
Informationsmaterial

Vill du bli bättre på planering?

Har du iakttagit symptomer på brister i
planeringsarbetet?

- Många kvalitetsfel har sin orsak i brister
i planeringen. T ex krav på uttorkning
skall tas med i planeringen.

- Maskinförråden klagar på att ca 95% av
maskinbeställningarna kommer samma
dag eller dagen före de behövs på
byggarbetsplatsen.

- Installatörer efterlyser information om
vad som skall göras i förväg.

- Kollektivanställda vill ha delaktighet t
ex genom arbetsberedningar.

- Osäkra/felaktiga leveranstider ger
fördyringar för leverantörerna.

Nu finns ett
utbildningsmaterial för
Planering i bygg- och
anläggningsföretag!

Utbildningsmaterialet
− kan användas vid t ex företagsinterna

kurser.
− medger även individuell, interaktiv

utbildning i planering.
− använder svensk projektnomenklatur

enligt PMBOK (Project Management
Body of Knowledge, svensk
översättning).

− omfatta utbildning i tid- och
resursplanering så att hjälp sedan kan
tas av vilket datorstött system som helst.

− stimulerar förmågan att i planeringen ta
hänsyn till osäkerhet och risker genom
bl a värdering av alternativa utföranden.

− innehålla kursavsnitt och övningar som
förmedlar kunskap förutom i
planeringssystematik :
o uppbyggnad av kodplan (WBS

Work Breakdown Structure).
o strukturplan, tidsdata, inkörning

och kritisk linje.
o rullande planering - teknik för

planering på ’dagsnivå’ där alla
parter fås att samarbeta. cyklisk
produktion dvs. vikten av en
etappindelad produktion.

o arbetsberedning – teknik för
kvalitetssäkring och
tillvaratagande av de
kollektivanställdas kompetens.

o installationsplanering och
samordning av installationer.

o inköps- och leveransplanering.
o maskinplanering
o planering av arbetsplatsens

disposition – placeringsritning.
o tidplanernas samordning med

kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljöplaner.

o avstämning och uppföljning av
planer.

o planering av organisation och
kommunikation.

o planering för riskbemötande.



Informationsmaterial

Du kan köpa en CD (pc-windows) med
utbildningsmaterialet i pdf-format. Kursen
läses då som en självstudiekurs där du får
tillgång till lärarstöd via epost och internet
motsvarande 1 timmas konsulttid.

Du kan också ladda hem filerna från SBUFs
hemsida:

www.sbuf.se

eller den planeringsportal som är under
uppbyggnad på adressen:

www.byggai.se/pl

Har du frågor beträffande 
kursmaterialet kontakta:

Mats Persson,
Malmö högskola, 
Teknik och samhälle,
20506 Malmö 
mats.persson@mah.se, 
tel 072-2254366

Utbildningsmaterialets olika delar är ordnade enligt PMBOK
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