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Förord 
Bakgrunden till denna rapport är ett examensarbete som under senvåren 2009 har bedrivits för 

Skanska Sverige AB, Region Väg och Anläggning Örebro och Södermanlands läns räkning. 

Examensarbetet markerar slutet på min utbildning till högskoleingenjör inom byggnadsteknik 

vid Linköping Universitet, ITN. Arbetet har bedrivits på egen hand med stöd av min 

handledare från Skanska, Projektchef Mickael Vestin samt min handledare från universitetet, 

Ingemar Klint. 

 

Som student vill jag framföra ett tack till de personer som gjort detta arbete möjligt. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har bedrivits som en kapacitetsundersökning inom Skanska Sverige AB, 

Region Väg och Anläggning Örebro och Södermanlands län. Genom intervjuer har ett 

underlag skapats som sedan har legat till grund för den analys som har syftat till att försöka 

lyfta fram eventuella skillnader i uppfattning mellan olika yrkeskategorier beträffande 

kapaciteten.  

Analysen av underlaget visar att det finns skillnader i uppfattningen, vad avser den aktuella 

frågeställningen, inom och mellan företagets yrkesgrupper.  

En av de tydligare tendenserna är att kalkylatorerna sätter lägre kapaciteter än vad 

yrkesarbetare och produktionschefer anser vara normalt. 



Linköping Universitet  2009-06-10 

Campus Norrköping 

   

Abstract 
This thesis has been carried out as a study of capacities within Skanska Sverige AB. Through 

interviews, I have created a basis which has been the cornerstone for the analysis that aims to 

try to highlight any differences in perception regarding the capacity between personnel in 

different positions. 

The analysis of the gathered information shows that there are differences in perception within 

and between the different positions. One of the clearest trends is that the person calculating 

the project often sets a lower capacity then the worker who performs it. 
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1 Inledning 
Jag är en student som under de tre senaste åren har studerat byggnadsteknik vid Linköpings 

Universitet, Campus Norrköping. Programmet jag läser avslutas med ett så kallat 

examensarbete som är en kurs på 15 högskolepoäng där jag som student skall utföra ett eget 

projekt på ett företag.  

Som examensarbete har jag valt att utföra en kapacitetsundersökning för Skanska Sverige AB 

Väg och Anläggning Örebro och Södermanlands läns räkning. Undersökningen är ämnad att 

utreda i hur stor utsträckning man inom koncernen har kontroll på kapaciteterna för specifika 

arbetsmoment. Bakgrunden till valet av företag baseras på det faktum att jag under 

utbildningens gång har praktiserat på Skanska i flera omgångar. Därigenom har jag skaffat 

mig referenser inom företaget. 

1.1 Syfte 

Byggnadssektorn upplever under den tid detta examensarbete pågår en av de största 

nedgångarna på länge. Hårdare tider kräver effektivare arbetsinsatser från samtliga led inom 

organisationen vilket ofta leder till effektiviseringar. Inom Väg och Anläggning Örebro och 

Södermanlands län har man länge pratat om att göra uppföljningar av kapaciteter för att få en 

erfarenhetsåterföring inom företaget. Dock är denna uppföljning tidskrävande och ingen inom 

organisationen anser sig ha tid med detta. Ytterligare en försvårande faktor för företaget är 

anläggningsarbetenas kraftigt varierande karaktär. Då ett och samma arbetsmoment kan skilja 

sig kraftigt åt mellan olika projekt är en uppföljning svår att utföra. Syftet med detta 

examensarbete är således att genom en kapacitetsundersökning ge en kunskapsåterföring 

inom företaget. 

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att svara på de frågeställningar som fastslagits innan 

examensarbetet påbörjats. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka kalkyleringsmetoder används vid kalkylering? 

 Är de olika kalkyleringsmetoderna likvärdiga eller finns det någon eller några som bör 

användas framför de andra? 

 Kan kapacitetsskillnader inom eller mellan de olika yrkesgrupperna fastställas?  

 Kan kapacitetsskillnader mellan Södermanland och Örebro fastställas?  

1.4 Metod och källor 

Examensarbetet har baserats på intervjuer med personal från Skanska Väg och Anläggning 

Örebro och Södermanlans län där syftet har varit att ta fram ett underlag till denna rapport.  

De intervjuade personerna har fått delge sin uppfattning om kapaciteten på ett antal 

arbetsmoment inom ramen för avdelningens verksamhet. Intervjuobjekten har valts utifrån 

deras geografiska placering, befattning inom koncernen samt erfarenheter inom 

anläggningssektorn.  

 

En första intervjuomgång har utförts där huvudmålet var att identifiera ett antal arbetsmoment 

att studera vidare i examensarbetet. Dessa intervjuer återfinns bland bilagorna 1 till 6. Efter 

denna intervjuomgång hölls ett möte med min handledare Mickael Vestin där följande 

arbetsmoment att studera närmare utsågs: 
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 Rörläggning av dimension ≤ 200 millimeter 

 Asfaltsrivning 

 Sättning belysningsfundament 

 Sättning brunnar 

Dessa arbetsmoment har sedan legat till grund för den andra intervjuomgången som har 

utförts. Personerna som intervjuats under den andra intervjuomgången kommer inte att 

namnges i samband med sina svar då undersökningen skall förbli anonym. Svaren som 

framkommit på dessa frågeställningar presenteras istället bara med en befattning inom 

företaget. Dessa återfinns i en tabell bland bilagorna.  

 

Litteraturen till examensarbetet har valts utifrån vad som anses nödvändigt för att förstå 

resonemanget i rapporten. Boken Byggstyrning av Uno Nordstrand och Ervin Révai ligger till 

grund för de teoretiska bitarna av rapporten tillsammans med boken Sektionsfakta 98-99, 

teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar från Wikells bokförlag. 

1.5 Metodkritik 

Som underlag till rapporten har intervjuer med personer inom koncernen utförts där de har fått 

delge sina erfarenheter om arbetsmomentens tidsåtgång. För att få en än mer rättvis bild av 

verkligheten hade mätningar av de aktuella kapaciteterna ute i produktionen varit att föredra. 

Dock skulle detta moment ha inneburit att ett tiotal mätningar per arbetsmoment skulle ha 

utförts och tidsåtgången blivit allt för stor vilket hade resulterat i att tidsplanen för 

examensarbetet överskridits. 

1.6 Källkritik 

Jag har valt boken Byggstyrning som källa eftersom jag anser att den behandlar den teoretiska 

delen på ett sätt som är bra. 

Att använda boken Sektionsfakta 98-99, teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar är 

mer tveksamt då denna inte är den nyaste upplagan av serien. Dock har boken bara använts 

för att studera metoden att kalkylera efter. Inga enhetstider har plockats ur denna bok. 

1.7 Avgränsningar 

Trots att önskemål framkommit om tidsstudier i fält där de valda arbetsmomenten skulle ha 

tidsstuderats så har jag valt att inte gå vidare med detta. Detta beror främst på den begränsade 

tid som detta examensarbete sträckt sig över. Noggrant utförda tidsstudier med tillräckligt 

stort upptagningsområde hade varit att föredra, men då detta skulle ha inneburit en för stor 

tidsåtgång har detta inte tagits upp i examensarbetet.  

1.8 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig främst till personer inom Skanskas avdelning Väg och Anläggning 

Örebro och Södermanlands län. I andra hand riktar sig denna rapport till personer som 

studerar till byggnadstekniker.  

1.9 Disposition 

I denna rapport kommer jag först att beskriva Skanska som företag för att sedan förklara 

viktiga begrepp inom byggnadssektorn för att läsaren skall kunna följa med i det senare 

resonemanget. Efter denna teoridel kommer ett avsnitt som behandlar analysen av det 

insamlade materialet. Rapporten avslutas med en slutsats där jag presenterar det jag har 

kommit fram till under arbetets gång. 



Linköping Universitet  2009-06-10 

Campus Norrköping 

  3   

2 Skanska Sverige AB 
Här nedan följer en genomgång av företagets historia samt de mål och strategier som är 

grundläggande inom koncernen Skanska.  

2.1 Företaget 

Skanska grundades redan år 1887
1
 då under namnet ”Skånska Cementgjuteriet AB”. Detta 

bolag fokuserade främst på att tillverka betongprodukter och växte snabbt. Bolaget 

utvecklades snabbt och blev snart ett byggföretag som redan tio år efter bildandet genomförde 

sitt första internationella uppdrag. För Sverige har företaget spelat en stor roll i uppförandet av 

vår infrastruktur under 1900-talet i form av både vägar och kraftanläggningar. 

 

Samtidigt som Skånska cementgjuteriet utvecklades antogs arbeten av mer varierande slag. 

Under början av 1900-talet uppfördes även kontor och bostäder i allt större utsträckning. 

 

Under 50-talet tog så bolaget ett stort steg ut in på den internationella marknaden. Arbeten 

antogs i Sydamerika, Afrika och i Asien under de närmaste åren och år 1971 gick man in på 

den amerikanska marknaden, vilket återigen var ett stort steg i utvecklingen. Denna marknad 

har med åren vuxit och är i dag den största och mest betydelsefulla marknaden. 

I och med Skanskas stora utbredning har företaget blivit ett av de största byggföretagen på 

marknaden idag.  

År 1984, nästan 100 år efter det att Skånska Cementgjuteriet bildades, ändrade företaget namn 

till Skanska AB. 

 

Under slutet av 1900-talet inledde Skanska sin hitintills mest expansiva fas. Flera uppköp och 

en god organisation ledde till att försäljningen fördubblades på bara några år och Skanska var 

i och med detta ett väletablerat globalt företag. 

 

Efter den stora expansion som Skanska genomgick under slutet av 1900-talet har företaget 

fokuserat mer på lönsamhet än på tillväxt. Skanska utvecklar och uppför idag 

bostadslösningar och byggnader i Europa samt i Nord- och Sydamerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Historia/ 
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2.2 Företagets mål 

Skanska arbetar för att utföra sina projekt på bästa möjliga sätt och på så vis skapa ett värde 

för både kunder och aktieägare. Projekten är kärnan i verksamheten och värdet skapas genom 

väl genomförda projekt
2
. 

 

Till dessa finansiella mål arbetar Skanska även efter ett antal kvalitativa mål. Dessa kallas för 

de fem nollvisionerna
3
 och baseras på att samtliga projekt inom koncernen skall drivas med: 

 Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kundrelationer.  

 Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt om 

byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och 

allmänheten.  

 Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som minimerar 

miljöpåverkan.  

 Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av mutor och 

korruption.  

 Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet. 

2.3 Skanskas strategi 

För att uppnå sina operativa och finansiella mål har Skanska ett antal strategier
4
 som de 

använder sig av. Dessa följer här nedan: 

 Fokusera på kärnverksamheten inom byggverksamhet och projektutveckling.  

 Vara ett internationellt företag med en ledande position på utvalda hemmamarknader. 

 Utnyttja Skanskas samlade resurser det vill säga medarbetarnas kompetens, sitt 

varumärke och sin finansiella styrka.  

 Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare samt verka för ökad 

mångfald.  

 Identifiera risker och hantera dem.  

 Stärka kompetensen för grönt byggande i hela organisationen.  

 Att vara branschledande inom hållbar utveckling, i synnerhet avseende arbetsmiljö, 

etik och miljö. 

 Dra fördel av urbaniseringstrender och utnyttja sitt kunnande och erfarenhet som 

stadsbyggare.  

 Samordna koncernens inköp. 

 Öka industrialiseringen av byggprocessen eftersom det ger rationaliseringsvinster. 

  

                                                 
2 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/vara-mal/ 
3 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/vara-mal/ 
4 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Var-strategi/ 
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3 Kapaciteter 
I följande stycke beskrivs det för rapporten viktigaste begreppet kapacitet. 

