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Abstract 
Skanska is using work schedules that are specifically designed for employees in the production. 

These work schedules are called best practice. These are guides containing technical 

descriptions, design references, capabilities, etc. for work activities. This support function 

facilitates the work preparation and planning of future work. For placing unbound base course, 

there are only few capacities specified in the best practice model. The possibility of correcting 

the capacities is considered to be minimal. Hence, Skanska has requested to supplement the best 

practice with correction values based on factors that affect it negatively. With the correction 

values capacities can be used for similar projects.  The purpose of the report is to assess an 

approach taken to produce correction values. A general process model was used to produce 

correction values. The model follows four steps to generate correction values using reported 

production data. By collecting data, categorize and process the data, correction value can then 

be calculated. The model's second step categorizes the production data by similar factors. An 

average correction value can then be calculated for every category. During the study, it has been 

clear that the production data must contain the right information to allow categorization of data. 

In order to verify and ensure the right information is provided, own follow-up forms can be 

designed. The focus of the follow-up forms is to answer questions that enable a categorization. 

The study examined road-width and settlements as influencing factor in placing unbound base 

course. 

  



 

 

Förord 
Detta examensarbete bygger på ett önskemål från Skanska Sverige AB. Idén föddes genom 

interna diskussioner på Skanska om hur man kan öka kvalitén på företagets s.k. normallägen. 

Målet var att ta fram korrigeringsvärden för arbetsmoment som stöter på påverkande faktorer. 

Jag tyckte att idén var jätteintressant och målet var tydligt. 

Jag har många personer som jag skulle vilja tacka. Först och främst vill jag tacka min 

handledare Johan Andersson, Skanska supportfunktion produktion i Malmö, för all hjälp, 

support jag fått samt att du varit ett mycket bra bollplank. Jag vill även ge personalen inne på 

Skanska Väg och anläggning, Väst, ett stort tack som ställt upp med kontor och svarat på många 

frågor under arbetets gång. Detta arbete hade heller inte utmynnat lika bra om inte 

respondenterna till min undersökning inte ställt upp och bidragit med information, tack.  

På Halmstad högskola vill jag tacka min handledare Tekn. Dr. Mats Persson som har hjälpt mig 

vad gäller arbetets struktur och uppbyggnad. 

Jag vill även tacka min korrekturläsare Sandra Pettersson.  

 

Halmstad maj, 2011-05-13 

 

David Pettersson 
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Sammanfattning 
Inom Skanska finns utvecklade arbetsmallar att följa. Arbetsmallar som är ämnade till personal 

inom produktionen och kallas ”normallägen”. Normallägen är guider som innehåller tekniska 

beskrivningar, utförande-hänvisningar, kapaciteter etc. för olika arbetsmoment. Dessa 

stödfunktioner underlättar arbetsberedningen samt planering av kommande arbeten. För 

utläggning av obundet bärlager finns endast få kapaciteter angivet i normalläget. Möjligheten att 

korrigera kapaciteten anses vara minimal. Skanska har därmed gett ett önskemål om att 

komplettera normalläget med korrigeringsvärden som är baserade på negativt påverkande 

faktorer. Med hjälp av korrigeringsvärden kan kapaciteter användas för liknande projekt. 

Rapportens syfte har varit att testa ett tillvägagångsätt att framställa korrigeringsvärden. Dessa 

är framtagna efter olika faktorer som förekommit och påverkat kapaciteten negativt. En generell 

utformad processmodell har använts för framställningen av korrigeringsfaktorer. Modellen 

följer fyra steg till att generera korrigeringsvärden med hjälp av rapporterad produktionsdata. 

Genom att samla in data, kategorisera och bearbeta data kan sedan ett korrigeringsvärde räknas 

fram. I modellens andra steg görs kategorisering av produktionsdata efter likartade faktorer som 

förekommit i produktionsdata. Ett medelvärde kan då beräknas för varje kategori för att skapa 

ett korrigeringsvärde. Under studiens gång har det framgått att produktionsdata som rapporteras 

in måste innehålla rätt information för att möjliggöra en kategorisering. För att kontrollera och 

säkerställa att rätt information tillhandahålls kan egna uppföljningsblanketter utformas. Fokus i 

utformningen av en uppföljningsblankett ska vara att respondenten svarar på frågor som 

möjliggör en kategorisering. I studien granskas vägbredden och bebyggelsen som påverkande 

faktor vid utläggning av obundet bärlager.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skanska använder sig av speciellt utformade arbetsmallar och arbetsrutiner som är anpassade 

just för deras arbete. En av dessa mallar används av produktionspersonal till att arbetsbereda 

och planera. De beskriver bland annat arbetsmetoder för olika arbetsprocesser och de kallas för 

normallägen. Enligt Skanska beskrivs ett normalläge som ”det just nu bäst kända sättet att utföra 

ett arbetsmoment på” vilket är ett steg till att öka produktiviteten och minska störningarna i 

arbetet. Normallägen har utformats och baserats på de samlade erfarenheterna inom området.  

När produktionspersonal använder sig av instruktionerna som finns beskrivet i varje normalläget 

har de tillämpat ett normalläge. Normalläget är endast utrustat med några få mått på kapaciteter 

och tider för utförandet. De saknar uppgifter för att anpassa värdena och korrigera kapaciteterna 

för liknande projekt med annorlunda påverkande faktorer. Det finns många faktorer som 

påverkas, t.ex. kapaciteten, och dessa måste fastställas för att bättre kunna tids- och 

kapacitetsbestämma projektet eller arbetsmomentet. 

Många projekt är så unika att kapaciteter som normalläget anger inte går att använda sig av utan 

måste anpassas just för det specifika projektet. Det finns många faktorer som påverkar 

kapaciteter vilket skulle underlätta en arbetsberedning om dessa lokaliserades och fastställdes, 

t.ex. faktorer som beror på hinder och störningar i arbetsmomentet. Om man kan fastställa ett 

hinder eller störning kan man bättre fastställa tidsåtgång och kapacitet i arbetsgången.  

Med tiden har de flesta kapaciteter för många normallägen ökats på grund av effektivare 

maskiner och nya arbetsmetoder. Med hjälp av uppföljning av produktionsdata kan man 

uppdatera normallägena med ny tidsåtgång och kapaciteter om det visar sig att den har 

förändrats positivt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge förslag på hur de kan förbättra arbetsplaneringen på Skanska 

genom att ta fram korrigeringsfaktorer baserade på användningen av t.ex. alternativa resurser 

(maskiner), yttre förhållanden och hinder av olika slag i arbetsgången.  

De faktorer som i huvudsak ska studeras är de faktorer som påverkar kapaciteten och 

tidsåtgången för normalläget negativt. Syftet med rapporten är inte att skapa ultimata 

produktionsmetoder för normalläget, utan ta fram ett tillvägagångssätt att generera 

korrigeringsfaktorer. För att åstadkomma detta skapas också en generell processmodell. 

Processmodellen ska vara användbar för olika arbetsområden och ska sedan testas mot obundet 

bärlager (kod DCB.3 Obundet bärlager, AMA Anläggning,).  

Studien kommer att testa om det går att hitta en medelkapacitet mellan liknande projekt med 

liknande yttre förhållanden, störningar samt hinder som påverkar kapaciteten negativt. 

Resultatet av studien ska presentera Skanska ett förslag på ett tillvägagångssätt för hur de kan 

öka kvalitén på sina normallägen med korrigeringsfaktorer.  
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1.3 Rapportens disposition 

Rapporten är indelad i 7 kapitel och följer en kronologisk ordning hur arbetet har gått tillväga.   

Kapitel ett till tre anger bakgrunden till arbetet, beskriver information som behandlats i 

rapporten (teoretisk referensram) och metoden som valts för genomförandet. Fjärde och femte 

kapitlet ger teori om fallstudien samt dess resultat. Kapitel sex och sju är rekommendationer och 

förslag på hur de kan implementeras i Skanska.  

2. Skanska Sverige AB 
Skanska är ett globalt företag som jobbar med att utveckla, bygga och underhålla den fysiska 

miljön vi människor lever i. Skanska är ett ledande företag vad gäller bygg- och projektledning 

med 9 500 anställda i Sverige. Skanska delar in sin verksamhet i en byggverksamhet, 

bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling och tillsammans omsatte 

företaget 25 miljarder kr år 2010. Skanska Sverige AB sträcker sig från Gällivare i norr till 

Trelleborg i söder och bildar 22 regioner och ca 100 distrikt.  

Skanska har med åren utvecklat flera olika visioner, arbetsmodeller och metoder för hur man 

bibehåller konkurrenskraften på den nationella marknaden. Skanska använder sig av bland annat 

Vårt sätt att arbeta, VSAA, som är ett hjälpmedel för projektpersonal där instruktioner finns för 

hur projekt ska styras. Vårt sätt att bygga, VSAB, är ett hjälpmedel för produktionspersonalen 

där det beskrivs rent tekniskt hur arbetsmoment ska utföras och byggas. 

2.1 Vårt sätt att bygga, VSAB 

I Skanskas system Vårt Sätt Att Bygga, VSAB, ingår en sammanställning av dokument om hur 

man ska arbeta så effektivt och bra som möjligt. Detta ger även Skanska möjlighet att 

säkerställa en god kvalité på sina projekt runt om i Sverige. I VSAB finns normallägen och är 

främst riktade som ett hjälpmedel till personal i produktionen. Normallägen för VSAB är en 

datoriserad stödfunktion som finns beskrivet på Skanskas intranät. I denna stödfunktion ingår 

det mallar och rutiner för processer med tillvägagångssätt, beskrivningar, arbetsberedningar, 

tekniska lösningar, filmer och arbetsmetoder för alla de olika arbetsmomenten. Denna 

stödfunktion beskriver konkret hur man vill att Skanskas personal i produktionen ska bygga och 

producera sina projekt.  

För att kunna göra en bra planering av kommande arbeten görs arbetsberedningar för 

kommande arbetsmoment. Arbetsledare eller produktionschefer samlar då in all inblandad 

personal för att ta fram en arbetsberedning med hjälp av normalläget och dess beskrivningar. 

Via Skanskas intranät kan man få information och vägledning om hur arbetet ska utföras på 

effektivaste sätt. Tanken är att man vill ha ett gemensamt sätt att bygga i Sverige.  
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3. Teoretisk referensram 
Här förklaras begrepp samt teorier som använts och påverkat metodvalet för denna rapport.  

3.1 Produktionsdata 

Produktionsdata är information från en byggarbetsplats med uppgifter som erhållits och används 

under byggprocessen (produktionsdata blankett, se bilaga 1). I produktionsdata noteras 

metodval i utförandet, enhetstider, kapaciteter, påverkande faktorer etc. Dessa uppgifter ska 

fungera som en erfarenhetsbank som återkopplar tidigare erfarenheter till nya projekt. 

Det finns många fördelar med att använda sig av produktionsuppföljning. Med hjälp av dessa 

kan man bättre precisera kapaciteter och enhetstider vid utformning av andra liknande projekt. 

Om en ny arbetsmetod har används är det nödvändigt att följa upp dem i produktionsdata. Detta 

för att kunna utvärdera dem för att sedan eventuellt använda dem i andra projekt.  

