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II 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
En vägarbetsplats är en speciell arbetsplats som berör många i samhället. Efter avslutat 
projekt är det en samhällsekonomisk positiv åtgärd men byggskedet innebär en 
samhällsekonomisk kostnad. Detta gör att byggtiderna ofta är pressade. För att 
ytterligare korta byggtiderna har det börjat användas tidsincitament och det finns en 
önskan från Trafikverket att införa skiftarbete vid vägbyggen. Det är vanligt att 
personalen veckopendlar och därför arbetas ofta halva eller hela fredagen in. Med denna 
bakgrund inses behovet av ett högt produktionstempo och effektivt utnyttjad arbetstid. 
Detta kräver därför kunskaper om arbetstidens påverkan på produktionen. 
 
Syfte 
Projektet syftade till att få kännedom om variationer i produktionen över dagen samt 
skapa underlag för hur långa arbetspass, övertid samt inarbetad tid påverkade 
produktionen. Informationen användes för att optimera arbetsdagens uppbyggnad. 
 
Metod 
Rapporten är uppbyggd kring tre fristående delar, litteraturstudie, fältstudie och 
intervjuer som tillsammans skapar underlag för att uppfylla syftet. Undersökningar om 
produktionseffektivitet samt arbetstidens påverkan på produktion och personal 
studerades under litteraturstudien. Fältstudien var förlagd till två vägprojekt i Småland 
tillhörande Kalmar län. Tre arbetsmoment med få yttre faktorer som påverkade 
produktionen studerades för att erhålla information om variationer i produktionstempot 
över dagen. Arbetsdagen delades in i mätperioder där framdriften mättes. Tjänstemän, 
yrkesarbetare och maskinister intervjuades för att ge sin syn på arbetstid, uppbyggnad 
av arbetsvecka och arbetsdag samt påverkan av mörker och skiftarbete.  
 
Resultat 
Människokroppen har en biologisk klocka som är inställd på att arbeta dag med ett slut 
på arbetsdagen mellan 17.00 och 19.00. Skift- och nattarbete stör denna dygnsrytm och 
arbetsformen är behäftad med negativa hälsoeffekter, förhöjd olycksrisk och lägre 
effektivitet. Vid intervjuerna betonades att skiftarbete vid vägbyggen bör begränsas till 
enbart vissa projekt och arbetsuppgifter. Mörker sänker produktionstempot och medför 
en lägre kvalité. Arbetstiden vid vägbyggen regleras av arbetstidslagen och 
vägarbetstidslagen men kan helt eller delvis ersättas av kollektivavtal. Intervjuer och 
undersökningar visade att den maximala arbetstiden per dag är mellan tio och tolv 
timmar. Högst produktionstempo erhölls på förmiddagen. Efter 17.00 syntes en 
minskning av produktionstempot. Personalen ville arbeta in halva eller hela fredagen 
och ansåg att dagens uppbyggnad med raster är ett invant och bra upplägg. 
Undersökningar beskrev vikten av raster för ett högt produktionstempo.      
 
Slutsatser 
Slutsatsen som drogs var att det är viktig för personalen att arbeta in tid för längre 
ledighet. För att minska effekterna på produktionen bör dock bara halva fredagen 
arbetas in. Rasternas placering är bra men bör kompletteras med en kortare paus på 
eftermiddagen. 
 



III 

Summary 
 
Background 
A road construction site is a special work site that affects a lot of people in society. 
When the project is finished it is a national economical gain while during the working 
period it is a national economical cost. This means that construction time is often tight. 
In order to further shorten the time of construction, time incentives have been started to 
be used and there is a desire for shift work in road construction. It is common that the 
staff commutes on a weekly basis and therefore the working hours are longer so that the 
staff can have half of or the whole Friday free. Because of this there is a need of high 
production rate and the working hours must be used in an efficient way. This requires 
knowledge on how production is affected by the working hours.        
 
Aim 
The aim of the project was to get knowledge of the daily variation of production and to 
see how long working hours, overtime and compensatory leave affected production. The 
information was used to optimise the structure of the working day.    
 