3.1 Enhetstid 

För att i förväg kunna beräkna den totala kostnaden för ett projekt krävs det att man känner till 

de enskilda arbetsmomentens kostnader. Det är först när man sammanställer dessa som man 

får en uppfattning om den totala kostnaden för projektet. För att kunna beräkna dessa enskilda 

arbetsmoment krävs kunskapen om vad som innefattas i dessa. Detta kan vara alltifrån 

transport av varor till arbetsplatsen, avlastning av desamma, transporter på arbetsplatsen, 

etableringskostnader samt lönekostnader för själva monteringen. Med andra ord så är det både 

material, transport och lönekostnader som man måste ta hänsyn till vid kalkylen av 

arbetsmomentet. 

 

För att lönekostnaderna för ett arbetsmoment i förväg skall kunna uppskattas krävs att man 

har ett ungefärligt grepp om arbetsmomentets tidsåtgång. Denna tidsåtgång har man under 

tidigare projekt undersökt och dokumenterat inom företaget. När tillräckligt många projekt av 

liknande karaktär har genomförts och dokumenterats kan man beräkna ett snitt för 

tidsåtgången per enhet. 

 

”Enhetstid är den tid det tar i medeltal för en person att utföra en enhet av ett 

visst arbete. Enhetstiden är med andra ord lika med tid per mängdenhet.”
5
 

 

Enhetstiden uttrycks i persontimmar per mängdenhet vilket vanligen förkortas som 

ptim/mängdenhet eller pt/mängdenhet.
6
  

 

När sedan den totala tidsåtgången skall beräknas för ett visst arbetsmoment multipliceras den i 

förväg kända enhetstiden med den teoretiska mängden för arbetsmomentet. Lönekostnaderna 

kan nu beräknas och då materialkostnaderna adderas med övriga arbetsplatskostnader erhålls 

den totala kostnaden för arbetsmomentet. 

 

Enhetstider för arbetsmoment finns dokumenterade från samtliga sektorer inom 

byggbranschen och gäller inte bara anläggningssidan. Dessa tider har under årtionden mätts 

upp och förändrats med tiden då utvecklingen av nya tekniker och maskiner gått vidare. 

Begreppet enhetstid innehåller emellertid inte enbart den produktiva tiden för själva arbetet. 

Inom ramen för byggarbeten pratar man även om andra faktorer som måste vägas in när man 

skall beräkna ett arbetsmoment. I boken Byggstyrning (2002) av Uno Nordstrand och Ervin 

Révai finns en närmare beskrivning av de olika delarna av enhetstiden. Dessa delar beskrivs 

här nedan. 

 

Den delen av enhetstiden som består av direkt produktiva arbetsmoment som till exempel 

spika, montera, mäta och bära fram material benämns Metodtid. Inom ramen för metodtiden 

ingår även väntetider på kranar och dylikt som krävs för arbetsmomentets utförande. Ibland 

uppstår väntetider vid ett arbetsmoment då man stöter på hinder eller andra former av 

störningar. Av de störningar som kan uppkomma klassificeras upp till och med en timme av 

varje störning som Arbetsplatstillskottstid eller såkallad apl-tid. Till denna post hänförs även 

planering av arbetet ute i produktionen, samtal om arbetet, återhämtning med mera. Denna tid 

varierar mellan olika arbetsplatser då avstånd till bodar, arbetsplatsens geografiska 

                                                 
5 Nordstrand Uno & Révai Ervin, Byggstyrning s 58 
6 Byggstyrning sidan 58, Nordstrand, Révai 
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utbredning, väderstörningar, möjligheter till materialförsörjning med mera varierar. Kopplar 

man samman dessa två begrepp får man den så kallade Driftstiden vilket är enhetstiden för 

ett arbetsmoment. Det som faller utanför denna driftstid är alla störningar som överskrider en 

timme. Till exempel så försvinner vid ett stopp på 90 minuter, efter avdrag av apl-tiden, 

ytterligare 30 minuter som inte ingår i driftstiden. Den avdragna tiden klassificeras som 

Driftavbrottstid och om man summerar denna tid med driftstiden får man Totaltiden.  

 

När man kalkylerar byggprojekt så måste givetvis hänsyn tas till denna totaltid. Dock skall det 

nämnas att denna tid kan variera kraftigt från projekt till projekt. Personen i fråga som räknar 

på projektet får då använda sig av tidigare utförda uppföljningar och egna erfarenheter för att 

träffa något så när rätt med sin kalkyl. Enhetstiden kan vidare bestå av andra faktorer som 

påverkar denna. Dessa benämns ofta som tidspåverkande faktorer och exempel på dessa är val 

av arbetssätt, material och inkörning. Det sistnämnda är av särskilt intresse vid tidskrävande 

arbetsmoment.  

När ett arbete som innefattar en stor mängd eller serie av ett visst arbetsmoment skall utföras, 

minskar tidsåtgången per utförd enhet desto mer personen har utfört av denna stora mängd 

eller serie
7
. Personen blir helt enkelt bättre på att utföra arbetsuppgiften och det går därmed 

fortare per enhet. Detta påverkar givetvis enhetstiden som markant minskar till en början för 

att sedan plana ut mot slutet då arbetet helt enkelt inte går att utföra fortare. Vid stora 

kvantiteter blir därför enhetstiden lägre per enhet. 

 

I den fortsatta rapporten kommer enhetstiden att brytas ned i mindre bitar och fokus kommer 

då att ligga på den effektiva produktionstiden för ett arbetsmoment. Då den effektiva 

produktionstiden till största del, men dock inte helt, faller in under begreppet driftstid kommer 

den i fortsättningen att benämnas som Kapaciteten för ett specifikt arbetsmoment. 

Kapaciteten för det specifika arbetsmomentet motsvarar 1 dividerat med enhetstiden. 

4 Beskrivning av kalkylmetoder 
Här nedan beskrivs några av de metoder och hjälpmedel som kan användas vid kalkylering. 

4.1 SPIK 

SPIK är Skanskas egna datorprogram som främst används vid kalkylering
8
. Programmet 

används vid kalkylering av samtliga nya projekt och då främst för att få en mall som följer 

igenom hela organisationen. Genom att ha upprättat en gemensam mall för kalkylering är det 

lätt för andra personer inom företaget att följa med i den ansvariga kalkylatorns arbete för att 

se hur denne resonerar. Programmet är uppbyggt likt ett excel-fönster där kalkylposter kan 

läggas in. Till varje kalkylpost är det sedan möjligt att knyta ett antal resurser så som 

yrkesarbetare, maskinförare, materialkostnader med mera. 

 

Om projektet som skall kalkyleras är någon form av utförandeentreprenad (entreprenad som 

bygger på färdiga handlingar), och handlingarna innehåller mängder (specificerade ytor eller 

antal poster som skall utföras av en viss typ), läggs dessa in i programmet och á-priser knyts 

till varje post. Kalkylatorn sätter sedan in kapaciteter på arbetsmomenten och kalkylen är 

därmed upprättad. SPIK ger en överskådlig bild av mycket information och man hittar enkelt 

de delar man är intresserad av. 

 

                                                 
7 Nordstrand Uno & Révai Ervin, Byggstyrning s 58 
8 Intern utbildningspärm, SKANSKA, Division Hus, Region Mellansverige, KALKYLSYSTEM ”SPIK” (2001) 
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Till SPIK finns applikationer där färdiga kalkylposter kan plockas in med färdiga á-priser och 

kapaciteter. Det som saknas i dessa är kalkylpostens mängd vilket hämtas från 

offertunderlagen. Denna applikation möjliggör att kalkyleringen enbart sker med hjälp av 

SPIK och offertunderlaget. Kontentan av detta blir att samtliga kalkyler blir satta med samma 

villkor och man får en kontinuitet genom alla kalkyler. Vidare kan tidigare kalkyler i SPIK 

utnyttjas vid kalkylering av nya projekt. Då alla tidigare kalkyler kan nås av alla användare av 

SPIK finns möjligheten att undersöka vilka kapaciteter andra har satt på de arbetsmoment 

man är intresserad av
9
.  

4.2 Sektionsfakta 

Sektionsfakta är en bok som innehåller priser för färdigställda sektionskostnader inom 

byggnadssektorn med de inbakade detaljförutsättningarna som kan förutses
10

. Boken är 

uppbyggd kring olika arbetsmoment och visar vilka poster som ingår i dessa. Kostnaden som 

framkommer i slutet av varje arbetsmoment är priset för färdigställandet av detta 

arbetsmoment. 

 

Varje kalkylpost får ett antal kostnader knutna till sig. Däribland finns materialkostnaden, 

tidsåtgången vilket leder till arbetskostnaden, kostnader för underentreprenörer om dessa 

behövs, fraktkostnader, omkostnadspålägg (sociala avgifter och övriga omkostnader) samt 

mervärdesskatten. I slutet av varje kalkylpost fås en så kallad sektionskostnad vilket 

motsvarar kostnaden per enhet för kalkylposten, till exempel kronor per kubikmeter.  

Boken sektionsfakta skall inte bara hjälpa kalkylatorerna genom att ge dessa en kostnad per 

enhet. Den skall även hjälpa produktionschefer då dessa får en inblick i hur lång tid arbetet 

bör ta under normala förhållanden. 

 

Boken är uppbyggd kring ett antal kapitel som behandlar olika byggnadsdelar. I slutet av 

boken finns även en á-prislista angiven där läsaren snabbt kan finna á-priserna för de 

kompletta arbetsmomenten. 

 

Sektionsfakta behandlar främst byggnation av hus men det finns även delar i den som 

behandlar anläggningsarbeten. Exempel på dessa är schakter och husgrunder. 

                                                 
9 Intervju med Ann-Cristine Eriksson, Örebro, 2009-04-22 
10 Wikells, Sektionsfakta 98-99, teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar,  
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5 Undersökningen 
Examensarbetet bygger på en rad intervjuer där huvudmålet med dessa har varit att ta fram 

ett underlag som sedan har analyserats. I detta kapitel kommer metoden till undersökningen, 

undersökningens upplägg samt det slutgiltiga målet med undersökningen att beskrivas 

närmare. 

5.1 Första intervjuomgången 

När området för examensarbetet fastställts fastslogs en första intervjuomgång med 

kalkylatorer och projektchefer. Denna intervjuomgång syftade till att ta fram ett antal 

arbetsmoment att utföra en kapacitetsundersökning på. Intervjuerna skulle hållas med den 

personal inom företaget som hade insyn i kalkyleringen. Förhoppningen var att denna 

personal skulle kunna ange ett antal arbetsmoment som de såg som i behov av en närmare 

uppföljning. Intervjuobjekten valdes både utifrån deras geografiska placering samt deras 

befattning inom företaget. De arbetsmoment som framkom under den första 

intervjuomgången skulle sedan ligga till grund för den andra intervjuomgången. 

 

Det är framförallt två intervjuer som har bidragit med arbetsmoment att studera närmare under 

examensarbetets gång. Dessa är intervjuerna med Peter Thorsén och Bo Lenberg. Under dessa 

intervjuer framkommer majoriteten av förslagen på arbetsmoment att studera närmare (se 

bilaga 5 s. 1-2 samt bilaga 6 s.2) 

 

Den första intervjuomgången syftade även till att undersöka vilka kalkyleringsmetoder som 

kalkylatorerna använder sig av vid kalkylering. Utifrån vad som framkom under intervjuerna 

skulle svaren på dessa frågor analyseras för att söka eventuella för- och nackdelar med de 

olika kalkyleringsmetoder. 

5.2 Andra intervjuomgången 

Efter den första intervjuomgången färdigställts fastslogs fyra arbetsmoment att studera vidare. 

Dessa var: 

 Läggning av tryckvattenrör samt markavlopp. Båda i dimensioner ≤ 200 millimeter. 

 Asfaltsrivning. 

 Sättning belysningsfundament. 

 Sättning brunnar i plast av dimension 600 och 315-400 millimeter. 