3.2 Korrigeringsfaktorer 

Enligt nationalencyklopedin (2011) beskrivs ordet korrigera som ”rätta till”. Enligt svenska 

akademiska ordlistan (2011) beskrivs ordet faktor som en omständighet. Ordet 

korrigeringsfaktor kan alltså beskrivs som ”rätta till för omständighet” vid utförandet av ett 

arbetsmoment. Som till följd av en eller flera omständigheter ges en dämpad kapacitet som 

försinkar arbetet. Korrigeringsfaktor används i föreliggande rapport istället för orden störningar, 

friktioner och hinder just för att minimera upprepandet av orden i rapporten. 

Påverkande faktorer kan delas upp i två huvudtyper, partiell- och totalfaktor. Dessa skiljer sig i 

den bemärkelsen att partiella faktorer inte tar hänsyn till helheten utan är ett resultat av två mått, 

en output delat med en input. Ett exempel på partiell mått är arbetsproduktivitet som endast tar 

hänsyn till en faktor, arbetskraft. Faktorn beror på arbetarens prestation. Resultatet beror endast 

på en faktor som påverkar kapaciteten medan en totalfaktorproduktivitet är ett totalt 

produktutfall av flera faktorer som påverkat kapaciteten. Det är en output (kapacitet) som beror 

på flera inblandade faktorer och som också gör det mer komplicerat att beräkna än det partiella 

måttet. I totalfaktor kan även de påverkande faktorer vara olika stora och de olika påverkande 

faktorerna kan vara korrelerade med varandra. (Petersson & Jacksson, 2000, hämtat ur Lockner, 

2006). 

Om alla produktionsdata är partiell som beskriver att denna faktor påverkade kapaciteten vore 

det enkelt att utvinna korrigeringsfaktorer. Oftast är det flera faktorer som påverkar en output 

och därför är en totalfaktorrapportering det vanligast förekommande vid rapportering av 

produktionsdata. 

Denna rapport kommer att fokusera sig på de medvetna faktorerna. Omedvetna faktorerna anses 

vara t.ex. trafikköer, blixthalka etc. Ett exempel på medveten faktorer är korsande elkablar när 

en spillvattenledning läggs i en schakt. De befintlig nedgrävda elledningarna finns på fem olika 

ställen. Grävningstakten måste dämpas för att säkerställa att ledningen inte skadas av 

grävningen och orsaka försening. Dessa elledningar anses i föreliggande rapport vara medvetna 

faktorer i utförandet. Även saker som orsakar merarbeten eller reducering av arbetshastigheten 

anses vara påverkande faktorer i utförandet. 
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3.3 Inkörning 

Ordet inkörning beskrivs enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) som, 

… den tidsreduktion som uppstår då ett och samma arbete upprepas vid serie produktion”. 

”Inkörningen gäller såväl för en individ, ett arbetslag som för hela arbetsplatsen och dess 

organisation. Inkörningen innebär att arbetsmetoderna finslipas och vidareutvecklas samt att hela 

arbetsplatsens organisation trimmas in.  

Ett exempel på inkörning är då arbetare skall montera 20 likadana fönster i en vägg med samma 

väggförhållanden. Till skillnad från första kommer det att vara en kortare tidsåtgång för att 

monterar sista fönstret. Detta beror på att arbetarna blir vana, använder rätt utrustning samt att 

de inte behöver läsa ritningarna så ofta. Inkörningen har då visat att monteringstiden har 

minskats från tiden det tog att montera första fönstret. Begreppet ackumulerad eller sammanlagd 

tidsmedelvärde är totala tiden genom antalet, i detta fall fönster, t.ex. 300 timmar krävs för att 

montera 60 fönster blir 300/60=50 tim./st. det ackumulerade tidsmedelvärdet. Stycktid är t.ex. 

tiden för fönster nummer 60 att montera. I själva verket kanske de tog 45 timmar att montera det 

fönstret.   

Vid all analys baserade på empirisk observation bör man ta hänsyn till inkörningstal för varje 

faktor. När faktorer förekommer i rapporterad produktionsdata antas i denna studie att det är ett 

ackumulerat tidsmedelvärde om inget annat anges. 

3.4 Tidsbegrepp 

I produktionsdata mäts utfört arbete i kapacitet och enhetstid för arbetsmomentet. Här förklaras 

de olika sätten att mäta och vad som skiljer dem åt. 

Det är viktigt att det framkommer tydligt vilken typ av tidsenhet som är angivet och vad som 

ingår i tiden i rapporterad produktionsdata. T.ex. ingår tid för att vänta, störningar eller 

instruktioner. 

 

Figur 3 Begrepp för indelning av tider (byggförbundet, 1972, 

hämtad ur Lundgren, 2000) 

Metodtid Är den direkta produktiva arbetstiden som går åt för att utföra 

arbetsmomentet. I det ingår även förflytta material, spika, bearbeta 

och montera etc.  I metodtiden ingår även väntan på varandra i ett 

arbetslag (Antonsson & Hansson, 2009). 
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APL -tid APL betyder arbetsplatstillskottstid och är tid för arbetsplanering 

samt den sammanlagda tiden för väntan, hinder störningar och 

avbrott som max får vara i en timme. APL -tid delas även in 

arbetsfrekvent (AF)- och tidsfrekvent (TF)- tid. Då den 

arbetsfrekventa beror på arbetets art: ordergivning, ritningsläsning, 

väntan på materielleveranser, krånglande maskiner och utrustning. 

Den tidsfrekventa tiden är tiden som det tar för iordningställande 

av arbetsplatsen och gångtid till arbetsbodar till och från 

arbetsplatsen morgon och kväll (Antonsson & Hansson, 2009). 

Driftavbrottstid Den tid som överstiger en timmas väntan utöver APL- tiden 

övergår till driftavbrottstid (Lundgren, 2000). 

Totaltid  Den totala tiden för hela aktiviteten såväl produktiv och 

improduktiv tid för hela utförandet (Lundgren, 2000). 

3.4.1 Kapacitet 

Kapacitet avser nivån på förmåga att utföra en aktivitet under en viss tidsperiod. Den mäter en 

mängd som kan utföras på en viss tid t.ex. styck per minut eller m
2
 per timme (Lundin & Ålund, 

1972, hämtad ur Lockner, 2006). Kapacitet kan mätas i olika tider men oftast under drifttiden. 

Producerad mängd anges och mäts på olika sätt, t.ex. lyktstolpar mäts i st., kantsten i meter, 

asfalt i m
2
 och schakter mäts i m

3
. Tidsenhet är tiden det tagit för arbetet. 

           
                

         
 

Figur 1 beräkning av kapacitet (Lundin, & 

Ålund, 1972, hämtad ur Lockner, 2006). 

3.4.2 Enhetstid  

När tidsenheter används bör det tydligt framgå vilken tidsenhet som används. Den vanligaste 

tidsenhet är timmar (h), men andra tidsenheter såsom dagar kan förekomma då exempelvis en 

grov planering ska göras. Enhetstid är inversen på kapaciteten och kan också mätas i olika tider 

men oftast görs mätningen under drifttiden. 

För att framställa en enhetstid används mängd och det kan anges i m, m
2
, m

3
, kg, ton eller st. 

Enhetstider anger hur lång tid det tar att utföra ett visst arbete. T.ex. antal arbetstimmar för att 

montera ett ton armering.   

           
         

          
 

Figur 2 beräkning av enhetstid (Lundin, & Ålund, 

1972, hämtad ur Lundgren, 2000). 
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Olika typer av enhetstider: 

Personenhetstid  är måttet på hur lång tid arbetet tar för en arbetare att utföra en 

mängdenhet. T.ex. 14h/ton.   

Lagenhetstid  är tiden som det tar för teamet att genomföra arbetet. Det kan bestå 

av t.ex. två arbetare och en maskin som tillsammans behöver ett 

visst antal timmar för varje mängdenhet. T.ex. 4h/m
2
. 

Maskinenhetstid  är tiden som behövs eller krävs för maskinen att slutföra varje 

mängdenhet. Enhetstid för en maskin kan vara t.ex. 3h/m
3
. 

(Samtliga enhetstider är ref. ur Lundgren, 2000). 

3.5 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring inom byggsektorn beskrivs som ”uppsamling och lagring av information 

för användning i nuvarande och kommande projekt” (Johansson & Mattsson, 2006). Genom att 

göra erfarenhetsuppföljning bildas kunskapsbanker som i huvudsak oftast skall vara tillgängliga 

för alla inom företaget. Erfarenhetsåterföring kan t.ex. göra det möjligt för kalkylavdelningar att 

använda sig av produktionsdata så att man kan räkna på arbeten. Även för arbetare som behöver 

en uppfattning av hur vissa arbetsmoment går till har nytta av erfarenhetsåterförening. Samt att 

ständigt jämföra med sig själv och kontinuerligt försöka förbättra sig. 

Erfarenhetsåterföring kan delas upp i två delar, en teknisk och en allmän. Den tekniska 

erfarenhetsuppföljningen handlar om metoder och hur man tekniskt utför arbetsmoment. Den 

allmänna delen innehåller information i form av ekonomi, tid och kapacitet m.m. (Persson, 

1996). 

Under 60-talet var erfarenhetsåterföringen mycket mer aktiv, enligt Lundgren (2000). Företag 

hade extra bemanning, s.k. tidsstudiemän som endast var sysselsatta med att göra 

uppföljningsrapporter. De var ständigt ute på arbetsplatserna och gjorde mätningar på 

enhetstider, mängder och kapaciteter för de olika arbetsmomenten. Dessa tidsstudiemän 

avskaffades sedan under 70-talet pga. rationalisering och arbetsledare samt produktionschefer 

tog över arbetet med att följa upp arbeten. Men återrapporteringen minskades under 80-90 -talet 

pga. fortsatt rationalisering samt att arbetsbelastningen bland personal i produktionen har blivit 

större med åren (Lundgren, 2000). De tidsstudier som en gång gjorts är många gånger väldigt 

värdefulla men har blivit omoderna och många rapporterade produktionsdata skiljer sig en aning 

från dagens nya enhetstider och kapaciteter. 

I en jämförelse gjord mellan böckerna Arbetsdata (1973), Ackordlista nybyggnad (1994) och 

Nybyggnads lista (1999, alla ref. i Ling & Trygg, 2007) visas det tydligt att de jämförda 

arbetsmomenten i den senaste utgivna boken har kortare enhetstider och större kapaciteter. 

Detta beror på utvecklingen av verktyg och maskiner inom branschen. Vissa enhetstider och 

kapaciteter har inte ändrats, medan vissa har blivit något större pga. de ergonomiska kraven som 

ställs på en arbetsplats idag (Ling & Trygg, 2007). 

Det är en allmän uppfattning inom byggsektorn att erfarenhetsåterförening måste 

vidareutvecklas. Detta har tydligt visats i andra studier bl.a. av Trygg & Ling (2006), Lundgren 

(2000), Bengtsson & Svensson (2005) och Mellander & Nystedt (2005). 
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Gemensamt mellan dessa fyra examensarbeten, listade ovan, är att de understryker att 

erfarenhetsåterförening är en viktig faktor i effektiviseringsarbetet inom byggbranschen. När 

produktionsuppföljning görs är det viktigt att det framgår vilka faktorer som påverkade 

enhetstiderna och kapaciteterna. Det är också viktigt att dokumentera metodval och vilka 

tillvägagångsätt man använde sig av i utförandet för att kunna analysera och göra kopplingar till 

liknande projekt. 