Method 
The report consists of three separate parts, literature review, field study and interviews. 
These three create a foundation to fulfil the aim of the project. Production efficiency 
and how the working hours affect production and staff were studied during the literature 
review. The field study took place at two construction sites in Småland in Sweden. 
Three operations with few external factors influencing production were studied to 
obtain information on variation tempo of the day. The working day was divided into 
periods where the production intensity was measured. Officials and workers where 
interviewed to give their view on working hours, structure of the working week and 
working day and also on the effects of darkness and shift work.             
 
Results 
The human body has a biological clock that is set on working days ending between 5.00 
pm and 7.00 pm. Shift and night work disrupt the circadian rhythm and are associated 
with negative health effects, an increased risk of accidents and lower efficiency. The 
interviews stressed that shift work at road construction should be limited to certain 
projects and working assignments. Darkness lowers the production pace and results in a 
lower quality. Working hours in road construction are regulated by the “restriction of 
working hours act” and “vägarbetstidslagen” and can be partially or completely 
replaced by collective agreements. Interviews and studies showed that the maximum 
working hours of one day are between ten and twelve hours. Highest production rates 
were obtained before lunch. After 5.00 pm a reduction in the production pace was 
noticed. The staff wanted to work longer hours to get half of or the whole Friday off. 
They also thought that the structure of today’s working day with breaks is good. Studies 
showed the importance of breaks to get a high production pace.                        
 
Conclusions 
It was conclude that it is important for the staff to get compensatory leave. To reduce 
the effect of the production the staff should work half of the Friday. The placement of 
the breaks during the day is good but a shorter break in the afternoon should be added.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En vägarbetsplats är en speciell arbetsplats i flera avseenden. De flesta i samhället 
berörs på något sätt av vägarbeten eller har åsikter kring dessa. Personalen vid 
arbetsplatserna är ofta veckopendlare med långa sträckor till hemmet. Det är mer regel 
än undantag med pressade tidsscheman och snäva budgetar.  
 
Eftersom personalen i många fall inte bor på orten arbetas ofta halva eller hela fredagen 
in. Detta för att medge en acceptabel helgledighet trots långa pendlingsavstånd.   
 
Från media kommer ofta rapporter om överskridna budgetar, spräckta tidplaner och 
dåligt utnyttjad tid i byggbranschen (Marklund & Mukka, 2008). 
 
Ett avslutat vägprojekt innebär en samhällsekonomiskt positiv åtgärd men under 
byggtiden innebär projektet samhällsekonomiska kostnader med bl.a. förlängda restider 
för privatpersoner och näringsliv (Lindahl, 2001). För att minska denna negativa 
påverkan är det av intresse att korta byggtiden. Det har därför blivit vanligare med 
tidsincitament s.k. väghyra. Det finns lite olika modeller men kontentan är att 
entreprenören får bonus vid kortare byggtid och får betala väghyra vid förlängd byggtid 
(FIA, 2010). 
 
För att ytterligare minska byggtiderna samt för att vinna samhällsekonomiska fördelar 
har Trafikverket en önskan att större entreprenadmaskiner skall utnyttjas i flera skift.  
 
Med denna bakgrund är det lätt att förstå att ett högt produktionstempo är viktigt. Men 
för att få hög produktionseffektivitet krävs att arbetstiden utnyttjas rätt och detta kräver i 
sin tur kunskaper om arbetstidens påverkan på produktionen.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att få kännedom om variationer i produktionen över dagen samt 
skapa underlag för hur långa arbetspass, övertid samt inarbetad tid påverkade 
produktionen. Informationen syftade till att optimera arbetsdagens uppbyggnad för att 
på ett ekonomiskt och hållbart sätt kunna bygga vägar i framtiden.  
 