 

Denna intervjuomgång syftar till att undersöka hur olika yrkesgrupper inom företaget ser på 

kapaciteten för utförandet av dessa arbetsmoment. De yrkesgrupper som innefattas i denna 

intervjuomgång är kalkylatorer, produktionschefer, yrkesarbetare samt maskinförare. Varje 

intervjuad person har fått svara på ett antal i förväg bestämda frågor (se bilaga 7) beträffande 

kapaciteten för de fastslagna arbetsmomenten. 

 

De angivna kapaciteterna har sedan förts in i en tabell (se bilaga 8) för att ge en god överblick 

över svaren. Dessa tabellvärden har sedan analyserats för att eventuella skillnader inom eller 

mellan yrkesgrupperna samt mellan Örebro och Södermanlans län skall kunna urskiljas. 

Analysen följer i nästa kapitel. 
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6 Analys 
I denna del kommer det insamlade materialet att analyseras och utvärderas utifrån de 

frågeställningar som upprättats i början av arbetet. 

6.1 Kalkylmetoder 

Vid examensarbetets början fanns tankar kring att göra uppföljningar av de 

kalkyleringsmetoder som kalkylatorerna använder sig av för att se om någon metod kan antas 

vara bättre än de andra. Den första intervjuomgången visade dock att samtliga kalkylatorer 

använder sig av egna erfarenheter som de sedan sätter in i SPIK (se bilaga 1 s.2, bilaga 2 s.2, 

bilaga 3 s.2 samt bilaga 4 s.2) som med andra ord bara fungerar som en mall. En jämförelse 

mellan de olika metoderna är därmed inte möjlig i det avseendet. Däremot kan metoden 

utvärderas med avseende på att söka positiva och negativa aspekter av att använda dessa 

metoder. 

 

Då den brukade metoden enbart bygger på att kalkylatorerna lägger in sina egna kapaciteter i 

den mall som SPIK utgör, blir de av kalkylatorerna insatta kapaciteterna helt och hållet 

beroende av deras egen inställning till arbetsmomentets tidsåtgång. Ingen sammankoppling 

finns alltså mellan de olika kalkylatorerna på det planet. Dock anger två av de intervjuade 

kalkylatorerna att de ibland studerar tidigare kalkyler, utförda av de själva eller av andra 

kalkylatorer, när de känner sig osäkra på vilken kapacitet de skall sätta (se bilaga 3 s.2 och 

bilaga 4 s.2). 

 

I övrigt finner jag inte någon koppling mellan kalkylatorernas satta enhetstider. Då ingen 

koppling finns mellan kalkylatorerna har enhetstiderna en viss benägenhet att variera kraftigt 

inom regionen beroende på vem av kalkylatorerna som utfört kalkylen. 

 

Då anläggningsarbetena är så pass varierande blir det ena arbetsmomentet inte det andra likt, 

även om det gäller samma arbete. Detta försvårar arbetet med att försöka mäta de olika 

kapaciteterna mot varandra. 

 

Ett sätt för en sådan undersökning att bli på samma villkor skulle vara att ge samtliga 

kalkylatorer ett och samma kalkylunderlag och låta dessa räkna oberoende av varandra för att 

se hur stora skillnaderna blir. Dock finns det andra faktorer som gör att denna mätning blir 

svår att utföra. Skanska har som alla andra företag avsikten att gå med vinst. Om ett sådant 

experiment skulle utföras skulle det innebära att samtliga kalkylatorer skulle få stanna upp 

med sitt ordinarie arbete och fokusera på en och samma kalkyl. I dagsläget har Skanskas 

kalkylatorer fullt upp trots att marknaden har en kraftig svacka, det finns nämligen ett stort 

antal projekt att räkna på. Vid tillfälle borde en sådan undersökning göras för att förstå och 

rätta till de skillnader mellan olika kalkylatorer som finns. 

 

Om SPIK nyttjats till sin fulla potential hade de färdiga recept som finns att hämta i 

programmet använts i större utsträckning. Detta hade gett en större kontinuitet i Skanskas 

kalkyler. Dock finns det även här flera faktorer att väga in innan valet av denna metod kan 

göras. Anläggningsarbeten är som tidigare nämnts av väldigt varierande karaktär. Detta 

medför att två olika kalkyler av ett och samma arbetsmoment på två olika platser har en 

extremt liten sannolikhet att bli precis lika. Då ett och samma recept skall användas måste 

detta gå att modifiera så pass mycket att det kan brukas på arbetsmoment av olika 

svårighetsgrad.  
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Om denna modifikation skulle vara möjligt genom någon form av val av svårighetsgrad för 

det specifika arbetsmomentet skulle den nya kalkyleringsmetoden ge en helt annan kontinuitet 

genom företagets kalkyler. 

 

Boken Sektionsfakta har under examensarbetets gång mer och mer visat sig ha begränsningar. 

Då boken till stor del syftar till användning inom byggnadsindustrins hussektor är 

användningsområdet för anläggningsarbeten kraftigt begränsat. Enbart ett fåtal arbetsmoment 

kan undersökas i denna bok. Metoden att kalkylera anläggningsarbeten från boken 

Sektionsfakta är därmed väldigt små. Även om ett fåtal arbetsmoment skulle kunna plockas ur 

denna bok är det snarare att föredra än att bara använda sig av en kalkylmetod då detta 

troligen på sikt förkortar och förenklar arbetet. 

6.2 Kapacitetsundersökningen 

Resterande delar av analysen behandlar enbart den andra intervjuomgången som har 

genomförts. Således finns alla uppgifter som behandlas i resterande delar att hämta i de två 

bilagorna som behandlar detta. Dessa bilagor är bilaga 7 som beskriver frågeställningarna som 

ställts till de intervjuade samt bilaga 8 som i tabellform redovisar de kapaciteter de 

intervjuade personerna har svarat med. 

6.2.1 Skillnader inom yrkesgrupperna 

6.2.1.1 Kalkylatorerna 

När intervjuomgång 2 sammanställts stod det klart att det finns skillnader mellan de olika 

kapaciteter som kalkylatorerna sätter. Dock skulle jag vilja börja med att kommentera punkten 

i frågeformuläret som inte behandlar kapaciteter. 

Frågan rör vilken den största dimensionen på tryckvattenledningen som kalkylatorerna anser 

att yrkesarbetarna klarar av att rulla ut. Här har två av de tre kalkylatorerna svarat att de anser 

att 63 millimeter är det som maximalt går att rulla ut, sen måste man gå över till 6 eller 12 

meters rör. Den tredje kalkylatorn svarar att yrkesarbetarna bör klara av att rulla ur en slang 

med dimensionen 90 millimeter. Detta kan skapa konflikter ute i produktionen. Vissa 

yrkesarbetare kanske anser att det är helt omöjligt att rulla ut de kraftigare dimensionerna, 

vilket ger motsättningar och på sikt kan skapa interna problem. Vad som i själva verket är 

fysiskt möjligt att rulla ut beror i själva verket på den enskilde yrkesarbetarens kunskaper och 

erfarenheter men detta återkommer jag till senare i analysen. 

 

Går vi vidare och studerar tiden som kalkylatorerna anser att det tar att rulla ut en slang på 50 

meter samt att svetsa ihop denna med föregående slang finner vi även där kraftiga skillnader 

mellan kalkylatorerna. Två anser att man bör kunna utföra detta på 120 resp. 150 minuter men 

den tredje anser att detta bör kunna utföras på 15 minuter. Orsaken till de stora 

kapacitetsskillnaderna angivna av kalkylatorerna kan bero på deras kännedom av hur lång tid 

en skarv tar att färdigställa med rengöring, svets och kyltid. En av kalkylatorerna har svarat att 

denne anser att denna tid motsvarar en timme och en annan tror att det rör sig om minuter. 

Bättre kunskap om denna tid skulle ge en mer precis kalkyl. Om man bortser från vad denna 

differens beror på, kan man dock se att trots att själva schaktandet fortfarande med största 

sannolikhet blir dyrast, blir arbetsmomentet som helhet olika prissatt. 

 

På frågan om läggning och svetsning av tryckvattenrör verkar dock kalkylatorerna vara 

samstämmiga vilket skapar mer funderingar om de varierande kapaciteterna på utrullningen 

av slangen. Här stämmer med stor sannolikhet svetstiderna bra överens mellan kalkylatorerna. 
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En teori här skulle kunna vara att några av kalkylatorerna anser att svets- och kyltiden blir 

densamma oavsett dimension. Vidare utredning krävs för detta. 

 

Kapaciteten för läggning av markavlopp skiljer sig en del mellan kalkylatorerna men inte i en 

sådan stor utsträckning att detta på något sätt bör bli avgörande för den totala kostnaden för 

rörläggningen. Schakt och återfyllnad tar så pass lång tid att ett par minuter extra spelar 

mindre roll i det stora hela. Detsamma gäller tilläggen för skarvar och dylikt som uppvisar 

små skillnader. 

 

Om sedan nästa punkt i förfrågningsunderlaget till intervjuomgång 2 studeras, närmare 

bestämt asfaltsrivningen, upptäcker man omgående att det finns stora variationer mellan de tre 

kalkylatorerna. Om extremfallen studeras så motsvarar den lägsta angivna kapaciteten 20 och 

22 procent av de högst angivna. En av de tre kalkylatorerna har angivit en kapacitet som är 

minst dubbelt så hög som den närmsta kollegan. Detta kan i slutändan innebära relativt stora 

konsekvenser för ekonomin på projektet. En sådan stor skillnad bör innebära att minst en av 

de två kalkylatorerna missar det praktiska värdet av arbetsmomentet med en ansenlig summa 

pengar. Vem som har rätt och vem som har fel är omöjligt att utröna ur denna undersökning 

och det är inte heller målet med den. 

 

Kalkylposten sättning av belysningsfundament uppvisar även den vissa skillnader som kan få 

ekonomiska effekter om denna post skulle förekomma i stor skala på ett projekt. Den största 

skillnaden är på 75 procent. En sådan skillnad kan ha en stor betydelse på ett mindre projekt 

där sättning av dessa belysningsfundament utgör en stor del. Vad skillnaderna skulle kunna 

bero på är svårt att säga men en möjlig teori skulle kunna vara att kalkylatorernas tro på 

yrkesarbetarnas kunskaper varierar. 

 

Även sättningen av brunnar varierar en del och uppvisar skillnader på 50 procent mellan 

kalkylatorerna. Den ekonomiska betydelsen av detta kan diskuteras men vid mindre projekt 

kan det absolut göra en skillnad. 

6.2.1.2 Produktionscheferna 

Även bland produktionscheferna finner vi skillnader angående den största diametern av 

tryckvattenrör som går att rulla ut. Ett par av de intervjuade produktionscheferna anser att 

dimensionen 90 millimeter är fullt möjlig att rulla ut, en annan anser att 75 är den största och 

de sista två anser 63. Den slutgiltiga betydelsen av dessa skillnader beror på 

produktionschefernas möjlighet att påverka valet av rör eller slang. Om de får säga sitt i saken 

kan valet av den grövre slangen skapa konflikter med yrkesarbetaren som skall utföra arbetet 

om denne inte anser sig kapabel att rulla ut slangen. Skillnaderna i produktionschefernas 

åsikter i denna fråga kan bero på om de har egna erfarenheter av läggning av dessa eller inte. 

 

Variationer mellan tidsåtgången för utrullning av 50 meter slang och utläggning av rör finns 

även hos produktionscheferna. Detta kan få konsekvenser för produktionen då planeringen av 

arbetet ute i produktionen kan spricka. Arbetet kan bli färdigställt senare än väntat vilket leder 

till förseningar. Alternativt så kan arbetet bli klart tidigare än planerat vilket kan leda till både 

logistikproblem och problem med sysselsättning för yrkesarbetare eller maskinförare. Det 

senare kan inträffa om något annat moment som pågår på arbetsplatsen måste färdigställas 

innan nästa kan påbörjas av en eventuell andra grupp. Den andra gruppen kan då behöva 

vänta på att deras arbete skall kunna påbörjas då deras tidigare blev färdigställt tidigare än 

väntat. Dock bör det nämnas att det fortfarande är schakten som är avgörande i detta fall.  
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Det är dock intressant att nämna den troligaste orsaken till skillnaderna mellan 

produktionschefernas satta kapaciteter. Det som har framkommit under intervjuomgången är 

att produktionscheferna har bättre kunskaper om svets- och kyltider än kalkylatorerna men att 

det fortfarande finns vissa skillnader inom befattningskategorin. En bättre kunskap om 

framförallt kyltiden skulle resultera i mer samstämmiga svar. 