Genom att upprätthålla en bra dokumentation och kommunikation mellan arbetskollegor blir 

erfarenhetsuppföljning ett effektivt hjälpmedel och det kan ge företaget en bättre 

kvalitetssäkring. Genom att upprätta en erfarenhetsuppföljning bestående av negativa och 

positiva erfarenheter undviker man att samma misstag upprepas samt att nyutvecklade 

arbetsmetoder sprids. 

I en enkätundersökning (Mellander & Nystedt, 2005) bland Skanskas anställda, frågades 

projektchefer, kalkylatorer, arbetsledare och produktionschefer om det ansågs positivt att 

dokumentera och rapportera produktionsdata till kontoret. Resultatet av enkätundersökningen 

var positivt där samtliga var överens om att erfarenhet måste tas till vara på och utnyttjas. Dock 

önskades det av arbetsledarna att dokumentationen inte får vara för omfattande, utan måste 

kunna göras snabbt och smidigt. Det betyder att intresse för att samla uppföljningsdata finns, 

dock att rapporteringen inte får vara för omfattande. Just för att minimera risken att rapportering 

inte blir låg prioriterat.   

3.5.1 Lean Construction 

Under 50-talet i Japan utvecklades konceptet Toyota Production System (TPS) inom 

bilindustrin vilket erfarenhetsåterförening (kap. 3.5) bygger på. Konceptet handlar om att 

effektivisera processen genom att minska icke värdeskapande tid genom lättare montage, 

redovisning och logistik. Idag är detta koncept världskänt och kallas för Lean production. 

Många företag inom olika branscher har implementerat dessa produktionssystem. Lean 

Construction är byggindustrins svar på Lean Production som beskrivs som följande ”målet är 

enkelt, att effektivisera byggandet, minska antalet fel och skapa värden för kunden” (Mellander, 

& Nystedt, 2005). Lean Construction betonar att människor och maskiner inte kan jobba fortare, 

men att processen kan planeras bättre och göras mer effektiv. Mycket av detta nås genom 

standardiserade arbetssätt. Medarbetarna skall även få en trivsammare arbetsplats där de 

känner att deras kunskap tas tillvara” (Mellander, & Nystedt, 2005). 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att ge förslag på hur Skanska kan förbättra arbetsplanering genom att 

ta fram korrigeringsfaktorer baserade på användning av t.ex. alternativa resurser, yttre 

förhållanden och hinder av olika slag i arbetsgången. Med utgångspunkt från detta har egen 

konstruerad modell testats och valts som metod för arbetet. 

Att använda empiriska observationer för produktionsmätningar skulle ha gett uppdaterade 

värden och varit en optimal del av metodvalet. Det skulle dock kräva mycket tid för mätningar 

av arbetsmoment för att kunna framställa ett kapacitetsvärde. Istället används insamlad 

rapportering och scenarioframställd produktionsdata för att bearbetas och bestämma kapacitet 

för olika faktorer. Dessa insamlade produktionsdata och scenarioframställd produktionsdata 

kommer bidra till framställningen av korrigeringsfaktorerna.  

Insamling av verklig produktionsdata har varit svår och komplicerad samt att svarsfrekvensen 

har varit låg. Detta innebär att de produktionsdata som erhållits är väldigt få, vilket innebär att 

resultatet kan bli svår att analysera och därav svår att dra slutsatser. Scenarioframställd 

produktionsdata har istället fyllt ut för att ersätta den mängd verklig uppföljd produktionsdata 

som skulle ha behövts. Med dessa kompletteringar kommer resultatet att kunna vara mer 

representativt.  

4.2 Inledande intervjuer 

För att bekanta sig med vad som kan anses vara påverkande faktorer i arbetsmomentet kan 

några korta intervjuer vara till fördel. Det är viktigt att hålla tämligen öppna intervjuer med 

produktionspersonal för att lokalisera påverkande faktorer i utförandet. Lika viktigt är att den 

som blir intervjuad har möjlighet att ge öppna svar på frågor. Som intervjuare är det också 

viktigt att man håller en röd tråd samt att man inte ställer ledande frågor. Just för att få så 

korrekt svar så möjligt.  

Intervjuerna bör ske med personal i produktionen som är välbekanta med utförandemomentet 

och som kan ge förslag på eventuella faktorer som påverkar kapaciteten. Det finns många 

faktorer som kan påverka ett arbetsmoment. Det är viktigt att urskilja vilka faktorer som har 

störst påverkande faktor så att fokus ges till dessa. Om varje faktor skulle fastställas och 

analyseras skulle många korrigeringsfaktorer bli irrelevanta pga. det skulle bli alldeles för 

detaljerat att arbetsbereda. Vid intervjutillfället bör det även efterfrågas vilka 

korrigeringsfaktorer som önskas av produktionspersonalen, eftersom det är personalen som ska 

jobba med resultatet. Ett exempel på en sådan fråga skulle kunna vara ”Vilka anses vara de mest 

nödvändiga faktorerna att korrigera för?  

4.2.1 Processmodell  

Produktionsdata har används som input till att testa processmodellen (figur 3) för att framställa 

korrigeringsfaktorer. Modellen är utformad i fyra steg och beskriver hur produktionsdata skall 

behandlas: 
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1. Datainsamling: Insamling av produktionsdata. 

2. Kategorisering och databearbetning: All produktionsdata kategoriseras för att sedan 

bearbetas. Kategoriseringen sker efter störst faktor som påverkat kapaciteten & 

tidsåtgång i produktionsdata. I databearbetningen bearbetas varje kategori och 

påverkade faktorer ska värdesättas. 

3. Resultat beräkning: medelvärde för varje kategori kommer att beräknas. 

4. Utvärdering av resultat: Resultatet analyseras och granskas för att säkerställa om 

kapaciteter och tider är verklighetstrogna. Varje kategori kommer sedan att fastställas 

till ett korrigeringsvärde. 

 

Figur 3 Processmodell för framställning av korrigeringsfaktorer till normalläge. Egen 

konstruktion. 

En simpelt utvecklad och systematisk modell (Figur 3) ska stå till grund för hur man skall kunna 

med hjälp av rapporterad produktionsdata, göra en korrigeringsfaktor bestämning. 

Efterkommande kapitel beskriver hur den generella processen ska tillämpas.  

4.2.2 Datainsamling 

Insamlingen kan ske på två olika sätt, genom att använda sig av gammal eller ny aktuell 

produktionsuppföljning. Att använda sig av gammal uppföljd produktionsdata kan ge omodern 

och inaktuell information om tidsåtgång och kapaciteter på grund av materiell- och maskinell 

utveckling. Gamla värden kan fortfarande vara användbara då vissa kapaciteter fortfarande 

används idag enligt Carlsson, 2011.  

Att använda sig av nyuppföljd produktionsdata ger färsk information. Nyuppföljd 

produktionsdata kan tas fram genom platsbesök och då göra uppföljning av tidsåtgången, 

kapaciteten samt egen analys av påverkande faktorer. Dock att besöka flera arbetsplatser för att 

samla in aktuell data och information kan bli tidskrävande och därför kan det vara bättre och 

smidigare att göra en samlad insamling av produktionsdata via arbetsledare eller 

produktionscheferna. Uppföljningsblanketter (se bilaga 1) delas ut och fylls i av 

produktionspersonal som besvarar frågor angående deras tidsåtgång och kapaciteter, samt 

skriver ner faktorer som förekommit och vad som påverkat dessa dem under deras 

arbetsmoment.  

Fördelen med att använda uppföljd produktionsdata istället för mätning i form av 

empiriskobservationsstudier är tidsbesparingen. Om en påverkande faktor ska observationmätas 

måste inkörning beaktas och flera andra faktorer skulle behöva vägas in. Vid användandet av 

uppföljd produktionsdata är tiden och kapaciteten för det verkliga genomförandet dokumenterat. 

4.2.3 Kategorisering och databearbetning 

När en kategorisering ska göras är det viktigt att dessa kategorier motsvarar 

korrigeringsönskemålen som efterfrågas, eftersom det inte finns något värde i att ta fram 

korrigeringsfaktorer som ingen kommer att använda sig av. För att kunna urskilja vilken faktor 

1. Datainsamling 
2. Kategorisering 

och 
databearbetning 

3. Resultat 4. Utvärdering 
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som påverkar kapaciteten mest är det viktigt att man kategoriserar efter den typ av faktorer som 

orsakar störst belastning. När de huvudsakliga faktorerna är fastställd bör man kontrollera att 

faktorerna ingår i rapporterad produktionsdata för att göra en kategorisering. Det är då önskan 

att hitta data med partiella faktorer som påverkat kapaciteten.  

Som tidigare nämnt är dessa rapporterade produktionsdata oftast en totalfaktorrapportering som 

kategoriseras efter största påverkande faktorer (den faktor som hade störst påverkan på tid och 

kapacitet). Om den huvudsakliga faktorn bestod av ett flertal repeterande faktorer i momentet 

måste det säkerställas dvs. en upprepande partiell faktor. Det är därför viktigt att rapporterad 

produktionsdata innehåller noterade faktorer i utförandet och dess tid samt kapacitet som erhölls 

för att kunna göra en urskiljning. 

När all rapporterad produktionsdata är bearbetad är ambitionen att hitta en gemensam kapacitet. 

Syftet är att hitta likartade kapaciteter som har orsakats av samma typ av faktorer. Ett 

medelvärde ska sedan beräknas för dessa kapaciteter för att ta fram en allmän kapacitet. 

4.2.4 Resultat 

När ett resultat är skapat för varje kategori samt att ett medelvärde har beräknats, bör dessa då få 

ett värde i form av en procentuell enhet för att kunna jämföras med utgångskapaciteten ur 

normalläget. När medelkapaciteten divideras med utgångskapaciteten får faktorn ett 

korrigeringsvärde.  

                    

                
                       

Figur 4 Korrigeringsvärde beräkning.  

Om möjligt är nästa steg att korrigeringsbestämma varje individuell faktor, förutsatt att fallet 

består av en faktor eller upprepning av samma faktor. Om det t.ex. är noterat att det sker en 

repetition av samma faktor, kan en fördelning av korrigeringsfaktorn mellan antalet faktorerna 

göras då kapacitetsvärdet (i procent) delas med antalet hinder utvinns ett värde för varje 

individuell faktor. Detta är användbart om man vill korrigera för t.ex. stora faktorer. 

                    

                        
                                     

Figur 5 Beräkning av korrigeringsvärde per styck.  

Resultatet kan visualiseras på många olika sätt men i denna rapport väljs tabellform eller 

diagramformat. Korrigeringsfaktorer enligt figur 5 genererar ett ackumulerat tidsmedelvärde. 

4.2.5 Utvärdering 

Resultatet och dess utformning skall utvärderas av ny och erfaren produktionsarbetare. Framför 

allt är det viktigt att produktionspersonalen tycker att korrigeringsfaktorerna är enkla verktyg 

eftersom dem kommer att vara huvudanvändarna av den korrigerade tidsåtgången och 

kapaciteter.  Om korrigeringsfaktorerna skulle vara irrelevanta, är det i denna fas som 

produktionspersonalen kan korrigera faktorerna innan det fastställs och publiceras. 
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Om korrigeringsfaktorerna skulle vara felaktiga ska de granskas ytterligare om det faktiskt är 

möjligt att korrigerings-bestämma denna kategori. Analys får avgöra om korrigeringsfaktorerna 

ska genomgå en ny databearbetning eller slopas.    
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5. Val av fallstudie: Obundet bärlager 
Tillsammans med Skanska valdes att titta på utläggning av obundet bärlager. Syftet är att 

försöka höja kvalitén på normalläget som beskriver hur arbetet med obundet bärlager kan 

arbetsberedas bättre innan utförande. Önskemålet var att hitta olika faktorer för obundet 

bärlagersutläggning som bör korrigeras.  

