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Förord
Att förberedelser och planering krävs för att effektivt och säkert genomföra 
byggnads- och anläggningsarbeten är känt sedan länge. För att förbere-
delserna ska få genomslag i organisationen krävs också aktivt deltagande 
från såväl de som ska utföra arbetet som de angränsande arbetena. Detta 
åstadkoms med arbetsberedningar på arbetsplatsen där målet också är att 
utveckla organisationens kompetens och individernas kunnande – att skapa 
en lärande organisation.

Under några år och i några projekt har en kunskapsbank med praktiska er-
farenheter, råd och tips från genomförda byggnadsarbeten byggts upp med 
stöd från SBUF, Boverket, Byggrådet, AFA Försäkring och medverkande 
byggföretag. Kunskapsbanken finns fritt tillgänglig för alla på internet under 
adressen www.ByggAi.se. På denna webbplats är det fritt fram för var och en 
att ladda ner någon av de drygt 150 arbetsinstruktionerna och använda i sitt 
arbete.

I detta, det senaste, projektet visas hur informationen på www.ByggAi.se 
tillämpas vid arbetsförberedelser. En metodik och arbetsmaterial har tagits 
fram för detta. 

Projektet har finansierats av SBUF och medverkande företag. Ett stort tack 
riktas till FoU-Syd och projektets referensgrupp som bidragit med många 
goda idéer och förslag. 

Skicka gärna in synpunkter och förslag till förbättringar till adressen nedan.

Mats Persson 
Malmö högskola 
Projektledare 
mats@byggai.se
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Underlag för arbetsberedningar  
– arbetsinstruktioner
På hemsidan www.ByggAi.se finns mer än 150 olika arbetsinstruktioner 
sorterade efter byggdelskod.

Varje arbetsinstruktion beskriver hur ett  
arbetsmoment ska planeras och genomföras 
samt arbetsgången vid arbetsberedning i fyra 
huvudrubriker – förutsättningar, förarbete, 
egenkontroll och genomförande.

Förutsättningar
Förklaringar
För en del arbetsinstruktioner finns en förklarande sida, t ex för Plattbärlag. 
Det kan gälla nya material eller vid förhållanden som kräver en förklaring 
varför det är viktigt att göra på ett visst sätt.
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Personsäkerhet – riskinventering
För att underlätta upprättandet av egna riskanalyser och för att uppmärk-
samma erfarenheter av risker som finns för varje arbetsinstruktion används 
en tabell med de moment som enligt tillgänglig statistik har orsakat olyckor 
och skador. 

Utöver riskanalysen har bilder och text som är aktuella för arbetsmomentet 
hämtats från bland annat Arbetsmiljöverkets broschyrer. 



11

Förarbete
Utrustning och material, checklistor
Sidorna för utrustning, material och checklistor innehåller information 
om utrustning/verktyg samt material som behövs för arbetsmomentet. Det 
är bra att i god tid förbereda hjälpmaterial och monteringselement – spik, 
skruv, fästen etc – för att kunna säkra rätt kvalitet i uförandet.

Leverans, mottagning och materialhantering
Innehåller synpunkter på hur mottagning, lossning, intransport och lagring 
av materialen ska ske. Här finns alternativa förslag på lämplig utrustning vid 
materialhantering.

Hantering av restprodukter
Det genereras stora mängder restprodukter på arbetsplatser. För t ex köks-
snickerier är ofta emballaget möjligt att återvinna om det är torrt och rent. 
Murning genererar tunga blandningar av bruk och tegelkross som ska 
transporteras bort. Fortfarande finns byggprojekt med bristfällig källsortering. 
Förutom direkta ekonomiska vinster på deponikostnader ger bättre ordning 
på arbetsplatsen många positiva bieffekter.
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Egenkontroll
Stöd till egenkontroll finns i en blankett med förslag till punkter att ta med.

Olika företag har egna blanketter som innehåller likartade delar. 

Kontrollpunkt – anger det moment som ska kontrolleras.
Metod eller utrustning – hur kontrollen ska ske och med vilken utrustning.
Frekvens – när kontrollen ska göras/med vilka intervall.
Resultat – blev det godkänt eller inte.
Datum – datum då kontrollen utfördes.
Avvikelse/åtgärd – vad resulterar avvikelsen i för åtgärd.
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Diskutera hur kraven ska uppnås och hur arbetet ska utföras. Använd bil-
derna från www.ByggAi.se som inspiration. Är det någon som gjort liknan-
de arbete tidigare och kan berätta om hur arbetet kan fungera smidigt tack 
vare t ex hjälpmedel och smart materialhantering. Har det gått snett någon 
gång? Vad var det som gjorde att det blev problem? Kan det undvikas här?

Använd blanketten för arbetsberedning för att notera enligt nedan. Under-
laget är ett värdefullt underlag för erfarenhetsåterföring.

Börja med att fylla i projektnamn, arbetsmoment, kalkylerade/budgeterade 
arbetstimmar, AMA-kod m.m. på blanketten. Glöm inte att notera vilka 
som deltar och vem som håller i pennan när arbetsberedningen genomförs.
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Exempel på arbetsberedningar
Denna mall finns att ladda ner från www.ByggAi.se/arbetsberedning













www.ByggAi.se Arbetsberedning

Kontrollpunkter - Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö

Restprodukter - hantering av spill och restprodukter

Samordning - med andra yrkesgrupper och UE

"Stafettväxling" - nästa yrkesgrupp / skyddsåtgärder / städning

Uppföljning och återkoppling

Deltagare - Signatur
Datum Vid protokollet

Deltagare/signaturer





Anteckningar



Anteckningar