Fyra frågeställningar konkretiserade syftet:  

 Hur varierar produktiviteten under dagen? 
 Vad beror en eventuell variation på och finns det anledning att ändra 

arbetsdagens uppbyggnad? 
 Hur påverkas produktionen av övertid och inarbetning av en halv eller en hel 

dag? 
 Vilken inverkan har mörker på produktionen?        
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1.3 Avgränsningar 
Studierna av produktivitet begränsades till två vägarbetsplatser, en mötesseparering och 
ett vattentäktsskydd. Vidare studerades arbetsmoment som hade få yttre faktorer som 
påverkade eller moment där de yttre faktorerna var lätta att urskilja. Detta resulterade 
efter samtal med arbetsledning och handledare att studien begränsades till 
undersökningar vid justering av obundet bärlager och nerdrivning (prylning) av 
stålhylsor för stolpar till vajerräcke vid mötessepareringen samt utrullning av 
geomembran vid vattentäktsskyddet. 
 
Vad den ekonomiska vinsten blir av en bättre utnyttjad arbetsdag behandlas inte i denna 
rapport. 

1.4 Mål 
Projektet hade ett tvådelat mål. Dels att visa hur produktionstempot varierade över 
dagen men också att utifrån hårda och mjuka parametrar skapa en optimal uppbyggnad 
av arbetsdag och arbetsvecka. 
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2. Metod 
Nedan beskrivs metodiken bakom undersökningar och analyser i rapporten. Utöver 
beskrivning av metodiken beskrivs också arbetsmomenten som studerades under 
fältstudien. 
 
Tre delar, litteraturstudie, fältstudie och intervjuer ligger till grund för rapporten. 
Litteraturstudien, fältstudien och intervjuerna är fristående från varandra vad gäller 
genomförande men krävs för helheten av projektet enligt figur 1.  

 
Figur 1. Schematisk bild över projektets metodik. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien skedde via sökmotorer på Internet och syftade till att hitta 
publikationer och undersökningar inom följande områden: 
  

 Undersökningar om produktionseffektivitet  
 Lagar och regler som styr arbetstiden vid vägbyggen 
 Erfarenheter från andra branscher om produktion och arbetstid  
 Studier gjorda på arbetstidens påverkan på människokroppen  
 Bakomliggande orsaker till dagens arbetstider samt uppbyggnad av arbetsdag 

och arbetsvecka 
 
Informationen identifierades med sökord relevanta för de fem områdena, genom tips 
från handledare och arbetsledning samt från referenser i materialet. Relevansen på 
materialet bedömdes utifrån källa, årtal för publicering samt anknytning till ämnet. 
Informationen granskades enligt Lunds universitetsbiblioteks riktlinjer för källkritik 
(LUB, 2010).   

2.2 Fältstudie 
Fältstudien var förlagd till två vägprojekt i Småland tillhörande Kalmar län (se figur 2 
och 3). Det ena projektet var en mötesseparering på riksväg 25 som förbinder Halmstad, 
Växjö och Kalmar och det andra projektet var ett vattentäktsskydd på väg 558 mellan 
Tvärskog och riksväg 25. 
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Figur 2. Mötesseparering Väg 25 (Vägverket, 2009a).  
 

 
Figur 3. Vattentäktsskydd Väg 558 (Lantmäteriet, 1991). 
 
Vägprojekten valdes utifrån tillgängliga projekt hos den entreprenören där 
examensarbetet var förlagt. I dessa vägprojekt valdes sedan arbetsmoment med få yttre 
faktorer som påverkade produktionen eller faktorer som var lätta att urskilja.   
 
Mötessepareringen på väg 25 avsåg delen mellan Örsjö och Madesjö. Sträckan var cirka 
9 km lång och breddades på vissa sträckor samt försågs med vajerräcke (Vägverket 
2009b). Kostnaden för projektet var cirka 30 miljoner (Vägverket, 2009c). 
Arbetsmomenten som studerades under projektet var justering av obundet bärlager på 
breddningssträckorna samt prylning för stolpar till vajerräcke. Studier vid justering av 
obundet bärlager skedde under vecka 36 och vecka 37. Mätningar vid prylningen för 
stolpar till vajerräcke skedde under vecka 44.  
 