5.1 Obundet bärlager 

Obundet bärlager är en blandning av flera grusmaterial och framställs oftast av antingen 

naturkrossad sten eller sprängkrossad sten. Natursten hämtas från naturen och krossas, sorteras 

så att mängderna innehåller rätt fraktionsstorlek samt fördelning. Krossad sprängsten är 

framställd genom att större sprängstenblock krossas för att sedan sorteras till rätt storlek och 

fördelning av fraktionerna. Volymvikten för båda typerna är ca 1,6 ton/m
3
. Ett obundet bärlager 

innehåller, i bestämda proportioner, alla stenfraktioner från 0-31,5mm (VVTBT - obundet lager, 

2009). Obundet bärlager används vid väg- och parkeringsbyggen, under slitage- eller 

asfaltslager och under betongkonstruktioner. 

Vid utläggning av obundet bärlager finns normer att följa för att nå en optimal stabilitet. 

1. Vid utläggning av obundet bärlagret skall det vattnas rikligt över materialet. Risken för 

separationer i materialet minskar och man uppnår en bättre och optimal packningsgrad 

på lagret.  

2. Det obundna bärlagret justeras därefter till rätt höjd plus en till två centimeter med 

hyvel. Proceduren med vattning och justering görs sedan om till rätt höjd och jämnhet 

erhålls. Höjden mäts antingen med flukter, laser eller med GPS. 

3. Obundet bärlager packas sedan med en vält som har vibrationsfunktion i en konstant 

hastighet tills bärigheten inte ökar mer. De sista överfarterna görs med statisk last 

(ingen vibration) så att en bättre packning erhålls i över ytan. Vid användandet av 

bergkross blir bärigheten och hårdheten på ytan bättre än vid användandet av 

naturstenskross.  

4. Undvik trafik på färdigpackade ytor! (Vägbyggnad, 2006). 

Säkerhetsåtgärder vidtas vid obundet bärlagersutläggning så inte fordon eller annan verksamhet 

kan skada det färdigställda lagret. Det händer att separationer i materialet uppstår. Oftast sker 

separationer vid ovarsam utläggning och att materialet varit för torrt vid utläggning. Det 

obundna lagret ska erhålla en viss vattenkvot när det läggs för att undvika just separationer 

(VVTBT - obundet lager, 2009). Om materialet har separerats kallas det då för inhomogent 

material. Materialet är då inte tillräckligt blandat och mixat utan det delar upp sig i ”klumpar” 

av likartade fraktionsstorlekar. 

5.2 Obunden bärlagersutläggning, ett delmoment av hur en väg 

blir till 

En väg, gågator, cykelbanor, parkeringar osv. byggs upp med hjälp av flerlagerprincipen, flera 

lager med olika sten fördelningar och sammansättningar läggs uppe på varandra. Dessa lager 

ligger i skikt ända nere från botten av marken till översta och sista lagret (se figur 5). Under 

bilismens genombrott på 60-talet växte största delen av Sveriges bilvägar. I samband med det 

utformades metoder för hur vägar, gågator, parkeringar etc. skulle konstrueras. Dock så har 

ingen större skillnad skett på uppbyggnadssättet från då till nu men metoderna har förändrats. 
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Dessa nya vägar har blivit bättre, säkrare och tryggare i den benämningen att vägarna inte slits 

lika fort utan behålls i bra skick en längre tid. Dagens stora vägar är utformade med upp till 6-7 

lager på varandra för att stå emot kyla, vatten och tung trafik. Ytor med mindre trafik så som 

parkeringar, mindre vägar, gator och gågator används endast 2-4 lager beroende på mängden 

och tyngden av trafiken. 

5.3 En vägs uppbyggnad 

 

Figur 5 En motorvägs uppbyggnad (Bild hämtad från artikeln ”Så blir en väg till” ur 

tidningen ”På väg”, nr 1, 2011).  

Utläggning av ett obundet bärlager förekommer nästan alltid innan det ska ”asfalteras” om det 

så är en gå gata, mindre väg eller motorväg. Uppbyggnadssättet undertill för samtliga vägtyper 

är detsamma men dock så skiljer det på antalet lager och dess tjocklekar. Figur 5 visar en tydlig 

och systematisk bild på hur en motorväg byggs. Först grävs vägen fram. När rätt höjd på vägen 

är nådd, kontroller är gjorda så att underlagret är stabilt och godkänt, transporteras materialet till 

arbetsplatsen med hjälp av lastbilar som tippar och sprider ut materialet. Efter utläggningen 

kommer en maskin med hyvelblad (figur 5.1) att släta till ytorna. Efter varje lager som lagts ut 

måste det packas. Packningen sker med en s.k. vält (stort och brett hjul) som är utrustad med en 

vältmätare som kontrollerar att rätt packningsgrad har erhållits över de packade ytorna. Samtliga 

lager jämnas till, packas och kontrolleras innan nästa lager läggs ut. Vart efter alla bruna (lager 

8), beiga (lager 6) och gråa (lager 4-5) lager är hyvlade, packade och färdigställda, läggs sedan 

den svarta asfalten (bundna lagren, 1-3) ovanpå. De sista bundna lagren bildar körytan. Alla 

våra vägar i samhället är byggda enligt flerlagersprincip.  

 

Figur 5.1 Grävmaskin med bladfunktion. 
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Här förklaras kort alla lager med understa lagret först: 

8) Detta skikt kallas oftast för en terrass och ibland för underlager. Detta lager är grunden 

till en fast och stabil väg. Här måste det noga kontrolleras för att undvika fördyrande 

åtgärder i senare skeden. Vatteninnehållet i materialet i terrassen är helt avgörande och 

därför måste markens tjälfarlighet, dess kapillärsugning (materialets förmåga att dra till 

sig vatten), permeabilitet (materialets förmåga att släppa igenom vatten), stabilitet, 

packningsegenskaper och bärighet granskas. Med en hög vattenhalt i material kan det 

skada vägbyggnaden och orsaka sprickbildning, bulor, underminerad mark och 

sättningar (materialet komprimeras och ”sjunker”) senare i tiden. Marken måste erhålla 

goda förutsättningar att fortsätta bygga vidare på. 

7) Ovanpå terrassen läggs en geotextilduk. Detta skikt kallas för ett ”materialskiljande 

lager”. Man lägger ut en duk över terrassen med väldigt låg permeabilitet, nästintill helt 

vattentät som ska skydda ovanstående lager från att vatten ska kunna tränga upp i 

vägbyggnaden. 

6) Skyddslagret läggs ut ovanpå geotextilduken i form av block – sten med hjälp av en 

maskin med hyvelblad. Lagret kan variera mellan 200-1000mm tjockt som sedan 

packas flertalet gånger med en vält. Välten är utrustad med en vältmätare som 

säkerställer att materialet har erhållit rätt packningsgrad. 

5) Förstärkningslagret läggs därefter uppe på skyddslagret, ca 150-1000mm tjockt. 

Materialet består av alla fraktionsstorlekar från 0-90mm i diameter. Materialet sprids ut 

och jämnas till med hjälp av en maskin utrustad med ett hyvelblad. Åter igen packas 

materialet med en vält tills rätt packningsgrad har erhållits. 

4) Därefter läggs det obundna bärlagret ovanpå förstärkningslagret. Obundet bärlager har 

en varierande tjocklek mellan 40-200mm. Materialet hyvlas ut och packas med en vält 

tills rätt packningsgrad har erhållits. 

3) Bundet bärlager med tjocklek från 40-200mm läggs uppe på obundet bärlager. Detta 

lager består av blandat grus och asfalt som läggs ut med en asfaltsläggare. Materialet 

värms upp så det kan bearbetas lättare för att sedan läggas ut till en snygg och jämn yta. 

När det sedan har kallnat har materialet även stelnat. 

2) Bindlager är en deformationsstabilt asfaltslager som är ytterligare 40-60mm tjockt. 

Lagret består av bindmedel som ska fungera som ett spackel, täta ojämnheter och 

stabilisera föregående lager. Lagret bearbetas värmt och läggs också med en 

asfaltsläggare.  

1) Slitlager läggs allra sist ca 35-50mm tjockt som ett skydd mot det lite mjukare lagren 

undertill. Slitlagret fungerar som ett skal som är mycket hårt och ska stå emot hårt 

slitage från olika fordon.  
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6. Fallstudie på obundet bärlager 

6.1 Inledning till fallstudie 

Utgångsläget för denna rapport var att använda sig av nyrapporterad produktionsdata. Dock så 

är obundet bärlager ett säsongbetonat delmoment vid byggandet av en väg.  Att finna projekt 

som har kunnat göra verkliga kapacitetsuppföljningar på utläggning av lagret har varit svårt. 

Utläggning av obundet bärlager påbörjas inte förrän någon gång mellan maj till juni månad på 

grund av förarbetet såsom schaktning och terrassering oftast görs tidigt på våren. Dock så dröjer 

utläggningen av obundet bärlager tills snön är borta samt att det är torrt i marken.   

På grund av svårigheterna kring aktuell uppföljningsdata har scenarioframställd produktionsdata 

använts istället. Dessa produktionsdata har framställts genom enkätundersökning som har 

skickats till specifikt utvald personal inom Skanska. Fyra olika scenarier har simulerat verkliga 

förhållanden som respondenterna har fått ge sin respons över. Respondenten har tillhandahållits 

en karta över genomfört arbete, beskrivning på vad som gjorts och hur arbetsförhållandet har 

varit. Uppgiften för respondenterna var att simulera genomförandet, endast med ett fåtal 

styrningar, och fylla i en uppföljningsrapport (bilaga 1). Dessa simuleringsscenarier är extra 

input till att hypotespröva föreliggande processmodell (figur 3).  

6.2 Intervjuer angående syn på uppföljning 

Inledande intervjuerna gjordes för att efterfråga korrigeringsfaktorer som kan tyckas vara 

lämpliga att använda sig av i produktionen. I samband med sökandet efter uppföljningsdata 

kontaktades personal inom Skanska för att lokalisera negativt påverkande faktorer i 

arbetsmomentet att lägga obundet bärlager. Personerna frågades vad de ansåg vara faktorer som 

påverkar arbetsmomentet. Resultatet av intervjuerna har varit grunden för scenario-

simuleringen. 

Frågor som ställdes; 

 Vilka faktorer finns det som påverkar kapaciteten negativt vid utläggning av obundet 

bärlager? 

 Vilken detaljgrad av påverkande faktorer är lagom att korrigera för? 

6.2.1 Påverkande faktorer 

Många av de kontaktade betonade att flödet av material måste ske kontinuerligt till 

arbetsplatsen, så att maskiner vid utläggning av materialet inte står stilla. Det ligger inte i 

rapportens syfte att utveckla arbetsmomentet utan titta närmre på vad som istället påverkar 

kapaciteten.  