 

Vid läggning av markavloppsrör återfinns vissa skillnader och det är framförallt en 

produktionschef som sticker ut. Dock är detta meterantal tillsammans med tidsåtgången för 

skarvarna av mindre betydelse i det stora hela. Det rör sig fortfarande bara om några få 

minuter per nedlagd pipa och då schakter oftast öppnas med ett par pipors längd åt gången blir 

schakten avgörande. 

 

Inom ramen för posten asfaltsrivning finns det helt klart skillnader inom yrkesgruppen. Dock 

är frågan även här hur mycket produktionscheferna har att säga till om i frågan.  

Då kalkylatorerna sätter de kapaciteter de anser, är det mest troliga att produktionscheferna 

får rätta sig efter detta och försöka leva upp till dessa kapaciteter. Den största skillnaden i 

åsikter mellan personerna i yrkesgruppen visar sig vara på frågan om hur mycket en 15 tons 

grävmaskin på hjul klarar av att riva. Här har en intervjuperson svarat med en kapacitet som 

motsvarar 22 procent av den som angivit den högsta kapaciteten. De övriga personerna är 

utspridda mellan dessa två. Det som har framkommit under intervjuomgång 2 är att endast ett 

fåtal personer inom yrkeskategorin har god kunskap om asfaltsrivningens tidsåtgång. Detta 

kan vara svaret på varför så pass stora skillnader finns i kapaciteter angivna av 

produktionscheferna. 

 

Posten sättning av belysningsfundament uppvisar endast ett svar som sticker ut från mängden. 

Övriga produktionschefer anser att det tar mellan 30 och 45 minuter att färdigställa ett 

belysningsfundament. Den sista produktionschefen anser att det tar en timme att för 

yrkesarbetaren att sätta dit fundamentet. Vad detta beror på kan man bara spekulera i. Kanske 

har produktionschefen som angivit den lägre kapaciteten haft yrkesarbetare under sig som har 

arbetat på ett mer tidskrävande sätt än de övriga produktionschefernas underordnade. Det 

skulle vara intressant att i ett senare skede undersöka detta om möjligheterna finns. 

 

Den post som uppvisar de största skillnaderna hos produktionschefernas svar är den sista 

posten i förfrågningsunderlaget, brunnsättningen. Här tror tre av fem produktionschefer att det 

tar mellan 20 och 30 minuter att färdigställa en brunn av dimension 600 millimeter. Den 

fjärde tror att det tar 75 minuter vilket redan där är en stor skillnad mot de första tre. Den 

största skillnaden uppvisar dock den sista produktionschefen som anser att det tar 120 minuter 

att färdigställa brunnen. Den högsta angivna kapaciteten är 6 gånger så hög som den lägst 

angivna. Detta kan utgöra en stor skillnad rent ekonomiskt och även här kan man fundera på 

varför denna skillnad är så markant. Kan produktionschefen ha missuppfattat frågan eller har 

han under sina år som produktionschef stött på yrkesarbetare med tekniker som inte kan leva 

upp till högre kapaciteter?  

Då rörläggning är en post som återkommer på i stort sett alla projekt kan denna post vara av 

intresse att följa upp mer noggrant i framtiden. Vid små projekt med mycket rörläggning och 

brunnsättning kan detta få stora konsekvenser beroende på hur mycket projektchefen har att 

säga till om i frågan. Sättningen av dräneringsbrunnar uppvisar en än mer markant skillnad då 

fyra av fem produktionschefer har satt en kapacitet på 20 till 35 minuter per brunn samtidigt 

som den sista har angivit 120 minuter. 
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6.2.1.3 Yrkesarbetare och maskinförare 

Yrkesarbetare och maskinförare är i större utsträckning än övriga yrkesgrupper överens om de 

kapaciteter som skall sättas på arbetsmomenten. Dock förekommer det även här skillnader 

inom yrkesgruppen. 

 

Samtliga intervjuade personer anser att 63 eller 75 millimeters tryckvattenslang är möjligt att 

rulla ut. Den angivna kapaciteten för utrullning av denna samt kapaciteten för läggningen och 

svetsning av tryckvattenrören stämmer bra överens inom yrkeskategorin. Den största 

bidragande faktorn till detta är med stor sannolikhet att denna yrkeskategori har mest 

erfarenheter beträffande svets- och kyltiden för rören. Detta gör att svaren blir mer samlade 

inom yrkeskategorin. 

 

Skillnader finns dock i yrkesarbetarnas angivna kapaciteter för läggning av markavlopp i 

självfall. Här anser en att 120 meter ledning kan läggas i timmen samtidigt som en annan 

anser att 24 meter är det maximala antal meter man kan få ihop. Varför en så markant skillnad 

kan förekomma bland yrkeskategorin som utför arbetet är svårt att säga. På frågan hur de 

tänker sig att de utför arbetet svarar båda identiskt vilket ytterligare försvårar analysen av 

skillnaden. Vidare utredningar krävs för att få fram svaret på denna fråga.  

 

På frågan om tidsåtgången per skarv eller koppling ligger alla svar mellan 5 och 10 minuter. 

Detta bör anses som tillräckligt nära för att vara likvärdiga. 

 

På frågan om asfaltsrivningen väljer en av yrkesarbetarna att inte besvara frågan då denne inte 

anser sig ha tillräckliga erfarenheter på området för att kunna ge en god uppskattning. Detta 

gör att underlaget blir lite magert för att kunna se några riktiga tendenser. Skillnader på cirka 

50 procent finns inom posten men det är svårt att dra några direkta slutsatser. Frågan man bör 

ställa är hur god insikt yrkesarbetarna egentligen har i asfaltsrivningen. Då en av 

yrkesarbetarna väljer att inte svara och de andra tvekar en lång stund innan de kan svara kan 

man fråga sig om de någon gång har reflekterat över tidsåtgången. 

 

När yrkesarbetarna och maskinföraren får frågan om sättning av belysningsfundament anger 

två att det tar 60 minuter per styck och de andra två att det tar mellan 30 och 45 minuter per 

styck. Denna skillnad uppkommer troligen då de olika yrkesarbetarna samt maskinföraren har 

olika erfarenheter av sättningen av dessa fundament. Två av de intervjuade personerna har 

utfört detta arbetsmoment nyligen och uppger att det tar 60 minuter per styck. De andra två 

har inte utfört detta arbete nyligen och menar på att det tar 30 till 45 minuter att utföra. Redan 

här kan man utläsa att skillnaden kan bero på hur lång tid det är sedan arbetet utförts av 

personerna i fråga. Sedan kan även andra faktorer som hur detta arbetsmoment gått under 

tidigare projekt spela in. Har arbetet varit kantat av problem så anger de givetvis en lägre 

kapacitet, kanske till och med undermedvetet. 

 

De angivna kapaciteterna på brunnsättningen stämmer väl överens inom yrkeskategorin. Detta 

beror högst sannolikt på att personerna i fråga utför arbetet själva och att de har god insikt i 

tidsåtgången. Detta ger en hög sannolikhet att dessa tider stämmer bra överens med 

verkligheten. 

6.2.2 Skillnader mellan yrkeskategorier 

För att påvisa skillnader mellan olika yrkeskategorier finns det som jag ser det tre olika sätt att 

göra detta. Det första sättet är genom att studera medelvärdet mellan de två olika kategorierna. 

För att detta medelvärde skall stämma överens med verkligheten i så stor utsträckning som 
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möjligt hade ett större underlag varit att föredra. Dock var detta i praktiken inte genomförbart 

så det underlaget som tagits fram får fungera som en fingervisning av verkligheten. Det andra 

möjliga sättet är att utifrån medianen jämföra de olika yrkeskategorierna. Denna metod kan 

komma till nytta när ett av de angivna svaren kraftigt sticker ut från de andra. Sista möjliga 

sättet är att helt enkelt försöka studera siffrorna i tabellen och försöka dra slutsatser utifrån 

dessa utan medelvärden och medianer. 

6.2.2.1 Kalkylatorer och produktionschefer 

Då kalkylatorernas svar på frågan om maximala diametern för utrullning av tryckvattenslang 

ställs mot produktionschefernas vittnar både medelvärde och median om likheter. Går man 

däremot vidare till själva utrullningen av dessa blir svaren mer svårtolkade. Medelvärdet för 

kalkylatorerna ligger på 95 minuter för en 50 meters slang med svets medan 

produktionscheferna har angivit 66 minuter under samma förutsättningar. Skillnaden hade 

dock blivit än större om inte ett av kalkylatorernas svar kraftigt hade stuckit ut från de andra 

två. Detta gör att medianen i detta fall skulle bli intressant. Även hos produktionscheferna 

finns det ett svar som sticker ut. Medianen för kalkylatorerna är 120 minuter och för 

produktionscheferna är den 50 minuter. Denna skillnad är klart påtaglig och orsakerna till 

denna kan vara många. Kontentan av det hela blir att om produktionschefernas angivna 

kapaciteter stämmer överens med verkligheten, leder den av kalkylatorerna angivna 

kapaciteten till ekonomisk förlust på projektet. Om motsatta förhållandet gäller kanske flera 

projekt kunde ha räknats hem. Vem som har rätt eller fel är svårt att avgöra och heller inte 

målet med detta examensarbete. 

 

Vid läggningen av tryckvattenrör istället för slang märks en markant skillnad mellan 

yrkesgruppernas bedömningar. Kapaciteterna stämmer ganska väl överens inom 

befattningarna och medelvärdet visar att produktionscheferna har satt en fyra gånger högre 

kapacitet än kalkylatorerna. Anledningen till detta kanske kan härledas till kunskapen om en 

tidsåtgången för en svets med dess kyltid. Eftersom samtliga kalkylatorer har angivit att de 

tidigare arbetat ute i produktionen kan kapaciteterna kanske hänga med sen detta stadium 

under deras karriär. Modernare teknik och snabbare metoder kanske kan ligga till grund för 

denna skillnad. En noggrannare undersökning av tidsåtgången vid svetsning kanske kan 

komma väl till pass för företaget. 

 

Beträffande läggningen av avloppsledning visar både medelvärdet och medianen att 

produktionscheferna har angivit en kapacitet som är mer än dubbelt så stor som 

kalkylatorernas. Dock kan betydelsen av denna kapacitetsskillnad ifrågasättas som tidigare 

nämnt. Ingen större skillnad föreligger vid kapaciteten för uppförandet av en skarv eller 

dylikt.  

 

Vid posten asfaltsrivning är svaren i de olika befattningskategorierna av kraftigt varierande 

karaktär. Om man studerar rivning med en 20 tons bandgrävare visar medianen här på samma 

kapacitet mellan de olika kategorierna. Medelvärdet visar dock att kalkylatorerna har satt en 

kapacitet som är ungefär 30 procent högre än produktionschefernas. Denna skillnad är på intet 

sätt kraftig men klart ekonomiskt kännbar vid projekt med mycket asfaltsrivning. Frågan 

ligger här i vem som har bäst kunnande om rivningen. Detta är svårt att avgöra utifrån denna 

undersökning. Rivning av asfalt med en 15 tons hjulgrävare visar även den på en 30 procent 

högre kapacitet satt av kalkylatorerna. Medianen skiljer sig däremot från föregående och visar 

50 procent högre kapacitet satt av produktionscheferna. Om medianen i stället hade visat en 

högre kapacitet satta av kalkylatorerna hade en tydlig tendens varit ett faktum. Medelvärdet 

blir även lite missvisande då stora differenser finns inom kalkylatorernas svar. 
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De divergerande uppgifterna från kalkylatorerna gör att posten sättning av 

belysningsfundament blir osäker om man studerar medelvärdet. Medelvärdet av 

kalkylatorernas svar är 70 minuter per fundament medan projektchefernas blir 40 minuter per 

fundament. Medianen visar att kalkylatorerna har satt en hälften så stor kapacitet som 

projektcheferna. Om man väger in båda måtten pekar det på att projektcheferna sätter en 

nästan dubbelt så hög kapacitet som kalkylatorerna. 