Vattentäktsskyddet på väg 558 avsåg delen vid Gårdsryd. Projektet ingick som en del i 
Trafikverkets pågående arbete för att säkra viktiga vattentäkter (Trafikverket, 2010). 
Arbetsmomentet som studerades var utläggning av geomembran. Studien skedde från 
vecka 38 till vecka 42. 

558
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2.2.1 Mätperioder 
Arbetsdagen delades in i olika delar, mätperioder för att skillnader i produktionen över 
dagen skulle kunna studeras. Under respektive mätperiod mättes hur arbetet fortskridit i 
antal kvadratmeter för justering av obundet bärlager samt antal meter vid prylning för 
vajerräcke och utläggning av geomembran. 
 
Längden på mätperioderna var beroende dels av hur rasterna var placerade under 
arbetsdagen men också för att få mätperioder som inte var för korta eller för långa. En 
kort mätperiod gör att ett litet stillestånd påverkar mycket och en utsträckt mätperiod 
resulterar i svårigheter att urskilja när en eventuell förändring av produktionen sker. 
Under studien användes tre olika modeller för mätperioderna beroende på inarbetning 
av arbetstid och längden på arbetspassen.  
 
Vid justering av obundet bärlager arbetades halva fredagen in med arbetsdag från 7.00 
till 17.00 och raster 9.00-9.30 samt 12.30-13.00. Mätperioderna var då 7.00-9.00,  
9.30-12.30, 13.00-15.00 samt 15.00-17.00.  
 
Prylning för stolpar till vajerräcke studerades mellan 7.00 och 21.00 med raster 9.00-
9.30 och 12.30-13.00. Mätperioderna var 7.00-9.00, 9.30-12.30, 13.00-15.00,  
15.00-17.00, 17.00-19.00 samt 19.00-21.00.  
 
Hela fredagen arbetades in vid utläggning av geomembran. Arbetsdagen började 7.00 
och slutade 18.00 med raster 9.00-9.30  och 13.00-13.30. Mätperioderna var 7.00-9.00, 
9.30-13.00, 13.30-16.00 samt 16.00-18.00. 
 
Under mätperioderna studerades den effektivt arbetade tiden för att stillestånd och 
pauser inte skulle påverka undersökningarna negativt. De mätta kapaciteterna 
beräknades som kapacitet per timme.  

2.2.2 Mätdata 
Mätdata från fältstudien lagrades och bearbetades i Microsoft Excel. Tillsammans med 
mätdata lagrades information om aktivitet, projekt, datum, mätperiod, väder samt övriga 
anmärkningar från studien. Eftersom fältstudien avsåg förändringar i produktionstempot 
över dagen redovisas detta som procentuella förändringar. Medelvärdet av samtliga 
mätperioder inom respektive arbetsmoment utgör referensvärdet. För exakt mätdata 
hänvisas till bilaga 3, 4 och 5 i denna rapport.      

2.2.3 Justering obundet bärlager 
Det obundna bärlagret som studerades ingick i vägens överbyggnad. Överbyggnaden 
var en grusbitumenöverbyggnad vilken normalt består av ett förstärkningslager av 
bergkross på 420 mm ovanpå den schaktade ytan, terrassen. Över förstärkningslagret 
läggs det obundna bärlagret på 80 mm och sedan beläggningen (Agardh & Parhamifar, 
2009). För att erhålla en jämn vägyta är höjdtoleransen på det obundna bärlagret plus 
minus 30 mm (Vägverket, 2009d). För att erhålla denna noggrannhet justerades 
materialet två gånger med väghyvel under studien. Först skedde en grovjustering och 
materialet packades med fyra överfarter med vält. Därefter finjusterades materialet och 
packades med två överfarter.  
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Antalet kvadratmeter under respektive mätperiod mättes. Då grovjusteringen tog längre 
tid än finjusteringen och de inte alltid var i fas vid mätperiodens slut mättes de var för 
sig. Eftersom breddningssträckorna varierade i bredd skapades upptill tre medelbredder 
på respektive breddningsträcka för att erhålla en korrekt area.   