Samtliga framhävde att de yttre förhållandena såsom smalare vägbredd, att lägga i trånga 

miljöer och brunnsgrupper sänker kapaciteten vid utläggning. Att hitta korrigeringsfaktorer för 

ett brunnslock ansågs vara ”överkurs”, men eventuellt om det skede en upprepning av en 

brunnslocksgrupp. Om en samling av brunnslock skulle passeras med jämna mellanrum och 

skapar en större sammanlagd påverkande faktor kunde det anses vara värt att kolla upp om det 

fanns någon inverkan på kapaciteten. Dessa brunnslock placeras på helt olika avstånd från 

projekt till projekt. Det framgick inte heller några avstånd i produktionsuppföljningarna på 

brunnar i grupp etc. som gör det möjligt att studera påverkan av kapaciteten. 
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Det kan konstateras att vägbredden har inverkan på kapaciteten och därför har det valts för att 

granskas närmare. Tabell 1 visar den normala vägbredden vid nybyggnation. Det är givet att 

vägen är bredare på en motorväg och smalare på en ”normal tvåfältsgata”.  Men bredden är 

avgörande om obundet bärlager läggs i storstadsmiljö eller på landsbygd. Om obundet bärlager 

ska läggas i trängre miljöer kan inte samma hastighet hållas av maskinerna vilket påverkar 

kapaciteten. I t.ex. en storstadsmiljö kan inte väghyvel hålla samma hastighet på grund av 

eventuella kant- sidojusteringar, brunnslock, lyktstolpar, fundament rabatter etc., vilket gör att 

hyveln måste höja, sänka, vinkla och justera bladet för inte köra in i och skada dessa föremål. 

Tabell 1. En vägtyps tabell. (Tabell hämtad ur ”Vägar och gators Utformning  • VV 

publikation 2004:80 • 2004-05”) 

 

På gator då vägbredden är mindre än 3 meter är väghyvel inte längre lika framkomlig utan 

uthyvling av materialet göras oftast istället med grävmaskin.  Att lägga obundet bärlager med 

grävmaskin reducerar kapaciteten samt ökar risken för separation och där av blir ”smala vägar” 

en faktor. 

6.3 Scenario 

Sökandet efter verklig produktionsdata var svår och därför fick scenarioframställd, förslag på 

kapaciteter och metodval, fylla ut behovet. Valen av scenario påverkades av de nämnda 

faktorerna från intervjuerna. Den påverkande vägbredden är grunden till utformningen av 

scenarierna.  Dessa fyra olika scenarier med fyra olika förhållanden utspelar sig i en stadsmiljö, 

tätbebyggt villa område, villa område samt en statsparksallé.  

Syftet med valen av de olika scenarierna var att granska hur mycket av kapaciteterna reglerades 

i förhållande till miljön och vägbredden. Resultaten som tillhandahålls av respondenterna ska 

behandlas som helt olika projekt med tanke på att de har haft fria händer att reflektera fritt. En 

vägbreddsstyrning har gjorts på tre av scenarierna, nämligen 7 meter bred väg och smal väg. 

Anledning till detta är att vägbredd tros vara en viktig faktor. Tanken bakom det fjärde sceneriet 

var att generera produktionsdata från vilket villaområde som helst.  

Nästa steg var att utforma en uppföljningsblankett (se bilaga 1) som generar en bearbetningsbar 

information. Det efterfrågas bl.a. hur yttre påverkande faktorer var, hur runtomkring förhållande 

såg ut etc. så att personer som inte hade kontakt med projektet kan få en överblick av vad som 

genomfördes. Om informationen berättar mer om förhållanden gör det att uppföljningsrapporten 
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är mer användbar för andra projekt i framtiden. Detta i sin tur leder till att liknande projekt kan 

tillämpa sig av liknande metoder. 

Scenarierna utformades och skickades ut till erfaren produktionspersonal inom Skanska för att 

generera så verkliga uppföljningar som möjligt. Respondenterna (10 stycken) fick näst intill fria 

händer att besvara uppföljningsrapporten på, då endast behandlad yta samt att i tre fall var 

vägbredden bestämd. Scenariot berättar att vederbörande precis har genomfört ett lyckat projekt 

med att asfaltera ytorna. Därefter frågades vederbörande att göra en uppföljning på projektets 

metodval, förhållanden, kapacitet och tidsåtgång på bärlagersutläggning.  

6.3.1 Parken 

 

Figur 6 visar stadsparken i centrala 

Oskarshamn med egna justeringar. (karta 

hämtad på hitta.se se bilaga 2) 

Detta scenario utspelar sig i Oskarshamns stadspark (se bilaga 2) med kommunen som 

beställare. Gågatorna i parken asfalteras av olika skäl. Egna justeringar har gjorts med inritade 

höjder, i 2 meter stegringar, för att simulera kuperad terräng. respondenterna hade endast två 

styrningar, behandlad yta samt vägbredd ”smal”, men för övrigt helt fria händer att notera 

kapaciteter, arbetsmetod, påverkande faktorer, tjocklek, vägbredd och använda resurser.   

Tabell 2. Sammanställning av produktionsdata från respondenterna. 

Respondent Kap. [m2
/h] 

Tjocklek 
[mm] 

Vägbredd [m] 

1 250 120 3 

2 250 80 3 

3 24 30 2 

4 150 80 3 

5 50 100 2,5 

Medel 144,8 [m2/h] 82,0 [mm] 2,7  [m] 
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Respondenternas förslag till påverkande faktorer: 

 Vägbredd, avstånd till anslutningsvägar.  

 Smal väg, … Måste kantjustera med grävare.  

 Kantstensjusteringar 

 Kuperad terräng 

Två väldigt låga värden avviker från mängden. Dessa låga kapaciteter har berott på i ena 

projektet har föreslagits att utläggning av material görs med grävmaskin och i det andra har det 

med en liten läggare. Trolig kapacitet med väghyvel ligger någonstans mellan 150-250m2/h.  

6.3.2 Villa område 

 

Figur 6 visar ett villa område i utkanten av 

Oskarshamn (karta hämtad på hitta.se se 

bilaga 3). 

Detta scenario utspelar sig i ett villaområde i utankanten av Oskarshamn (se bilaga 3) där 

respondenten har genomfört ett projekt med kommunen som beställare. Bostadsområdet enligt 

scenariot var under uppbyggnad och gatorna skulle färdigställas. Respondenten hade endast en 

styrning, behandlad yta, men för övrigt helt fria händer att notera kapaciteter, arbetsmetod, 

påverkande faktorer, tjocklek, vägbredd och använda resurser.  

Tabell 3. Sammanställning av produktionsdata från respondenterna.  

 

 

Respondent Kap. [m2
/h] 

Tjocklek 
[mm] 

Vägbredd [m] 

2 300 80 6 

3 55 30 4 

4 750 80 6,5 

5 160 80 7 

10 80 80 6 

Medel 269,0 [m2/h] 70,0 [mm] 5,9 [m] 
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Respondenternas förslag till påverkande faktorer: 

 Smala gator med 90° kurvor, infarter, olika lutningar på gator. 

 Brunnar och anslutningsvägar. 

 Belysningsstolpar 

De två låga värdena har berott på dåligt materialflöde och mycket justeringar av brunnar och 

annat dylikt. Respondent 4 har föreslagit en hög kapacitet, dock har det angetts att påverkande 

faktorer förekommit. Faktorer i form av brunnar och lyktstolpar men dock inte i vilket antal. 

Den höga kapaciteten beror på optimalt metodval för detta scenario. 

6.3.3 Hamngatan 

 

Figur 7 visar en centrumgata i Oskarshamn 

(karta hämtad på hitta.se se bilaga 4). 

Detta scenario utspelar sig en central del av Oskarshamn (se bilaga 4) där respondenten har 

genomfört ett projekt med kommunen som beställare. De stenlagda gatorna skulle tas bort och 

ytorna skulle asfalteras av olika skäl. Respondenten hade endast två styrningar, behandlad yta 

samt vägbredd 7m, men för övrigt helt fria händer att notera kapaciteter, arbetsmetod, 

påverkande faktorer, tjocklek, vägbredd och använda resurser.  

Tabell 4. Sammanställning av produktionsdata från respondenterna. 

Respondent Kap. [m2
/h] 

Tjocklek 
[mm] 

Vägbredd [m] 

2 300 80 7 

3 78 50 7 

4 250 80 7 

5 131 80 7 

6 150 80 7 

7 65 80 7 

Medel 162,3 [m2/h] 75,0 [mm] 7,0 [m] 
 



 

20 

 

Respondenternas förslag till påverkande faktorer: 

 … många brunns- och ventillock skulle bytas ut till nya. 

 Mycket brunnsjusteringar att ta hänsyn till. 

De låga kapaciteterna på 65 respektive 78m
2
/h avviker från de andra värdena. Ena 

produktionsrapporten verkar vara underbemannad medan den andra produktionsrapporten 

noterar att de brottas med bilister, brunnar och mycket kantstensjusteringar. I resterande 

produktionsdata föreslås även att de haft andra påverkande faktorer. Möjligt att de haft glesare 

mellan faktorerna eller att arbetet inte utspelat sig i miljöer med lika mycket distraktion av trafik 

etc. 

6.3.4 Idrottsvägen  

 

Figur 8 visar ett tätbebyggt villa område i 

centrala Oskarshamn (karta hämtad på 

hitta.se se bilaga 5).  

Detta scenario utspelar sig en central del av Oskarshamn (se bilaga 5) där respondenten har 

genomfört ett projekt med kommunen som beställare. Vägen ansågs vara för smal och har 

breddats samt att den har fått ett ensidigt fall mot en ränndal med brunnar längst vägen. 

Respondenten hade endast två styrningar, behandlad yta samt vägbredd 7 meter, men för övrigt 

helt fria händer att notera kapaciteter, arbetsmetod, påverkande faktorer, tjocklek, vägbredd och 

använda resurser.  
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Tabell 5. Sammanställning av produktionsdata från respondenterna. 

Respondent Kap. [m2
/h] 

Tjocklek 
[mm] 

Vägbredd [m] 

2 250 80 7 

3 163 50 7 

4 650 80 7 

5 79 100 7 

7 75 80 7 

8 75 80 7 

9 153 80 7 

Medel 206,4 [m2/h] 78,6 [mm] 7,0 [m] 
 

Respondenternas förslag till påverkande faktorer: 

 … kapaciteten sjönk på grund av 19 dagvattenbrunnar, 13 nedstigningsbrunnar, 8 

avstängningsventiler samt trafik. 

 … brunnar på endast en sida. 

 Smal vägbredd med många in- och utfarter. 

Återigen föreslogs ett högt värde i en produktionsrapport. Respondenten uppger att vägen varit 

helt avstängd för arbetet och endast brunnar på en sida. Resterande projekt har angett att de 

också stött på brunnar i utförandet, men de låga kapaciteterna kan ha berott på att i dessa 

områden läggs brunnar på båda sidor av vägen. Tre projekt avviker med mycket lägre kapacitet 

på grund av störande trafik.  

