
Hur kan en arbetsdag se ut? 

Exempel på en måndag: 

06:32 anländer till arbetsplats går in och dricker kaffe med kollegor. 

06:45 Går till skrivbordet, startar datorn för att gå igenom mailkorgen. 

06:50 Blir avbruten av undertaksmontör och arbetsledare som vill ha hjälp med att gå igenom 
montagejobb.  

07:20 Fortsätter att gå igenom mailkorgen, bl.a. har du fått mail gällande ”förfrågan akustik Kv 
bergsknallen”. Du vidarebefordrar mailet till akustikingenjör och går bort till hen för att diskutera vad 
de önskar pris på.   

07:46 Du är tillbaka vid datorn och fortsätter med att mängda/kalkylera ”ombyggnad/tillbyggnad av 
förskola Vårblomman”. Det är en stor förskola på ca 1000 m2 med flera olika typer av undertak och 
ljudabsorbenter, våra väggabsorbenter är föreskrivna så det gör det hela enklare. Förskolan ska hålla 
ljudklass C förutom gällande efterklangstiden som ska hålla ljudklass B. Du upptäcker att ett antal 
ljudabsorbenter inte håller standardmått, du är osäker om de kan tillverkas i det formatet. 

09:00 Frukost 

09:30 Måndagsmöte där vi går igenom vad som hänt/händer/ska hända. När mötet är avslutat lyfter 
du frågan gällande ljudabsorbenterna med specialmått. ”Det blir krångligt men det löser vi” säger 
produktionen. 

10:05 Du är tillbaka vid skrivbordet och fortsätter med ”ombyggnad/tillbyggnad av förskola 
Vårblomman”.  

10:45 Du upptäcker att arkitekten troligtvis skrivit fel på ritningen ”det kan bara inte stämma att den 
taktypen ska vara i det rummet”. Du ringer arkitekten från mobilen (ni känner varandra sen tidigare 
projekt), tyvärr inget svar. 

10:47 Du fortsätter med ”ombyggnad/tillbyggnad av förskola Vårblomman”.  

11:00 Du blir avbruten av ett samtal från en snickare på ”Svennes Bygg AB” han vill köpa 
undertaksskivor, ”inga problem den typen har vi hemma och jag är på kontoret” svarar du. ”vad bra 
för jag är på väg ut till er” säger snickaren. 

11:45 Snickaren kommer och ni går ner tillsammans till lagret och plockar ihop undertaksskivor samt 
bärverk. 

12:15 Du är på väg mot skrivbordet, går och sätter på kaffet (snart lunch). Sätter dig och gör en order 
för fakturering på undertaksskivorna som snickaren just hämtade. 

12:30 Lunch (12:30-13:00).  

12:47 Mobilen ringer (mitt i lunchen). Det är arkitekten som du tidigare sökte, du svarar och reder ut 
frågorna kring undertakstypen. Det du trodde om undertakstypen stämde! Vilken tur att du 
upptäckte det, annars hade det inte blivit bra. 

13:02 Tillbaka vid skrivbordet och fortsätter med ”ombyggnad/tillbyggnad av förskola Vårblomman”.  

14:10 Montör ringer, de har slut på ”120” profiler och behöver fler senast imorgon bitti. Du säger att 
du tar med 5 paket på vägen hem (du åker ju ändå ungefär den vägen). 



14:45 Fika 

15:01 Du är tillbaka vid skrivbordet och kollar snabbt igenom mailkorgen. Du har fått en beställning 
på material och de önskar leverans så snabbt som möjligt. Du sätter ihop en order. 

15:20 Du tackar dina kollegor för idag (du åker tidigare eftersom du ska lämna material till montörer) 
och går ner och lägger in 5 paket ”120” profiler i bilen. 

15:35 Du rullar ut från Samuelsgården. 

 

(Om du mailar in ditt CV vill vi att du skriver ”jag kan läsa instruktioner” högst upp i mailet. Detta är 
vårt sätt att sålla bort personer som egentligen inte är intresserade utan skickar sitt CV ”till allt och 
alla”.) 