 

Brunnsättningen ger även den spridda svar inom de två olika yrkeskategorierna. Speciellt de 

spridda svaren bland produktionscheferna försvårar möjligheten att utföra någon form av 

jämförelse över huvud taget. Inom de båda leden finns dessutom skilda meningar om det 

verkligen är någon skillnad på att sätta de olika brunnstyperna. Vissa menar på att det tar lika 

lång tid oavsett storlek på brunn medan andra menar att det kan skilja mycket mellan att sätta 

dem. Vem som har rätt eller fel är även här svårt att utröna och heller inte av intresse. Ett 

tänkbart scenario till de kraftigt divergerande svaren skulle kunna vara att de intervjuande 

personerna har angivit tiden att sätta en betongbrunn. Detta skulle då ha skett trots att frågan 

är ställd på ett sådant sätt att det tydligt borde ha framkommit att det är plastbrunnar som 

frågan behandlar. 

6.2.2.2 Kalkylatorer och yrkesarbetare/maskinförare 

Frågan om den största diameter på tryckvattenslang som är möjlig att rulla ut ger här vissa 

likheter mellan kalkylatorer och yrkesarbetare/maskinförare. En av kalkylatorerna anser att en 

slang med dimensionen 90 millimeter är möjlig att rulla ut samtidigt som ingen av 

yrkesarbetarna anser att det är möjligt. De flesta svarar att en slang på 63 millimeter är den 

största som kan rullas ut. Detta kan absolut ställa till med problem om kalkylatorn har räknat 

på att en slang med en diameter på 90 millimeter skall användas på projektplatsen. Interna 

konflikter som kan resultera i både nedsatt arbetstempo och oförståelse för kalkylatorns roll i 

det hela kan bli resultatet av detta. 

 

Genom att bara studera de angivna kapaciteterna för utrullningen samt svetsning av slangen 

upptäcker man genast att yrkesarbetarna har satt avsevärt högre kapaciteter än kalkylatorerna. 

Samtliga anser att tidsåtgången för detta arbetsmoment är mellan 30 och 40 minuter. 

Två av de tre kalkylatorerna har i jämförelse med dessa värden angivit väldigt låga tider, 120 

och 150 minuter för detta arbete. Den tredje kalkylatorn har angett att det tar 15 minuter att 

utföra arbetsmomentet. Detta gör som tidigare nämnt att det är svårt att ta fram några tal som 

visar ungefärliga skillnader. Det är dock uppenbart att yrkesarbetarna sätter avsevärt högre 

kapaciteter för detta arbetsmoment. Tidigare har frågan om kunskapen om svetstiden 

diskuterats och här förefaller det som fullt möjligt att en för låg kapacitet sätts av 

kalkylatorerna. Det är ju trots allt som så att det är yrkesarbetarna som utför arbetsmomentet i 

praktiken. 

 

Även vid läggning av tryckvattenrör visar tabellen i bilaga 8 klart och tydligt att 

yrkesarbetarna sätter högre kapaciteter. Både medianen och medelvärdet pekar på en kapacitet 

som är dubbelt så hög som den kalkylatorerna sätter. Återigen är det svetstiden som är i fokus. 

 

Beträffande läggningen av markavlopp anger kalkylatorerna en avsevärt mycket lägre 

kapacitet än yrkesarbetarna. Det är endast en yrkesarbetare som skiljer sig från mängden. 

Dock ska det återigen påpekas att det i verkligheten bara rör sig om minuter på varje pipa. 

Inga större skillnader föreligger dock mellan tilläggen för skarvarna. 
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Vid frågan om asfaltsrivningen visar tabellen klart och tydligt att betydligt högre kapaciteter 

sätts av kalkylatorerna. De angivna kapaciteternas spridning inom yrkeskategorin kalkylatorer 

försvårar dock någon form av uppföljning med medelvärde och medianer. Anledningen till 

skillnaderna mellan yrkesgrupperna kan dock vara av intresse att studera närmare. Då en 

yrkesarbetare troligen inte har reflekterat över hur stora ytor som kan rivas upp per tidsenhet 

är det inte helt otroligt att dessa värden är väldigt uppskattade. Intervjuerna ger en del belägg 

för detta då tvivel framkom när samtliga tre lämnade svar. Dessutom valde en av 

yrkesarbetarna att inte svara då denne inte ansåg sig ha tillräckliga erfarenheter från 

arbetsmomentet. Här kan det vara rimligt att anta att kalkylatorerna bör besitta tillräcklig 

kunskap för att kunna bedöma kapaciteten, trots att deras svar skiljer sig åt. 

 

Beträffande sättningen av belysningsfundament svarar kalkylatorerna med ungefär samma 

intervall av kapaciteter som yrkesarbetarna och maskinföraren. Det är endast ett svar som 

sticker ut från mängden.  

 

Vid sättning av brunnar ses däremot en tydlig tendens som pekar på avsevärt högre satta 

kapaciteter bland yrkesarbetarna. Vid sättning av brunnar med dimensionen 600 millimeter 

anger yrkesarbetarna en kapacitet som är mer än fyra gånger så stor som kalkylatorerna om 

man ser till medelvärdet. Återigen är anledningen till detta svår att se men betydelsen på 

mindre arbeten är inte att underskatta. Även sättningen av dräneringsbrunnar uppvisar 

liknande skillnader, dock inte fullt så stora. Här är skillnaden dryga tre gånger så stor. 

6.2.2.3 Produktionschefer och yrkesarbetare/maskinförare 

Vid första anblicken på den angivna maximala diametern på en tryckvattenslang som är 

möjlig att rulla ut, upptäcker man fort att produktionscheferna överlag anser att en grövre 

slang än den som yrkesarbetarna anger kan rullas ut. Detta kan få konsekvenser på 

arbetsplatsen i from av oförståelse för av platsledningen tagna beslut om ändring av läggning 

från rör till slang och en ovilja att utföra arbetet. Detta kan i sin tur leda till ett sämre 

förhållande på arbetsplatsen. 

 

Medelvärdet av tiden för utrullning samt svetsning pekar på en dubbelt så hög kapacitet satt 

av yrkesarbetarna. Osäkerheten är dock stor hos produktionspersonalen vars svar som tidigare 

nämnts varierar en hel del. Dock är det fortfarande så att det är yrkesarbetarna som utför 

projektet. Det är därmed inte helt otroligt att det är de som har mest erfarenheter av 

tidsåtgången. 

 

Vid frågan om kapaciteten vid utläggning och svetsning av rör svarar produktionscheferna 

med en dubbelt så hög kapacitet som yrkesarbetarna, vilket talar emot föregående stycke. Vad 

detta beror på är väldigt osäkert. Kanske har produktionscheferna underskattat tidsåtgången 

för kyltiden av de svetsade rören. Detta i kombination med att en av produktionscheferna 

anser att en annan teknik kan nyttjas vid läggningen av dessa rör, kan ligga bakom de, enligt 

teorin, motsägelsefulla svaren. 

 

Vid läggning av markavlopp anser dock yrkesarbetarna att en betydligt högre kapacitet än den 

som produktionscheferna sätter är möjlig. Medelvärdet visar en nästan dubbelt så stor 

kapacitet samtidigt som medianen pekar på en mer än dubbelt så stor kapacitet. Återigen skall 

betydelsen av detta inte överskattas då det fortfarande rör sig om minuter per sex meters 

rörpipa. Tilläggen för skarvar och dylikt visar inga större skillnader även här. 
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För posten asfaltsrivning visar tabellen i tabell 8 tydligt att skillnader finns mellan 

yrkesgrupperna. Trots att underlaget från yrkesarbetarna är aningen knappt kan man ganska 

tydligt utläsa en mycket lägre satt kapacitet från dessa. Dock skall det påpekas, och som jag 

även tidigare har nämnt, att yrkesarbetarnas svar bör analyseras med en viss försiktighet. 

 

De angivna kapacitetsintervallen för sättningen av belysningsfundament stämmer väl överens 

mellan yrkesgrupperna. Det kan gott och väl betyda att detta speglar verkligheten när så pass 

många svar stämmer överens. Sättningen av brunnar skiljer sig dock en aning mellan 

yrkesgrupperna. Ett par svar som skiljer sig från de övriga inom yrkesgruppen projektchefer 

gör dock att medianen är intressantare att studera är medelvärdet. Detta säger oss att den av 

yrkesarbetarna satta kapaciteten är mellan 40 och 50 procent större. 

6.2.3 Skillnader mellan länen 

Generellt sett över hela underlaget så finns det inga konkreta samband mellan högre eller 

lägre satta kapaciteter mellan då båda länen. Detta verkar variera från arbetsmoment till 

arbetsmoment. Ett större antal arbetsmoment från de båda länen skulle kunna ge ett bättre 

underlag att undersöka eventuella tendenser. 
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7 Slutsats  
Skanska utnyttjar vid kalkylering endast en metod, kalkylering med hjälp av egna 

erfarenheter. Genom denna kalkylmetod visar företaget att man har bra kontroll på 

kapaciteterna inom företaget.  

Dock finns det absolut saker att förbättra. Samstämmigheten mellan kalkylatorerna har 

möjlighet att bli bättre. En bättre koppling inom denna yrkeskategori skulle generera en större 

kontinuitet i företagets kalkyler inom och mellan länen. 

 

Vid analysen av intervjumaterialet har det framkommit tydliga uppgifter som visar att det 

föreligger skillnader både inom och mellan yrkesgrupperna. Skillnaderna inom 

kalkylatorledet bör kunna härledas till påståendet ovan beträffande en avsaknad av koppling 

mellan kalkylatorerna. Inom de övriga yrkesgrupperna beror de varierande svaren troligtvis på 

vilka tidigare erfarenheter personerna i fråga har av arbetsmomenten. Har man tidigare stött 

på projekt där arbetsmomenten har fått utföras under besvärliga omständigheter är det fullt 

troligt att man uppger en lägre kapacitet, kanske till och med undermedvetet. Differenserna 

som förekommer bland produktionscheferna kan möjligtvis härledas till olika erfarenheter 

som dessa har haft, i form av olika yrkesarbetare och maskinförare som arbetat under 

produktionschefen. 

 

Det som generellt kan utläsas ur analysen av skillnaderna mellan yrkesgrupperna är att 

produktionscheferna och yrkesarbetarna i samtliga fall utom vid asfaltsrivingen har angivit en 

högre kapacitet än kalkylatorerna. Går vi vidare och studerar yrkesarbetarna och 

produktionscheferna närmare ser vi att det inte finns någon klar tendens om vem som sätter de 

högsta kapaciteterna. Detta varierar mellan de olika arbetsmomenten. 

 

Frågan som återstår är varför kalkylatorernas kapaciteter nästan genomgående är lägre än 

yrkesarbetarnas. En möjlig teori skulle vara att kalkylatorerna i sina svar försöker ta hänsyn 

till arbetsplatstillskottstiden. Tanken med intervjuerna var att denna tid skulle uteslutas ur 

svaren då detta är svårt för en yrkesarbetare eller platschef att förutse, de tar ju trots allt bara 

hand om det dagliga arbetet. Om kalkylatorerna tar hänsyn till arbetsplatstillskottstiden eller 

inte är inte upp till detta examensarbete att avgöra. 