6.4 Verklig produktionsdatauppföljning 

På grund av bristande aktuell uppföljningsdata användes istället gammal och äldre 

produktionsuppföljning. Ett tiotal produktionsuppföljningar har då använts. Bland de tio utvalda 

har det varit möjligt att utvinna den information som behövts för att kunna göra en 

kategorisering. Resterande produktionsdata slopades på grund av att de innehöll bristande 

information om vart ifrån de kommit samt vad som påverkat kapaciteterna. Det har varit 

omöjligt att kategorisera dessa då det inte ens framgick vart lagret hade lagts. 

6.5 Tillämpning av processmodell 

Med hjälp verklig samt scenarioframställd produktionsdata ska nu processmodellen prövas 

(Figur 3).   

 

Figur 3 Processmodell för framställning av korrigeringsfaktorer till normalläge. Egen 

konstruktion. 

1. Datainsamling 
2. Kategorisering 

och 
databearbetning 

3. Resultat 4. Utvärdering 
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6.5.1 Inledande intervjuer 

Tidigare samt nuvarande personal inom Skanska har bidragit med påverkande faktorer. Utifrån 

de intervjuerna har ett antal faktorer valts att analysera hur kapaciteten påverkas av olika 

miljöer.  

6.5.2 Datainsamling 

Datainsamling har gjorts via scenarioframställd samt äldre uppföljd produktionsdata.   

6.5.3 Bearbetning och kategorisering 

I uppföljningsblanketten (bilaga 1) efterfrågades genomsnittlig vägbredd och dess kapacitet 

vilket gjorde det smidigt att göra uppdelningen. Produktionsdata har kategoriserats efter vilka 

miljöer de har rapporterat ifrån. Varje kategori har därefter medelvärdesberäknats (röda siffror).  

Tillgänglig produktionsdata som tillhandahållit har varit tillräcklig för att göra fler kategorier 

med olika miljöinflytande. Se nästa blad.  
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Tabell 6. Sammanställning av samtlig data. 

Kategorier, 
objekt/vägtyp. 

Respondent nr. Kap. [m2/h] 
Tjocklek 

[mm] 
Vägbredd [m] 

 Små entréer 
& plattytor. 

 
   

 
Entré ytor 19 150 - 

 
Under plattytor 37 200 - 

 
Medel 28,0 [m2/h] 175,0 [mm] - [m] 

  
   

Gång och 
cykelbanor. 

    

 
GA ytor 54 280 - 

 
Gång ytor 100 150 - 

 
Mindre ytor 175 - - 

 
Gator 166 120 - 

 
Medel 123,8 [m2/h] 183,3 [mm] - [m] 

      Smal väg / 
mindre än 3m 

i bredd. 
 

   

 
1 250 120 3 

 
2 250 80 3 

 
3 24 30 2 

 
4 150 80 3 

 
5 50 100 2,5 

 
Medel 144,8 [m2/h] 82,0 [mm] 2,7 [m] 

     Stadsmiljö / 
Normal 

tvåfältsväg. 
    

 
2 300 80 7 

 
3 78 50 7 

 
4 250 80 7 

 
5 131 80 7 

 
6 150 80 7 

 
7 65 80 7 



 

24 

 

 
Medel 162,3 [m2/h] 75,0 [mm] 7,0 [m] 

     Tätbebyggt 
villaområde / 

Normal 
tvåfältsväg. 

    
 

2 250 80 7 

 
3 163 50 7 

 
4 650 80 7 

 
5 79 100 7 

 
7 75 80 7 

 
8 75 80 7 

 
9 153 80 7 

 
Medel 206,4 [m2/h] 78,6 [mm] 7,0 [m] 

     Villa område / 
gatbredd 3-6m 

    

 
10 80 80 6 

 
2 300 80 6 

 
3 55 30 4 

 
4 750 80 6,5 

 
5 160 80 7 

 
Kv. Pinnen. 62 100 3 

 
Parkeringsplats. 100 200 - 

 
Medel 215,3 [m2/h] 92,9 [mm] 5,4 [m] 

 
        

Stora öppna 
ytor. 

    

 
Stor yta 20100m2. 229 150 - 

 

Norra hamnen, Container 
terminal 233 000m2. 450 80 - 

 
Motorväg 800 80 

 

 
Medel 493,0 [m2/h] 103,3 [mm] - [m] 
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6.5.4 Resultatberäkning 

En sammanställning av all bearbetningsbar produktionsdata som tillhandahållits finns ovan. En 

medelvärdesberäkning är gjord i samtliga kategorier. Medelvärdesberäkning anses vara projekt 

som lider av negativt påverkande faktorer och till följd en dämpad kapacitet. 

Tabell 7 visar även högsta erhållna kapacitet i dessa olika områden. Dessa kan anses vara 

lyckade projekt.  Det behöver inte betyda att projektet är fria från negativt påverkande faktorer 

utan ett optimalt val av arbetsresurser samt arbetsmetod kan vara bakomliggande faktorer. 

Tabell 7. Korrigeringsfaktor för respektive kategori. 

Korrigeringsområde 

Högsta 
erhållna 

Kap. 
[m2/h]  

Vägbredd 
[m] 

Tjocklek 
[mm] 

Medelberäknad 
Kap. [m2

/h] 

Medelvärde 
på 

vägbredden 
[m] 

Korrigeringsvärde 
för resp. område. 

 Små entréer & 
plattytor 

37 - 200 28 - 5 % 

Gång och cykelbanor 166 - 120 123,8 - 21 % 

 Smal väg/mindre än 
3m i bredd 

250 3 120 144,8 2,7 31 % 

Stadsmiljö/Normal 
tvåfältsväg 

300 7 80 162,3 7 38 % 

Tätbebyggt 
villaområde/Normal 

tvåfältsväg 
650 7 80 206,4 7 81 % 

Villaområde/gatbredd 
3-6m 

750 7,5 80 215,3 5,4 94 % 

Stora öppna ytor 800 - 80 339,5 - 100 % 

 

6.5.5 Utvärdering av resultat 

Se nästa blad. 
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Diagram 1 visa högsta rapporterade värden och medelvärden för respektive kategori.   
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Tydligt visas att kapaciteten ökar i olika miljöer. X-axeln anger förhållanden som varit för att 

erhålla de angivna kapaciteterna. Förklaringen till den höga lagertjockleken på små entréer och 

plattytor och gång och cykelbanor är att det inte läggs något förstärkningslager under, utan det 

obundna bärlagret läggs förmodligen direkt på terrassen. Eftersom hög lagertjocklek generellt 

leder till lägre kapacitet, kan detta vara anledningen till den låga kapaciteten. Tjockleken 

minskas då det läggs på smal väg och normal tvåfältsväg på grund av att förstärkningslager etc. 

används undertill.  Dock så ökar tjockleken i kategorin, stora öppna ytor. Bakomliggande faktor 

till det är att i produktionsrapporter beskrivs det att utläggning sker bl.a. på en kaj. Kajer 

trafikeras många gånger av tungt trafik. Det förekommer att områden med just tung trafik 

dimensioneras med tjockare lager, vilket gjorts i en rapporterad produktionsdata.  

Diagram 1 visas den högsta rapporterade värden i produktionsdata för varje kategori. Dessa 

kapaciteter anses då vara möjliga att erhålla eftersom diagrammet är baserat på produktionsdata 

som framtagits av erfaren produktionspersonal. De framtagna värdena känns därmed rimliga 

enligt personal inom Skanska, 2011. 

Risken finns att scenarioframställd kapacitet kan resultera i missvisande värden. Detta kan bero 

på att personerna inte lyckats föreställa sig scenariot eller endast varit med i projekt med låga 

kapaciteter.  Utfallet av resultatet hade blivit bättre om egna observationer hade varit möjligt. 

Dock för att bespara den tiden är syftet att använda färsk och ny produktionsdata.  

Tabell 4. Dataanalys, beskrivande statistik Stadsmiljö med normal tvåfältsväg. 

  
Stadsmiljö/ 

normal 
tvåfältsväg 

  Medelvärde 162,3 
Standard fel 38,5 
Median 140,5 
Standard 
avvikelse 94,2 
Varians 8871,5 
Kurtosis -1,3 
Skevhet 0,6 
Intervall 235 
Minimum 65 
Maximum 300 
Summa 974 
Styck 6 

 

En större mängd produktionsdata hade önskats för att säkerställa korrigeringsfaktorerna mer 

noggrant. Om fler produktionsdata behandlats hade det kunnat ge värdena en större precision. 

Med erhållna värden är standardavvikelsen närmare 100m
2
/h för att utföra arbetsmomentet i 

stadsmiljö vilket skiljer sig rätt mycket. Data som har tillhandahållits har varit till viss del 

svårbearbetad. 
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Det har varit omöjligt i många uppföljningar att avgöra vilka tider som har noterats, då endast 

siffror och enheten är angivet. Det framgår inte om det är metodtid, drifttid eller totaltid för 

arbetsmomentet. Mest ultimata för denna rapport är att framställda kapaciteter under drifttiden 

vilket också är det vanligaste tiderna som efterfrågas. Det borde inte vara en omöjlighet att göra 

den urskiljningen men dock beror det oftast på hur närvarande personen som fyller i 

uppföljningsblanketten är. Kapaciteten är avgörande på hur mycket personen varit delaktig i 

arbetsmomentet. Beroende på om personen som fyller i uppföljningsrapporten inte är i kontakt 

med arbetsmomentet utan kontrollerar utfört arbete mot dagens slut noteras nog totaltiden ned. 

Detta på grund av att personen inte varit medveten om eventuella förseningar, extra långsam 

promenad till arbetsbodarna (TF-tid) samt en massa krånglande maskiner (AF-tid) etc. Utan att 

reflektera över det noteras nog kapaciteten för totaltiden (t.ex. kapacitet över hela dagens 

timmar, utfört arbeta delat på antalet timmar som krävt att färdigställa arbetet). Om tvärtom, att 

personen har varit i kontakt med arbetsmomentet under hela utförandetiden så kan säkert en 

uppskattning göras av kapaciteten som erhölls under drifttiden. Om den informationen hade 

framgått i produktionsdata bidras det till en bättre jämförelse emellan kapaciteter. 

Att utrusta ett normalläge, som beskrivs som det just nu bästa kända sättet att utföra 

arbetsmomentet på, med totaltider vilket är inkl. driftavbrottstid skulle inte anses vara optimalt 

om de olika tiderna inte är angivna. Förutsatt att det inte har skett ett driftavbrott skulle tiden 

anses vara användbar. För att utrusta normalläget med bästa möjliga kapacitet och tidsenheter 

ska metodtid eventuellt drifttid rapporteras. Drifttid anses vara lättare att mäta pga. metodtiden 

är endast tiden då det arbetas, ej någon ritningsläsning eller dylikt. 

Ur produktionsuppföljning kan man anse att lagenhetstider och maskinenhetstider har noterats. 

Då fråga åtta, ”vilka resurser användes samt arbetsmetod?” (uppföljningsblankett, bilaga 1), har 

några respondenter angett antal yrkesarbetare, maskiner, vad maskinerna används till samt tiden 

för användandet av samtliga resurser. Resursvalet för arbetsmomentet är avgörandet och anses 

ha en stor inverkan på kapaciteter. Med tanke på att många produktionsuppföljningar har använt 

sig av olika resurser skulle kategorier kunna vara baserad metodval och på liknande resurs som 

använts för de olika arbetsmiljöerna. Då har de olika kapaciteterna haft samma utgångsläge och 

då hade påverkande faktorerna varit lättare att urskilja. Det hade bidragit till ett resultat med 

samma utgångsläge, men dock är mängden produktionsdata för denna studie inte tillräcklig för 

att göra denna gallring. 

