneringen kan påbörjas. Exempel på moment man kan tänkas prata om här är en 

ställning som måste tas ned för att kunna arbeta med marken under den. På det här sättet kan 

husbyggnadssidan checka av alla moment som ska vara färdigställda innan finplaneringen kan 

påbörjas. Detta skulle förenkla husbyggnadssidans planering jämt emot anläggningssidan, 

samtidigt som man i detta skede också ger anläggningssidan en större möjlighet att påverka sina 

förutsättningar för kommande finplaneringsarbeten. 

 I och med att alla har tillgång till checklistan kan man enkelt förutse förseningar och hitta 

lösningar på arbeten som kan fortlöpa för att undvika eventuellt större förseningar. Tanken är att 

varje moment skall redovisas på en egen rad i en checklista där man kan annonsera nuläget för 

aktiviteten ur ett tidsperspektiv. Exempelvis putsning av fasad, som är planerad att ta tre veckor. 

På denna rad markerar ansvarig arbetsledare med färgerna rött som betyder ej påbörjat arbete, 

gult som betyder påbörjat arbete och grönt som betyder att det är färdigställt.  På så sätt kan alla 

inblandade se hur processen fortlöper och snabbt kunna förutse problem som kommer uppstå 

gällande den kommande finplaneringen  

Detta anser vi vara en effektiv idé som både är ekonomisk och tidsparande samtidigt som man 

svart på vitt kan fastställa var problemet ligger i arbetet och på så sätt få möjlighet att se över 

arbetet, om det krävs mer resurser eller mer utrymme i tidplanen. Samtidigt är det bra underlag 

för de veckovisa samordningsmötena som hålls under byggprocessen, här kan man också se var 

man ligger efter och vad som i sin tur eventuellt måste forceras för att färdigställa arbetet. 

En forcering under byggtiden är absolut den sista lösningen som man vill ta till eftersom det är 

en stor kostnad för projektet, men samtidigt får man en bild över vilka resurser som måste 

tillsättas för att klara arbetet utefter tidplanen. Eftersom många aktiviteter i olika skeden under 
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byggtiden är beroende av varandra för att kunna starta med finplaneringen så kan denna lösning 

vara väsentlig för en bra start med rätt förutsättningar för finplaneringen.  

”En checklista utformad för enbart projektering är också någonting som skulle vara användbart 

för att inte missa någonting till finplaneringen”(Niclas Skotte 11/5-2015 Sturehillsvägen2). 

Denna checklista skulle då innehålla olika skeden som måste vara klara för att finplaneringen 

skall kunna påbörjas samt olika förutsättningar som måste vara uppfyllda. Förutsättningar i form 

av tillgänglighet av kranar efter uppförd byggnad, framkomlighet för byggtrafik med mera. 

Denna framställs av anläggningssidan och kontrolleras förslagsvis också av anläggningssidan. 

5.4 Slutord 
 

 Att konstatera att finplaneringsarbetet i en byggprocess är ett problematiskt skede var relativt 

enkelt att fastslå. Att hitta lösningar på problemen har däremot visat sig vara svårare än vad vi 

föreställt oss, då problemen ibland kan bero på någonting som skett så långt bak i tiden i 

exempelvis projekteringsskedet. Men med hjälp av Niclas Skotte på JM Entreprenad och vår 

handledare Anders Wengelin har vi funderat och diskuterat runt detta och anser att vi kommit 

fram till ett rimligt resultat. 

 

Vår slutsats är att grunden för de problem som uppstår är kommunikationsproblem mellan olika 

delar i organisationen, såväl i projekteringsskedet som i utförandeskedet. Med detta i minnet har 

vi försökt komma fram till en lösning som får de olika parterna att kommunicera bättre. Vår 

lösning och förslag är en checklista, som de berörda parterna tillsammans måste gå igenom för 

att få det fortsatta arbetet att gå som planerat. 

  

Det är många olika saker som skall fungera för att få en hel byggprocess att fungera hela vägen 

till ett slutfört finplaneringsskede. Men vi hoppas att vi lyckats peka ut några av de kritiska 

momenten så att någon kan fortsätta här där vi avslutar vårt arbete. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 
ARBETE 
 
6.1 Rekommendationer 
 

Våra rekommendationer för mer detaljerade lösningar på de frågeställningar som ställs i 

rapporten, är att skaffa fler synpunkter på problemet.  Detta betyder att man skaffar mer 

information från flera av de stora organisationerna och tar reda på deras synpunkter kring detta 

problem. Sedan kan man jämföra och se om det skiljer sig från den information som vi baserat 

vår rapport på. 

 

Utöver det skulle man också kunna ta reda på åsikter och synpunkterna från husbyggnadssidan, 

och på så sätt kunna diskutera problemen ur två perspektiv. För att kunna komma fram med en så 

optimal lösning som möjligt, utifrån bägge sidors synvinkel. Och slutligen fördjupa sig i 

skillnaden gällande att jobba ”inom familjen” kontra externa företag. Undersöka om det finns 

några skillnader i hur man planerar arbeten och förutsättningar när man jobbar med externa 

företag.   

 

6.2 Framtida arbeten 
 

Framtida arbeten skulle kunna vara en fortsatt utveckling på checklistan som vi gav grundidén 

till i vår rapport. Vi tror att detta skulle vara ett bra sätt att få en samlad och organiserad 

planering för hela finplaneringen och på så sätt kunna undvika de problem som vi tar upp i vår 

rapport. En utveckling av checklistan kan resultera i sparad tid och kostnad, men framförallt 

underlätta kommunikationen i en nu allt mer komplicerad byggprocess.  

 

7 Källförteckning 
 

Muntliga källor: 

Muntlig källa 1, Intervju med Niclas Skotte 20/4-2015 Sturehillsvägen2. 

Muntlig källa 2, Intervju med Niclas Skotte 11/5-2015 Sturehillsvägen2. 