 

Ett av målen med detta examensarbete var att försöka se om några skillnader kunde urskiljas 

mellan Örebro och Södermanlands län. Då antalet arbetsmoment är aningen för få och stora 

variationer finns har dock inga klara tendenser påträffats. 

 

Sammanfattningsvis står det klart efter examensarbetets färdigställande att det finns 

meningsskillnader inom företaget om vilka kapaciteter som bör sättas på olika arbetsmoment.  

 

Under examensarbetets gång har det även framkommit uppslag på undersökningar som 

Skanska skulle kunna göra inom ramen för företagets verksamhet.  

En vidare utredning om svets- och kyltider skulle kunna resultera i mer träffsäkra kalkyler 

förutsatt att man inom kalkylledet inte har tillräcklig kunskap om detta. En större 

undersökning med hänsyn taget till hela driftstiden (metodtiden samt 

arbetsplatstillskottstiden) skulle mer exakt visa eventuella skillnader. Detta förutsatt att 

kalkylatorerna har tagit hänsyn till detta när de angett sina svar. Denna skulle då behöva 

innefatta ett större antal mätningar ute i fält. Dock skulle denna undersökning kunna bli 

kostsam för Skanska vilket kanske skulle kunna öppna för ett större examensarbete med 

inriktning på just mätning av kapaciteter. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av intervju med kalkylator Per-Olof Arvidsson 
Fredagen den 17:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund 

för det fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med kalkylatorn som berättar 

med vilka förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment 

har utsetts kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska 

antagandena stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir 

slutsatsen i examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler. 

Intervjun syftar även till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och som 

senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn och hur denne tänker vid kalkylering av 

dessa. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen:  Sammanfattningen kommer att bestå av ett antal frågor som 

är riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

-Ett område som jag och min handledare har diskuterat är fjärrvärme, hur tänker du vid 

kalkylering av en fjärrvärmeledning? Vilka antaganden tar du? Finns det något standardfall? 

 

Svaret på denna fråga blir att just fjärrvärmeledningar är svåra att beräkna då 

schakten till dessa får stå öppna i cirka 3 veckor för att sammanfogning, 

isolering samt provtryckning skall kunna ske.  

Detta gör att det blir svårt att räkna på dessa jobb då mycket kan hända under 

denna tid. Regn kan göra att schakterna rasar igen och behöver rensas, snö 

behövas ta bort och tjälen kan ställa till med problem på vintern. Detta gör att 

kalkylerna för fjärrvärme aldrig blir lika och att inget standardfall kan utläsas. 

 

-Vid en rörläggning (vatten och avlopp) behöver hänsyn tas till förutsättningarna som gäller 

på platsen. Går det att utläsa några fall som återkommer med avseende på mark- och 

områdesförutsättningarna? 

 

Diskussionen kring denna fråga mynnar ut i det faktum att det inte finns två va-

jobb som är lika varandra. Förutsättningarna för jobbet styr helt och hållet 

kalkylen som därmed inte liknar någon annan kalkyl.  

Med andra ord så kan inget standardfall antas och en uppföljning av ett område 

som t ex. rörläggning i allmänhet blir därför svårt. Diskussionen drivs vidare 

och vidgas för att se om det finns något arbetsmoment över huvud taget som ett 

standardfall kan utläsas ur och undersökas. 

 P-O A påpekar att varje enskilt fall inom kalkylering av anläggningsarbeten är 

helt beroende på förutsättningarna. Detta gör att inga kalkyler oavsett 

arbetsmoment blir desamma och att en uppföljning av ett specifikt 

arbetsmoment i allmänhet blir mycket svårt om inte helt omöjligt. P-O A drar en 
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parallell till den del av byggsidan som jobbar med husbyggnation och menar att 

en vägg som skall uppföras i ett hus ser precis likadan ut oavsett om den uppförs 

i Piteå eller i Ystad. Om en rörledning skall läggas skiljer sig förutsättningarna 

för denna kraftigt åt mellan de olika platserna, det kan räcka med att man flyttar 

ledningen ett par meter åt sidan för att förutsättningarna skall ändras. 

 

Skillnad gör även på om projektet drivs som en totalentreprenad eller en 

generalentreprenad. Vid en generalentreprenad erhålls färdiga handlingar som 

jobbet utgår ifrån och eventuella skillnader mellan beskrivningens 

förutsättningar och verkligheten regleras i slutändan. Vid en totalentreprenad 

upprättas egna handlingar och för att få bra koll på den slutgiltiga kostnaden för 

projektet måste man ha bättre koll på förutsättningarna. 

 

Vid kalkylering av rörläggningar baserar kalkylatorn sin kalkyl på hur många 

meter färdig rörledning per timme som nedlägges av yrkesarbetarna. Detta 

meterantal varierar från fall till fall beroende på förutsättningarna.  

 

-Vad använder du dig av vid kalkylering, erfarenheter, sektionsfakta eller Skanskas egna 

program SPIK? 

 

P-O A använder sig helt och hållet av egna erfarenheter när han räknar på ett 

projekt. Dessa har han skaffat sig under många års erfarenhet av både 

kalkylering och produktion ute i fält då han arbetat som arbetsledare eller 

motsvarande. 

 

Under intervjuns gång framkommer även att mycket av de projekt som Skanska utför är av så 

pass stor karaktär att de mindre momenten som brunnsättning m.m. har mycket liten 

ekonomisk effekt i slutändan. Pålning och grundläggning i allmänhet kostar så pass mycket 

att de mindre momenten blir av mindre ekonomisk betydelse. 

 

Som exempel på en ekonomisk uppföljning av ett arbete tar P-O A upp ett projekt som drivs i 

Eskilstuna där va-ledningar dras i ett fritidsområde. En uppföljning av tidsåtgången vid 

läggningen av dessa ledningar skulle kunna vara av intresse då detta sker i dagsläget och en 

uppföljning av ett specifikt objekt vore både lättare och mer intressant. Dock är det inte P-O A 

som har räknat på detta projekt utan en kollega i Nyköping. Därför ger han som förslag att 

denna punkt tas upp vid intervju av kollegan i Nyköping. 

 

-Hur gör du vid större arbetsmoment när du känner dig osäker på hur arbetet kommer att 

utföras ute i produktionen? 

 

P-O A påpekar här att en dialog sker mellan honom och produktionschefen för 

det aktuella projektet där arbetsmomentet diskuteras och produktionschefen 

berättar hur denne ämnar utföra uppgiften.  

Redan här sker alltså en kunskaps- och erfarenhetsåterföring mellan kalkylatorn 

och produktionsledet då det är produktionschefen som styr arbetsgången ute på 

arbetsplatsen.  

 

Slutsats av intervju: Den ursprungliga tanken med examensarbetet var att försöka hitta ett 

antal arbetsmoment som kan vara intressanta att följa upp i någon form av standardfall baserat 

på ett antal förutsättningar. Intervjun har fastslagit att detta blir mycket svårt om inte omöjligt 
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att genomföra då arbetsmomenten baseras på så många olika förutsättningar att standardfall är 

svåra att plocka ut.  

 

Intervjun öppnade däremot upp för en annan tanke som har figurerat i arbetet, nämligen den 

om en ekonomisk uppföljning av ett i dagsläget pågående projekt, nämligen det som pågår i 

Eskilstuna. Vid kommande intervju med kalkylator P. Gasslander i Nyköping kommer 

därmed detta projekt att diskuteras närmare för att hitta lämpliga delar att följa upp.  

 

Under intervjuns gång framkom även, en för mig tidigare okänd, erfarenhetsåterföring upp 

närmare bestämt den mellan produktionscheferna och kalkylatorerna. Denna 

kunskapsåterföring kommer att studeras närmare under projektets gång.
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Bilaga 2 

Sammanställning av intervju med kalkylator Per-Olov Gasslander 
Måndagen den 20:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och 

som senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi. Intervjun 

syftar även till att om möjligt ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund för det 

fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med kalkylatorn som berättar med vilka 

förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment har utsetts 

kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska antagandena 

stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir slutsatsen i 

examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn och hur denne tänker vid kalkylering av 

dessa. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen: Denna sammanfattning kommer att bestå av ett antal frågor 

som är riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

- Vid tidigare intervju med P-O Arvidsson har det framkommit vissa svårigheter med att 

plocka ut arbetsmoment och standardfall till dessa som kan granskas under detta projekt 

föreligger. Kan du instämma i detta eller ser du arbetsmoment som utförs på samma sätt 

(tillräckligt många gånger för att ett så kallat standardfall skall kunna utrönas)? 

 

P-O G påpekar att ett standardfall är svårt att utröna då detta beror på så många 

olika parametrar. Möjligheten att kunna skala av dessa parametrar från det 

enskilda fallet för att söka någon form av standardfall borde i teorin vara möjligt 

men i praktiken borde detta innebära så pass mycket jobb att det inte kan täckas 

upp av ett examensarbete.  

 

- Vid tidigare intervju med P-O Arvidsson diskuterades de oförutsägbara kostnaderna vid 

arbeten som tar lite längre tid, som till exempel fjärrvärmeläggning. P-O A ansåg då att dessa 

kostnader inte går att ta hänsyn till då dessa kan variera kraftig och till viss del beror på hur 

produktionspersonalen sköter sina jobb. Kan du instämma i detta? 

 

P-O G instämmer i påståendet och menar på att dessa kostnader är omöjliga att 

förutse. 

 

-  En del till mitt examensarbete som har diskuterats på möten med min handledare Mickael 

Vestin och även på föregående intervju med Per-Olof Arvidsson är möjligheten att följa upp 

ett specifikt arbetsmoment som pågår just nu. Hur ser du på detta? Kan det vara av intresse att 

följa upp något av de arbeten du har räknat på? 

 

P-O G tycker detta kan vara av intresse då uppföljningar numera är relativt 

sällsynta. Då nuvarande beräkningar bygger på gamla beprövade nivåer kan det 
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vara bra att få en ny uppföljning som kan kontrollera att dessa stämmer överens 

med dagens maskinkapacitet och liknande. Ett problem denna uppföljning skulle 

vara att det att markens karaktär skiftar så pass mycket på den aktuella 

arbetsplatsen (Eskilstuna) att den undersökta kapaciteten skulle variera kraftigt 

beroende på var i området man bedriver sina undersökningar. Detta borde 

däremot kunna lösas om man väljer att undersöka kapaciteten på noggrant 

utvalda platser och om man har en tillräckligt stor värderingsgrund. 

 

P-O G påpekar att en uppföljning av rörmaterialet på arbetsplatsen i Eskilstuna 

skulle vara till nytta för honom. När beräkningar för rörläggning med en 

rördiameter som är mindre än 200 millimeter sker tas ingen hänsyn till 

kostnaderna för de skarvar, kopplingar och böjar som används. Dessa finns helt 

enkelt inte med på underlaget från beställaren. En undersökning av åtgången på 

dessa för att försöka hitta ett procenttal som kan läggas på per meter rör skulle i 

slutändan ge en mer exakt kalkyl. Idag använder sig kalkylatorn enbart av 

uppskattade procenttal då ingen uppföljning av detta är känd.  

Som ett exempel tar P-O G upp ett rör med diametern 200 millimeter. Om en 

skarv behöver sättas på detta rör så kostar den lika mycket som fyra meter rör. 

Vid projekt med mycket rörläggning blir den sammanlagda kostnaden relativt 

stor för dessa och en uppföljning vore att föredra. 

 

- Under tidigare intervju med Arvidsson framkom synpunkter som visade på att 

undersökning av mindre detaljer som tex. brunnsättning är av mindre intressen vid större 

jobb och troligen även vid mindre. Kan du instämma i detta? 

 

 P-O G instämmer helt. 

 

- Är det några fler projekt som drivs i dagsläget som du har kalkylerat som du skulle 

kunna var intresserad av att följa upp något arbetsmoment ur? 