Vissa respondenter har noterat urskiljd maskinenhetstid från lagenhetstiden i arbetsmomentet. 

Om fler produktionsuppföljningar gjorde en noggrann urskildring av resurserna och angett 

enhetstider för varje resurs vore det intressant att granska om det finns ett samband. Tämligen 

intressant vore att kunna göra en bestämning av korrigeringsfaktorer utifrån vilken arbetsmiljö 

samt resurser som ska hanteras. T.ex. att visualisera enbart maskinkapaciteten i ett diagram och 

hur miljön påverkar kapaciteten etc.  

Det har inte framgått tillräcklig mängd av repeterande faktorer för att kunna säkerställa en 

individuell korrigeringsfaktor. Det är klart nyttigt att notera de faktorer som påverkat 

kapaciteten för att upplysa om dessa i normalläget. Att faktorer har förekommit i 

produktionsuppföljningarna har noterats. Faktorer i form av brunnar, lyktstolpar, vägbredd etc. 

samt att störande trafik och materialbrist har påverkat kapaciteterna negativt. Arbetet har bl.a. 

fått göras i etapper på grund av vägar inte kunnat spärras av helt. Arbetet har gjorts på ena sidan 
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av vägen för att lämna plats åt trafik och fotgängare. Även bristande materialflöde till 

arbetsplatsen har påverkat kapaciteten på grund av att lastbilar som levererar material haft 

svårigheter med framkomlighet. Det har framför allt förekommit i scenarioframställd 

produktionsdata som utspelat sig i trängre miljöer. Att arbeta i stadsmiljö/trängre miljöer där 

framkomligheten för material är begränsad och plats åt trafik måste lämnas har större inverkan 

på kapaciteten än vad en samling brunnar har. Det är inte alltid möjligt att skapa öppna 

transportsträckor för lastbilar samt stänga av trafiken. Dock rapporteras produktionsdata där det 

varit möjligt att göra dessa åter gärder. Frågan är bara hur ofta det händer att materialflödet inte 

brister samt trafiken inte stör? Om det inträffar väldigt sällan kanske det inte är optimalt utrusta 

normalläget med dessa värden men dock väldigt viktigt att nämna att kapaciteten är uppnåbar. 

Det hade dock varit bra om det framgick hur mycket av materialflödet eller trafiken påverkade 

kapaciteten. Kanske notera kapaciteten som erhålls undertiden det finns material så att framtida 

projekt med samma yttre miljö dock t.ex. med inget lidande av materialbrist och trafik kan göra 

en uppskattning av sina projekt specifika kapaciteter utifrån vad normalläget anger.  

Det förekommer i scenarioframställd produktionsdata att vissa projekt har väldigt låga 

kapaciteter dock med många och stora negativt påverkande faktorer. Dessa kapaciteter avviker 

från normen i respektive kategori vilket drar ner medelvärdet. Dessa värden kan bero på 

okunskap eller olika metodval, men dock är dessa värden värdefulla då det faktiskt har 

”förekommit” att ett projekt erhållit dessa kapaciteter. För att höja medelvärdeskapaciteterna, 

pga. t.ex. två låga kapaciteter, kan det vara värt att urskilja dem för att sätta dessa i en egen 

tabell som berättar vilken kapacitet som kan erhållas då dessa faktorer förekommer. Dessa låga 

kapaciteter hade eventuellt kunnat skapa en egen underkategori om det framgick lite mer exakt 

vad som påverkade kapaciteterna. Detta för att upplysa i normalläget vad underkategorin 

betyder och vad kapaciteten beror på så framtida arbetsberedare kan göra en jämförelse 

sinsemellan underkategorin och sitt projekt. 

Dock så ur produktionsuppföljningarna verkar det varit tillräckligt många påverkande faktorer 

att beakta en inkörning. Då endast ackumulerad medelvärde angett då tiden är utsprida på 

samtliga faktorer. T.ex. i samtliga bostadsområden har de haft flera brunnar som påverkat 

kapaciteten negativt men inte hur mycket. Det har då i sin tur lett till att kapaciteterna som 

noterats i uppföljningsblanketterna endast är framdriften. Oftast brukar arbetsmomentet öka 

efter flera dagars arbete vilket gör att arbetare, maskinförare är medvetna hur de ska lösa 

kommande problem. Viktigt är då för att undvika att ett stort inkörningstal ska förekomma i 

produktionsdata att fylla i uppföljningsblanketter i slutet av varje arbetsmoment. 

Om den rapporterade produktionsdata endast påverkats av en sorts faktor hade det eventuellt 

kunnat anses som en repeterande partiellfaktor. Möjligheten att bryta ur faktorerna separat hade 

då varit möjlig. Dock så uppges inte antalet av faktorer så noggrant samt att kapaciteten faktiskt 

påverkats av andra faktorer. Alla produktionsrapporterna har bestått av totalfaktorer t.ex. att 

många projekt har påverkats av vägbredd, trafik och dåligt materialflöde. Att bryta ut och 

beräkna materialflöde som en faktor skulle vara tämligen svårt att göra. Samt att göra en 

korrigeringsfaktorbestämning efter hur lång tid en lastbil är försenad skulle varit ohållbart och 

framför allt är det omöjligt att förutse trafiken lastbilarna rör sig i. Om t.ex. närliggande 

vägprojekt påverkar trafiken eller rusningstrafik är omöjligt att korrigera för.  
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7. Rekommendationer 

7.1 Dokumentation och kategorisering 

Detta kapitel ger förslag till hur Skanska kan öka kvalitén på normallägen. De två viktigaste 

frågorna för att kunna förbättra precisering av normallägen är dokumentation och 

kategorisering.   

Det är viktigt att produktionsdata är dokumenterade för att kunna analysera vilka faktorer som 

har störst belastning i arbetsmomentet. Att kategorisera produktionsdata efter typ av faktorer 

möjliggör en jämförelse av kapaciteter. Därmed blir det ett bättre korrigeringsvärden för 

komplettering av normallägen.  

För att få bra produktionsdata är det viktigt att uppföljningsblanketterna är korrekt utformade 

och efterfrågar rätt information.  Uppföljningsblanketterna bör vara utformade så sätt att 

produktionsdata bidrar med tillräcklig information som möjliggör en mer preciserad 

kategorisering. Därefter kan samband mellan arbetsmomenten fastställas. 

Rekommendationer för framställning av korrigeringsfaktorer: 

1. Uppföljningsblanketterna: Rätt och tillräcklig information måste erhållas av 

produktionspersonal 

2. Kategorisering bör göras efter likartade faktorer och metodval för att kunna analysera 

hur olika faktorer påverkar kapacitet.  

3. Korrigeringsfaktorer bör beräknas för varje kategori för att erhålla relevanta 

korrigeringsvärden. 

Processmodellens andra steg med att kategorisera är konstruerad för att kunna tillämpas på alla 

arbetsmoment. Det är ett generellt tillvägagångssätt att framställa korrigeringsfaktorer som 

kommer möjliggöra att uppskatta och reglera kapaciteten för samma arbetsmoment med olika 

förekommande faktorer. 

7.2 Förslag på hur uppföljning skall kunna göras 

Som nämnts i förgående kapitel är uppföljning grundläggande för att kunna ta fram korrekta 

korrigeringsfaktorer och därmed öka kvalitén på normalläget. Att informera personalen om 

syftet med uppföljningsblanketten samt ge instruktioner om hur blanketten bör fyllas i är viktigt 

för att säkerställa att rätt information samlas in.  En kort demonstrationsvideo kan vara ett sätt 

att säkerställa att rätt information ifylles i uppföljningsblanketterna. Att berätta bakgrunden till 

det hela samt varför det är viktigt att de gör en noggrann uppföljning är nyttigt så att personen 

ägnar den tid som krävs. Vidare kan videon även demonstrera vad en negativt påverkande faktor 

är, vilka enhetstider som ska användas och att uppföljningen ska göras mot slutet av 

arbetsmomentet för att eventuellt kunna inkludera ett bra inkörningstal. Videon och 

uppföljningsblanketterna bör vara enkelt utformade för att få så hög svarsfrekvens så möjligt av 

produktionspersonalen. Om uppföljningsblanketterna är för svårhanterade finns det risk att det 

inte prioriteras och svarsfrekvensen blir låg. 
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Rekommendationer på frågor som bör ingå i uppföljningsblanketten: 

 Vilka faktorer förekom?  

o Alternativt utforma uppföljningsblanketten med kryssrutor för ev. faktorer. 

o Ev. antal faktorer och hur mycket snabbare det går efter x antal behandlade 

faktorer. 

 Vilka resurser och arbetsmetod användes? 

 Vilka tider behandlades?  

o Vad ingick i tiden som noterades? 

 Vad är tiden för färdigställt arbetsmoment eller delmoment? 

 T.ex. metod plus TF-tid av arbetsmomentet.  

Om det är av större vikt att granska ”runt om kring” förhållanden be t.ex. vederbörande bifoga 

ritningar. På så sätt kan man visualisera sig om hur yttre förhållande sett ut och man kan studera 

genomfört arbete för att lättare fastställa påverkande faktorer och underlätta kategoriseringen. 

Uppföljningen skulle kunna göras t.ex. vart femte år, på varje normalläge för att ständigt jobba 

med uppdaterade värden. Ett schema kan utvecklas så att uppföljningen på samtliga 

arbetsmoment inte görs på samma gång för att jämna ut arbetsinsatserna.  

Eftersom arbetet med framtagning av korrigeringsvärden är tidskrävande, skulle man kunna 

rationalisera arbetet genom att låta en liten grupp endast jobba med framtagningen av 

korrigeringsvärden. Om det inte är möjligt får ansvaret ligga hos ansvarig personal för varje 

normalläge. De får då istället genomföra en individuell kvalitetsökning på sina normallägen. 

Fördelen är att varje ansvarig person till normalläget är redan bekant med arbetsmomentet samt 

medveten om de eventuella faktorer som förekommer under genomförandet. Detta underlättar 

kategoriseringen eftersom personalen vet redan vad som skulle anses vara önskvärt att korrigera 

för. När kategorisering och bearbetning görs är Microsoft Excel ett enkelt verktyg att använda 

sig av. Produktionsvärden kan enkelt föras in, kategoriseras, beräknas och eventuellt plottas in i 

ett diagram. 

För att få användbara korrigeringsfaktorer måste personalen som arbetar med produktionsdata 

se syftet med att följa upp. ”… målet är enkelt, att effektivisera byggandet, minska antalet fel 

och skapa värden för kunden” (Mellander, & Nystedt, 2005). Den praktiska fördelen för 

produktionspersonal är att arbetstid för arbetsmomenten kan planeras bättre, vilket självklart är 

en fördel för hela Skanska koncernen.  

I en enkätundersökning (Mellander & Nystedt, 2005) gjord bland Skanska anställda, frågades 

projektchefer, kalkylatorer, arbetsledare och produktionschefer om det ansågs positivt att 

dokumentera och rapportera produktionsdata. Resultatet av enkätundersökningen var positivt, 

samtliga var överens om att erfarenhet måste tas till vara och utnyttjas. Dock önskades det av 

arbetsledarna att dokumentationen inte får vara för omfattande, utan måste kunna göras snabbt 

och smidigt. Det betyder att det finns intresse att samla produktionsdata och jag håller med 

Melander och Nystedt som nämner att medarbetare får en trivsammare arbetsplats när de känner 

att deras kunskap tas tillvara.   
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7.3 Förslag till att implementera   

Att införa detta system för att samla in produktionsdata för att eventuellt kunna korrigera 

normallägen är en förändring som kan möta motstånd eftersom det skulle krävas resurser för att 

genomföra.  Bör nya tjänster tillsättas eller ska befintlig personal avsätta tid för att införa 

systemet? Att inkludera ytterligare arbetsuppgifter på redan hög-belastad personal är svårt. 

Förändringar kan många gånger möta motstånd. Om syftet och målet är tydligt kan motståndet 

minska och personal bli mer öppna för förslaget. Med hjälp av detta system skulle företaget 

kunna bygga upp en värdefull och användbar erfarenhetsbank. För att lyckas med införandet av 

system för att samla in produktionsdata är det viktigt att beslutet är djupt förankrad i 

organisationen samt att ledning ställer krav att produktionspersonal prioriterar dessa frågor. 

Detta är ett förslag och ingen slutgiltigt lösning på hur man ska kunna erfarenhetsåtersamla. 

Viktigt är att vara medveten att samla erfarenhet är klokt, för då när väl misstag begås kan flera 

lära sig av det. Även tvärtom, i detta fall med normallägen kan personal lära sig effektiva, 

välfungerande och smarta tekniska lösningar att tillämpa i sina projekt.       

Det skulle vara bra att följa upp de som bidragit med produktionsdata genom tacka dem samt 

visa genererat resultat. Bra vore även om de som använder sig av normalläge kan ge sin respons 

så även det bekräftas från flera håll att produktionsuppföljning är användbara.  Där av får 

personer som jobbar med framställandet samt de som skriver uppföljningar intyg att det man 

åstadkommit är något värdefullt.  

Det finns risk att oro skapas bland produktionspersonal när produktionsuppföljningar ska göras, 

eftersom det kan upplevas att de olika projekten ska jämföras med varandra eller mot 

normalläget. Det är viktigt att betona att detta inte är syftet med uppföljningen. 

Produktionspersonal kan befara alldeles för höga siffror i normallägena och känna att det är en 

ständig kamp att för hålla sig till de angivna kapaciteterna och enhetstiderna. Om värden 

ständigt skulle förbättras och produktionspersonal skulle tycka att korrigeringsvärden är alldeles 

för höga skulle en viss misstänksamhet skapas då personal tycker normalläget anger 

fantasisiffror.  
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8. Reflektion 
Det finns väldigt många olika tillvägagångssätt för att beräkna korrigeringsfaktorer för 

normallägen. Att hitta bra produktionsdata som kan vara grunden för korrigeringsfaktorerna har 

varit svårt. Tanken var från början att också testa processmodellen mot förstärkningslager (kod 

DCB.2, AMA anläggning), men hanns inte med, för att ytterligare demonstrera 

processmodellens steg.  

Om det hade varit känt från början att produktionsdata inte var tillgänglig för arbetsmomentet 

utläggning av obundet bärlager hade upplägget gjorts på ett annat sätt. Arbetet hade fokuserats 

på andra arbetsmoment som har tillgängligt produktionsdata. Ett arbetsmoment som utförs 

under samman säsong med detta examensarbete hade varit en fördel då det finns större 

möjligheter att få ny och mer produktionsdata. Med hjälp av fler produktionsdatavärden hade 

det eventuellt jämnat ut medelvärdet för respektive kategori. 
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Bilaga 2 Scenario: parken 
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Simulering av produktionsuppföljning. 

Denna enkät är en del av min studie som kommer i huvudsak att kontrollera om informationen 

från mina uppföljningsrapporter är tillräcklig för att kunna utvinna den information för att kunna 

göra en tid och kapacitetsbestämning. Denna undersökning kommer ge mig input för att kunna 

testa min modell. Min modell bygger på att fråga efter specifika saker i uppföljningsrapporter 

med tyngd på yttre förhållanden och hinder i produktionen. Att använda sig av gammal 

uppföljning har gett mig ganska spridda skurar och inte den information jag direkt har 

efterfrågat. Resultatet min forskning kommer vara att ge Skanska ett konkret förslag på hur man 

skall kunna öka kvalitén på deras normallägen. Tidsåtgång för enkätundersökningen beräknas 

till ca 10 minuter. 

Objekt. 

Byggandet av statsparken i Oskarshamn börjades redan 1862 på initiativ av dåvarande 

borgmästaren. Parken genomgick en omfattande renovering under 1960 talet och fick stora 

botaniska inslag samt fina grusade gå gator.  Parken (se bifogad karta) är relativt stor, dock med 

inslag av berg i syd östa änden samt i väst men för övrigt en platt terräng.   

Situation är följande. 

Dessa grusade gågator har asfalterats på kommunens begäran av ett antal olika skäl. 

Du har nu som produktionschef precis genomfört detta projekt att belägga dessa ytor och har 

blivit förfrågad att följa upp det obundna bärlagrets tidsåtgång samt kapaciteten som erhölls 

under projektet.  

Uppgift. 

Du skall nu fylla i en uppföljningsrapport (bifogat blad) och simulera förhållanden. 

Uppföljningen består av 9 frågor och alla val av svar är upp till dig och är helt oreglerade. Du 

får fria händer att föreställa och välja förhållanden etc. som reglerar och påverkar 

framgångshastigheten. Ge gärna en detaljerad beskrivning. 

 ”Namn”, behöver ej fyllas i. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar David Pettersson. 
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Bilaga 3 Scenario: villa område 
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Simulering av produktionsuppföljning. 

Denna enkät är en del av min studie som kommer i huvudsak att kontrollera om informationen 

från mina uppföljningsrapporter är tillräcklig för att kunna utvinna den information för att kunna 

göra en tid och kapacitetsbestämning. Denna undersökning kommer ge mig input för att kunna 

testa min modell. Min modell bygger på att fråga efter specifika saker i uppföljningsrapporter 

med tyngd på yttre förhållanden och hinder i produktionen. Att använda sig av gammal 

uppföljning har gett mig ganska spridda skurar och inte den information jag direkt har 

efterfrågat. Resultatet min forskning kommer vara att ge Skanska ett konkret förslag på hur man 

skall kunna öka kvalitén på deras normallägen. Tidsåtgång för enkätundersökningen beräknas 

till ca 10 minuter. 

Objekt. 

Ett nytt villa område är under uppbyggnad (se bifogad karta).  

Situation är följande. 

Dessa bostads gator har asfalterats på byggherrens begäran av ett antal olika skäl. 

Du har nu som produktionschef precis genomfört detta projekt att belägga dessa ytor och har 

blivit förfrågad att följa upp det obundna bärlagrets tidsåtgång samt kapaciteten som erhölls 

under projektet.  

Uppgift. 

Du skall nu fylla i en uppföljningsrapport (bifogat blad) och simulera förhållanden. 

Uppföljningen består av 9 frågor och alla val av svar är upp till dig och är helt oreglerade. Du 

får fria händer att föreställa och välja förhållanden etc. som reglerar och påverkar 

framgångshastigheten. Ge gärna en detaljerad beskrivning. 

 ”Namn”, behöver ej fyllas i. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar David Pettersson. 
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Bilaga 4 Scenario: hamngatan 
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Simulering av produktionsuppföljning. 

Denna enkät är en del av min studie som kommer i huvudsak att kontrollera om informationen 

från mina uppföljningsrapporter är tillräcklig för att kunna utvinna den information för att kunna 

göra en tid och kapacitetsbestämning. Denna undersökning kommer ge mig input för att kunna 

testa min modell. Min modell bygger på att fråga efter specifika saker i uppföljningsrapporter 

med tyngd på yttre förhållanden och hinder i produktionen. Att använda sig av gammal 

uppföljning har gett mig ganska spridda skurar och inte den information jag direkt har 

efterfrågat. Resultatet min forskning kommer vara att ge Skanska ett konkret förslag på hur man 

skall kunna öka kvalitén på deras normallägen. Tidsåtgång för enkätundersökningen beräknas 

till ca 10 minuter. 

Objekt. 

Hamngatan och Kungsgatan (se bifogad karta) är två väldigt trafikerade stadsgator som 

förbinder centrum och hamnen i Oskarshamn. Vägen har funnits där sedan 1600 talet, dock så 

har den genomgått ett antal renoveringar. Senast gatorna gjordes vid så stensattes båda gatorna 

från hamnen till centrum 1957. 

Situation är följande. 

Kullerstenen är borta och dessa två gator har asfalterats på kommunens begäran av ett antal 

olika skäl. 

Du har nu som produktionschef precis genomfört detta projekt att belägga dessa ytor och har 

blivit förfrågad att följa upp det obundna bärlagrets tidsåtgång samt kapaciteten som erhölls 

under projektet.  

Uppgift. 

Du skall nu fylla i en uppföljningsrapport (bifogat blad) och simulera förhållanden. 

Uppföljningen består av 9 frågor och alla val av svar är upp till dig och är helt oreglerade. Du 

får fria händer att föreställa och välja förhållanden etc. som reglerar och påverkar 

framgångshastigheten. Ge gärna en detaljerad beskrivning. 

 ”Namn”, behöver ej fyllas i. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar David Pettersson. 
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Bilaga 5 Scenario: idrottsvägen 
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Simulering av produktionsuppföljning. 

Denna enkät är en del av min studie som kommer i huvudsak att kontrollera om informationen 

från mina uppföljningsrapporter är tillräcklig för att kunna utvinna den information för att kunna 

göra en tid och kapacitetsbestämning. Denna undersökning kommer ge mig input för att kunna 

testa min modell. Min modell bygger på att fråga efter specifika saker i uppföljningsrapporter 

med tyngd på yttre förhållanden och hinder i produktionen. Att använda sig av gammal 

uppföljning har gett mig ganska spridda skurar och inte den information jag direkt har 

efterfrågat. Resultatet min forskning kommer vara att ge Skanska ett konkret förslag på hur man 

skall kunna öka kvalitén på deras normallägen. Tidsåtgång för enkätundersökningen beräknas 

till ca 10 minuter. 

Objekt. 

Idrottsvägen har varit alldeles för smal tillförhållande av trafiken. Vägen har breddats samt att 

den har fått ett ensidigt fall mot en ränndal med brunnar längs vägen. 

Situation är följande. 

Denna bostads gata har asfalterats på byggherrens begäran av ett antal olika skäl. 

Du har nu som produktionschef precis genomfört detta projekt att belägga dessa ytor och har 

blivit förfrågad att följa upp det obundna bärlagrets tidsåtgång samt kapaciteten som erhölls 

under projektet.  

Uppgift. 

Du skall nu fylla i en uppföljningsrapport (bifogat blad) och simulera förhållanden. 

Uppföljningen består av 9 frågor och alla val av svar är upp till dig och är helt oreglerade. Du 

får fria händer att föreställa och välja förhållanden etc. som reglerar och påverkar 

framgångshastigheten. Ge gärna en detaljerad beskrivning. 

 ”Namn”, behöver ej fyllas i. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar David Pettersson. 

 

 