 

P-O G hänvisar bara till det projekt som drivs i Eskilstuna som tidigare har 

nämnts i intervjun. För närvarande pågår inga övriga projekt av intresse som han 

har kalkylerat. 

 

- Hur kalkylerar du? Använder du personliga erfarenheter, SPIK eller sektionsfakta? 

 

P-O G använder sig av egna erfarenheter. Han använder Skanskas egna program 

SPIK som mall och matar in alla enhetstider och liknande i detta program. 

Programmet ger en god struktur och det är även ett krav från Skanskas sida att 

man har detta program mall. Han använder sig dock inte av den del av 

programmet som ger färdiga tider och kostnader för olika arbetsmoment. 

 

- Hur har du skaffat dig dessa erfarenheter (oavsett metod?) 

 

P-O G svarar att han har börjat jobba som mättekniker och sedan jobbat sig upp 

som arbetsledare och projektchef för att därefter börja som kalkylator. 

Erfarenheterna har han skaffat sig genom åren ute i produktionen. Han har även 

skaffat sig erfarenheter under tiden som kalkylator och från andra kalkylatorer. 
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- Gör du några egna uppföljningar av arbetsmomenten inom projekten? 

 

P-O G påpekar att det inte finns tid för detta men att denne gärna skulle få flera 

uppföljningar då detta hjälper till att förfina kalkylerna. 

 

- Under tidigare intervju med PO Arvidsson framkom uppgifter om en befintlig 

erfarenhetsåterföring mellan kalkylatorer och produktionschefer. Använder du dig av 

denna erfarenhetsåterföring i dagsläget? 

 

P-O G svarar att denna erfarenhetsåterföring är viktig och självklar för denne. 

 

Slutsats av intervju: Det som konstaterades under föregående intervju med Per-Olof 

Arvidsson beträffande svårigheterna att följa upp ett enskilt arbetsmoment har under denna 

intervju bekräftats av Per-Olov Gasslander. En sådan uppföljning blir mycket svår att 

genomföra och fram till denna tidpunkt har inga lämpliga arbetsmoment dykt upp. 

 

Beträffande möjligheten av att följa upp rörläggningen i projektet som drivs i Eskilstuna har 

Per-Olov Gasslander gett sitt samtycke för att detta skulle vara en intressant bit. Denne har 

även givit ett förslag på ett annat område som skulle vara av intresse att undersöka, närmare 

bestämt andelen skarvar, kopplingar m.m. som tillkommer per meter rörledning. Även detta 

skulle kunna undersökas i Eskilstuna.
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Bilaga 3 

Sammanställning av intervju med kalkylator Roger Karlsson  
Onsdagen den 22:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och 

som senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi. Intervjun 

syftar även till att om möjligt ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund för det 

fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med kalkylatorn som berättar med vilka 

förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment har utsetts 

kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska antagandena 

stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir slutsatsen i 

examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn och hur denne tänker vid kalkylering av 

dessa. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen: Sammanfattningen kommer att bestå av ett antal frågor som är 

riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

- Under tidigare intervjuer med andra kalkylatorer har det framkommit vissa svårigheter 

med att plocka ut arbetsmoment och standardfall till dessa som kan granskas under detta 

projekt föreligger. Kan du instämma i detta eller ser du arbetsmoment som utförs på 

samma sätt (tillräckligt många gånger för att ett så kallat standardfall skall kunna 

utrönas)? 

 

R K svarar att det i praktiken eventuellt vore fullt möjligt. Dock måste man se 

till att yrkesarbetaren är med på vad som händer samt att grävmaskinisten också 

är informerad. Detta för att en mätning skall kunna möjliggöras. R K påstår att 

problemet med att göra uppföljningar är att få produktionspersonalen engagerad 

under hela uppföljningens tid. Detta gör i slutändan att uppföljningen spårar ur. 

Det är också viktigt att se till att man renodlar vad som tillhör arbetsmomentet 

så att man inte får med andra arbetsmoment i det arbetsmoment som skall 

undersökas. R K påpekar att han själv bara har lyckats med en uppföljning och 

anledningen till att han lyckades med just denna uppföljning var att 

produktionspersonalen var engagerade. Han betonar även att om en uppföljning 

skall utföras är det viktigt att man begränsar sig noggrant och inte tar vatten över 

huvudet. 

 

R K påpekar också att det finns en möjlighet att göra uppföljningar i efterhand 

då uppgifter från projektet registreras i ett datorsystem. Dock instämmer han i 

att det finns områden som kan vara svårt att följa upp då jobbets framskridande 

beror på så många olika faktorer som drastiskt kan ändras. 
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- Gör du några uppföljningar i dagsläget? 

 

R K  påpekar att tiden inte finns för att hinna med dessa uppföljningar. Han 

anser dock att det är kalkylatorerna som, om det vore möjligt, skulle behöva 

göra uppföljningarna. Han ser också möjligheterna för en student att ta hand 

detta i ett examensarbete.   

 

- Vet du om några projekt som du har kalkylerat som pågår i dagsläget som du skulle vara 

intresserad av att följa upp? 

 

R K hänvisar till ett projekt som drivs där huvudmomentet går ut på att 

färdigställa en grund till ett vårdboende samt ett projekt som drivs på fängelset i 

Kumla. Han ber om att få återkomma i frågan när han har fått tänka igenom 

projekten för att söka efter lämpliga arbetsmoment som kan vara av intresse. 

Eventuellt kan han tänka sig en uppföljning av en avloppsledning på fängelset i 

Kumla. 

 

- Hur kalkylerar du? Använder du personliga erfarenheter, SPIK eller sektionsfakta? 

 

R K använder sig nästan uteslutande av egna erfarenheter. När han är osäker på 

vilka kapaciteter denne skall använda sig av går han tillbaka till tidigare projekt 

och ser på hur han eller andra har räknat på där. Han ser sig dock inte som 

någon motståndare till färdiga recept men tycker att man måste ha erfarenheter 

för att förstå sig på dessa. 

 

- Hur har du skaffat dig dessa erfarenheter? 

 

R K svarar med att denne har skaffat sig genom år ute i produktionen och många 

år som kalkylator. 

 

Slutsats av intervju: Beträffande uppföljning av specifika arbetsmoment inom anläggning ser 

R K, till skillnad från de tidigare två intervjuade, ändå en viss möjlighet till detta. Han anser 

dock att man måste begränsa sig ordentligt innan man påbörjar uppföljningen och utvärdera 

redan innan starten om en uppföljning på arbetsmomentet tros vara möjlig. Han anser även att 

produktionspersonalen måste involveras i en hög grad. 

 

Uppföljningen av arbetsmoment i ett i dagsläget pågående projekt ställer sig R K mer positivt 

till då detta i skulle betyda ett mindre komplicerat arbete som ökar chansen att komma fram 

till något i slutändan. Att studera materialkostnaderna för kopplingar och liknande på 

projektet i Eskilstuna tycker denne vore av intresse då flera liknande jobb kan uppstå i 

framtiden. 

 

Under intervjun har inga specifika arbetsmoment som kan studeras ur ett så kallat standardfall 

framkommit.
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Bilaga 4 

Sammanställning av intervju med kalkylator Ann- Cristine Eriksson  
Onsdagen den 22:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och 

som senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi. Intervjun 

syftar även till att om möjligt ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund för det 

fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med kalkylatorn som berättar med vilka 

förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment har utsetts 

kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska antagandena 

stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir slutsatsen i 

examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn och hur denne tänker vid kalkylering av 

dessa. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen: Sammanfattningen kommer att bestå av ett antal frågor som är 

riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

- Under tidigare intervjuer har det framkommit vissa svårigheter med att plocka ut 

arbetsmoment och standardfall till dessa som kan granskas under detta projekt. 

Kan du instämma i detta eller ser du arbetsmoment som utförs på samma sätt  

(tillräckligt många gånger för att ett så kallat standardfall skall kunna utrönas)? 

 

A-C E tror att möjligheten att följa upp dessa arbetsmoment som någon form av 

standardfall är relativt liten. Förutsättningarna skiftar väldigt och standardfall 

blir svåra att utröna. Hon ser även svårigheter att plocka ut vad som skall ingå i 

uppföljningen. Antingen så skall samtliga poster som berör arbetsmomentet tas 

med eller så måste man renodla just kapaciteten för arbetsmomentet i sig. Hon 

ställer sig frågande till om en uppföljning av detta slag är möjlig. 

 

- Tror du det skulle vara praktiskt möjligt att skala bort alla faktorer som försvårar 

standardiseringen av ett arbetsmoment? 

 

A-C E påpekar att detta i praktiken skulle vara möjligt men att arbetet med att 

skala bort dessa faktorer kan bli väldigt omfattande. Hon betonar även att en 

noggrann avgränsning är viktig. 

 

- Vet du om några projekt som innehåller arbetsmoment som du har skulle kunna var 

intresserad av att följa upp? 

 

A-C E ber att få återkomma i frågan angående projekt som drivs i dagsläget. När 

exemplet med materialet till rörläggningen i Eskilstuna nämns är hon positiv till 

detta och nämner även att en sådan uppföljning skulle vara på sin plats vid 

uppförande av så kallade BoKlokhus. Detta då dessa är återkommande. 
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- Hur kalkylerar du? Använder du personliga erfarenheter, SPIK eller sektionsfakta? 

 

A-C E svarar att denne främst använder sig av personliga erfarenheter och när 

dessa inte räcker till går hon in i SPIK och kollar hur andra personer har räknat 

på liknande projekt. En av fördelarna med SPIK enligt A-C E är att man 

kommer åt alla projekt som man har räknat på och kan jämföra mellan dessa för 

att se hur andra har räknat. 

 

- Hur har du skaffat dig dina erfarenheter? 

 

A-C E svarar med att hon har arbetat ute i produktionen som arbetsledare eller 

motsvarande men då på ”hussidan”. 

 

- Använder du dig av erfarenheter från produktionschefer när du kalkylerar för att ta reda 

på hur de tänker utföra arbetet? 

 

A-C E svarar att detta är en självklarhet för henne. Utan detta steg vore det inte 

möjligt att träffa rätt med vissa kalkyler. 

 

Slutsats av intervju: A-C E tror att det blir praktiskt svårt att genomföra en uppföljning av så 

kallade standarfall av arbetsmoment. Arbetsmomenten skiftar i så stor utsträckning att 

uppföljning av dessa blir svårt. 

 

A-C E ställer sig dock positivt till en uppföljning av arbetsmoment som pågår i dagsläget. 

Hon ställer sig även positivt till en uppföljning av rörmaterialet i projektet i Eskilstuna samt 

en närmare granskning av de så kallade BoKlokhusen.
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Bilaga 5 

Sammanställning av intervju med projektchef Peter Thorsén     
Onsdagen den 22:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och 

som senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi. Intervjun 

syftar även till att om möjligt ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund för det 

fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med projektchefen som berättar med 

vilka förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment har 

utsetts kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska 

antagandena stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir 

slutsatsen i examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som 

framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen: Sammanfattningen kommer att bestå av ett antal frågor som är 

riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

Intervjun börjar med en sammanfattning av föregående intervjuer med kalkylatorerna för att 

ge projektchefen en överblick över vad som har kommit fram under resans gång. Denne får 

förklarat för sig hur kalkylatorerna ser på uppföljningen och de svårigheter som de ser. Denna 

intervju blir inte de tidigare lik då projektchefen har en helt annan syn på möjligheten till 

uppföljningen av arbetsmoment. Detta gör att frågorna som förberetts till intervjun blir 

oanvändbara och intervjun antar formen av en diskussion. P T ser möjligheten att studera 

kapaciteten för själva arbetsmomentet och bortse från allt annat som berör kalkylposten. Vid 

till exempel brunnsättning så ser man bara på själva sättningen av brunnen och bortser från 

transporten av densamma samt återfyllningen. 

 

Under intervjuns gång framkommer många arbetsmoment som P T att anser sig vara 

intresserad av att få en uppföljning på. De moment som nämns är: 

 

 Kantskärning 

 Rivning asfalt 

 Matjordsavtagning 

 Rivning stubbar 

 Mottagning förstärkningslager 

 Mottagning bärlager 

 Kabelschakter/rör 

 Brunnar 

o Dagvattenbrunn 

o Tillsyningsbrunn 

o Nedstigningsbrunn 

o Ventil 



 

  2   

 Fundament belysning 

 Uppsingling platta på mark 

 Jordytor, gräsmattor 

 Stödremsor 

 

 

P T anser även att uppföljningen kan komma till nytta som en jämförelse mellan de olika 

kalkylatorerna för att se om kapaciteterna de sätter skiljer sig åt. 

 

På frågan om den befintliga kunskapsåterföringen mellan kalkylatorerna och 

produktionscheferna fungerar anser P T att denna kunskapsåterföring inte fungerar i den 

utsträckning som den borde.  

 

Slutsats av intervju: Intervjun öppnar för en kapacitetsundersökning där kapaciteten för det 

enskilda arbetsmomentet står i fokus. För att ge ett exempel innebär det att man vid en 

undersökning av rörläggning enbart fokuserar på själva läggningen av rören och bortser från 

de delar som innefattar schaktning. Detta då det är schaktningen i sig som ställer till problem 

för kapacitetsundersökningen. 

 

Denna intervju skapar förutsättningar för att fortsätta på den från början utstakade 

inriktningen på examensarbetet.
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Sammanställning av intervju med projektchef Bo Lenberg          
Fredagen den 24:e april 2009 

 

Syfte: Examensarbetet syftar till att ge en erfarenhetsåterföring till företaget med inriktning på 

kalkylering. Intervjun syftar till att försöka ta fram ett antal projekt som utförs i dagsläget och 

som senare kan följas upp med avseende på tidsåtgång och i slutändan ekonomi. Intervjun 

syftar även till att om möjligt ta fram ett antal arbetsmoment som skall ligga till grund för det 

fortsatta examensarbetet. Arbetsmomenten diskuteras med projektchefen som berättar med 

vilka förutsättningar och antaganden som dessa beräknas ifrån. När väl ett antal moment har 

utsetts kommer dessa att undersökas ute i produktionen för att se hur väl de teoretiska 

antagandena stämmer överens med hur arbetet sker i verkligheten. Resultatet av detta blir 

slutsatsen i examensarbetet som senare skall hjälpa Skanska att förbättra sina kalkyler.  

 

Metod: Personen som intervjuas får svara på ett antal i förväg bestämda frågor om 

arbetsmoment inom väg och anläggningssektorn. Intervjun vidgas därefter utifrån vad som 

framkommer av dessa frågor. 

 

Upplägg av sammanfattningen: Denna sammanfattning kommer att bestå av ett antal frågor 

som är riktade mot den intervjuade och svaret kring dessa. I den avslutande delen av 

sammanfattningen kommer en slutsats av intervjun att tas upp. 

 

- På föregående intervju med Peter Thorsén framkom önskemål att studera de ”renodlade” 

kapaciteterna för enskilda arbetsmoment så som rörläggning utan schakt, asfaltsrivning utan 

hänsyn tagen till tillgången på lastbilar med mera. Hur ställer du dig till en sådan 

undersökning? 

 

B L svara att denne snarare är intresserad av att studera helheten för den aktuella 

kalkylposten (arbetsmomentet). Då kapaciteten på det enskilda arbetsmomentet 

beror på förutsättningarna runtomkring detta anser sig B L bara vara måttligt 

intresserad av att få ut den renodlade kapaciteten. Han anser sig inte ha någon 

nytta av denna. 

  

B L anser att en uppföljning av till exempel asfaltsrivning för att finna 

kapaciteten för detta arbetsmoment i praktiken vore möjlig. Dock måste man då 

göra mätningar på tillräckligt många arbetsplatser för att få ett genomsnittsvärde 

som motsvarar verkligheten. Han pratar här om drygt tio olika arbetsplatser där 

arbetet måste övervakas för att kapaciteten skall kunna mätas. Han anser också 

att faktorer som antal tillgängliga lastmaskiner samt närliggande hus och andra 

föremål måste tas i beaktning när mätningen skall utvärderas. 

 

B L anser att det kan vara intressant att göra en uppföljning av ett av de projekt 

han har räknat på. Det exempel han tar upp ligger dock för långt fram i tiden för 

att det skall vara intressant att ta upp i detta examensarbete. Han anser dock att 

uppföljning av arbetsmoment på noggrant utvalda arbetsplatser som sker i 

dagsläget kan vara av intresse vid en kapacitetsuppföljning.  
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- Finns det några arbetsmoment som du kan tycka vara intressanta att följa upp där den 

renodlade kapaciteten för just det arbetsmomentet, till exempel läggning av rör i schakter, 

kan vara av intresse att följa upp? 

 

B L svarar här att en uppföljning av plattsättning skulle kunna vara att föredra. 

Denna uppföljning beror ej av så många faktorer runtomkring själva 

plattsättningen och skulle därför både vara praktiskt genomförbart samt av 

intresse. I denna kalkylpost ingår inköp av plattor, transport, avlastning, 

iordningställande av yta samt läggning. För att den teoretiska kapaciteten för 

denna kalkylpost skall stämma överens med verkligheten måste dessa poster 

beaktas. 

 

B L nämner även läggning av bredbandskabel som ett exempel på en möjlig 

kalkylpost att se närmare på. Här skulle inte schakten behöva ingå i kalkylposten 

utan bara den rena läggningen av kabeln samt återfyllnad. Dessa schakter ligger 

på ungefär samma djup och om själva schakten är klar blir mängden återfyllnad 

ungefär densamma oavsett jobb. 

 

Övriga förslag som projektchefen ger är: 

- Kantstenssättning 

- Finjustering bärlager 

 

På frågan om en uppföljning av materialkostnader för skarvar och andra rördelar 

vid läggning av rör med en dimension under 200 millimeter ställer sig B L helt 

och hållet bakom förslaget.  

 

Slutsats av intervju: Denna intervju går tvärtemot tidigare intervjun med Peter Thorsén. B L 

betonar vikten av att studera hela händelseförloppet och vill att samtliga faktorer som berör en 

kalkylpost tas upp för att den utredda kapaciteten skall motsvara verkligheten i så stor 

utsträckning som möjligt. Han anser utöver detta att undersökningen bör innefatta ett tiotal 

objekt där egna mätningar utförs för att snittet som i slutändan skall beräknas blir tillräckligt 

exakt.  

 

Under intervjun framkom även ett önskemål om en undersökning av de tekniker som används 

vid de olika arbetsmomenten om kapacitetsskillnader upptäcks. Här önskar B L få en 

sammanställning av de tekniker som används vid de olika arbetsmomenten för att utröna om 

det finns några skillnader mellan Sörmland och Örebro eller inom de enskilda regionerna. Om 

källan till skillnaderna ligger i att yrkesarbetarna använder olika tekniker kanske lärdom kan 

dras inom koncernen och pengar sparas.
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Frågeformulär till intervjuomgång 2 

Rörläggning 

Tryckvattenledningar 

Vid läggning av tryckvattenledningar i ett befintligt schakt med elsvetsar finns två olika 

alternativ att tillgå, läggning med slangrullar samt läggning av 6 alternativt 12 meters rör. 

Vilken anser du är den största dimensionen man klarar av att rulla ut från slang? 

 

Om förutsättningen är en lång och öppen schakt med en färdigställd schaktbotten och jobbet 

består i att svetsa fast en 50 meters slang (av den största dimension möjlig att rulla ut), låta 

svetsen svalna av samt att rulla ut denna. Hur lång tid anser du att det skulle ta? 

 

Om samma förutsättningar med schakt och förarbete gäller som föregående fråga och jobbet 

istället bestod av att lägga ner och svetsa ihop 12 meters längder av tryckvattenrör av 

dimension under 200 millimeter. Hur många meter i timmen, färdig rörledning, anser du 

skulle vara möjligt att framföra? 

Markavlopp 

Om läggning av markavlopp (dimension under 200 millimeter) i självfall skall utföras och 

förutsättningarna är en färdig rörschakt med färdigställd botten där arbetet består av 

nedläggning av rör, ihopkoppling med befintligt rör samt kontroll av höjd. Hur många meter i 

timmen anser du att det är möjligt att färdigställa? 

 

Då en ledning behöver en böj, skarv eller ett grenrör tar denna en viss tid att påföra. Om 

arbetet innebär kapning av befintligt rör, påföring och en eventuell höjdkontroll med befintlig 

laser. Hur lång tid tar en sådan böj, skarv eller grenrör? 

Asfaltsrivning 

Om ett genomsnitt på 10 centimeter asfalt skall rivas upp med en bandgrävare med en 

ungefärlig storlek på 20 ton skulle utföras på en större yta utan direkta hinder och 

kantskärningar. Hur många kvadratmeter skulle denna grävare klara av att riva upp om 

förutsättningen är att han får tillräckligt många lastmaskiner knutna till arbetsmomentet? 

 

Om ett genomsnitt på 10 centimeter asfalt skall rivas upp med en hjulgrävare med en 

ungefärlig storlek på 15 ton, och detta skulle utföras på en mindre yta utan direkta hinder och 

kantskärningar. Hur många kvadratmeter skulle denna grävare klara av att riva upp om 

förutsättningen är att han får tillräckligt många lastmaskiner knutna till arbetsmomentet? 

Sättning av belysningsfundament till gatubelysning 

Om en grävare och en yrkesarbetare skall utföra detta arbetsmoment som innefattar 

schaktning, uppförande av botten, placering av fundament, grovriktning av fundament samt 

återfyllnad. Hur lång tid behövs till varje fundament? 
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Sättning brunnar 

Om en plastbrunn av dimension 600 millimeter skall placeras ned i en befintlig schakt, 

tryckas fast på befintlig ledning, kontrolleras höjdmässigt, stigarrör placeras dit samt kapas av 

vid rätt nivå och betäckning placeras på toppen. Hur lång tid skulle detta ta att utföra? 

Om samma förutsättningar gäller för en dräneringsbrunn av dimension 315 eller 400 

millimeter, hur lång tid skulle det ta?
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Tabell över svar från intervjuomgång 2 

 

 Kapacitetspost 

 Rörläggning Asfaltsrivning 
Bel. 
fundament Brunnsättning 

 Tryckvatten Markavlopp 10 cm   

 
Maximal 
diameter Slang Rör Rör 

Tillägg 
skarvar 20 ton band 15 ton hjul ca: 90 cm Ø600 

Ø315 alt. 
400 

Enhet millimeter 
minuter/50 
meter meter/timme meter/timme minuter kvadratmeter/timme kvadratmeter/timme minuter/styck minuter/styck minuter/styck 

Befattning           

Kalkylator 63 120 10 20 - 300-400 250 60 60 30 

Kalkylator 90 150 8 32 10 150 100 120 120 60 

Kalkylator 63 15 10 18 5 88-113 50-63 30 60 60 

Kalkylator - - - - - - - - - - 

Produktionschef 90 50 48 48 5 till 10 90 45-50 30 20 20-30 

Produktionschef 90 50 48 48 5 till 10 90 45-50 30 20 20-30 

Produktionschef 75 80 36 36 13 250 200 60 75 35 

Produktionschef 63 120 24 60 5 150 65 45 120 120 

Produktionschef 63 30 45 72 5 200 150 30 30 20 

Yrkesarbetare 63 30 24 120 10 - - 30 30 20 

Yrkesarbetare/Maskinförare 63 40 16 90-150 5 48-60 24-30 60 15 15 

Yrkesarbetare 63 40 16 90-150 5 48-60 24-30 60 15 15 

Yrkesarbetare 75 30 24 24 5 100 80 40 15 10 

 