2.2.4 Prylning för vajerräcke 
Vajerräcke är en typ av vägräcke som är vanligt förekommande som mitträcke för 
mötesseparering på s.k. 2+1 vägar. Räckestypen består av tre till fyra längsgående vajrar 
som hålls uppe av stolpar med två till fyra meters mellanrum. Det exakta utförandet 
varierar mellan tillverkarna (Andersson, 2005). Under projektet användes ett system 
från Gunnebo Nordic AB som heter CASS (Cable Safety System). Det är ett vajerräcke 
bestående av tre vajrar som är placerade i mitten av stolpen. Då stolparna är placerade i 
asfalten vilket var fallet i det studerade projektet slås (prylas) fyrkantiga stålhylsor för 
stolparna ner genom asfalten (se figur 4) (Gunnebo, 2010). 
 

 
Figur 4. Vajerräcke, stolpe och stålhylsa för stolpe till vajerräcke. 
 
Under projektet studerades monteringen av stålhysorna för stolparna. En bandgående 
s.k. prylmaskin slog ner fundamenten och antalet meter den avancerade under 
respektive mätperiod mättes. Längden mellan stolparna var 2,9 meter och hylsorna slogs 
ner 40 centimeter. 

2.2.5 Utläggning geomembran 
För att förhindra föroreningar att nå grundvattnet vid exempelvis en trafikolycka tätades 
dikena inom vattentäkten med geomembran (se figur 5). Geomembran är ett 
samlingsnamn för tätskikt av polymermaterial och under projektet användes PE-HD 
(Polyethylene High Density) som är ett syntetiskt membran av polyeten (Viacon, 2010). 
Geomembran rullas ut på ett avjämnat, fast och otjälat underlag varvid det täckts med 
geotextil och grusmaterial (Svensk byggtjänst, 2008). Efter byggnation såg därför diket 
i stort ut som ett ordinärt dike. Dagvatten och vatten från dräneringsledningar leds till 
dammar där utloppet kan stängas för att förhindra förorenat vatten att nå vattentäkten. 
Vid skarvar och genomföringar svetsades geomembranet och kontroller av täthet 
genomfördes. 
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Figur 5. Dike tätat med geomembran. 
 
Under studien rullades geomembranet tvärs diket med skarvar var åttonde meter. Det 
gick även att rulla längs diket. Det som styrde var vägens geometri i plan och dikets 
bredd i förhållande till bredden på geomembranet. 
 
Förenklingen gjordes att dikesbredderna var lika över hela projektet och därför mättes 
utlagd sträcka av geomembran och geotextil längs vägen. Även antalet tvärsgående 
skarvar räknades under respektive mätperiod. 
 
Skillnader mellan mätperioderna med avseende på meter geomembran analyserades. 
Eftersom svetsning av skarvar tog betydligt längre tid än övriga moment gjordes en 
uppdelning i hög och låg andel svetsar. Mätvärdena grupperades sedan beroende på om 
det under perioden samtidigt varit hög eller låg andel svetsar. Låg andel svetsar avsåg 
0,0-1,5 svetsar per timme och hög andel svetsar avsåg 1,6-3,1 svetsar per timme. Valet 
grundade sig på att intervallet inte skulle vara för stort för att mätvärdena skulle vara 
jämförbara med varandra samtidigt som det skulle vara möjligt att mätdata genererades 
inom intervallet. 

2.3 Intervjuer 
Yrkesarbetare och maskinister (benämns yrkesarbetare i rapporten) samt tjänstemän 
intervjuades i samband med projektet för att ge sin syn på arbetstid, uppbyggnad av 
arbetsdag och arbetsvecka samt skiftarbete och påverkan av mörker. Intervjuerna 
kompletterar och underbygger fältstudiens mätvärden med erfarenheter, mjuka 
parametrar och allmänna åsikter. 
 
Elva personer intervjuades och urvalet bestod av personer från de studerade 
arbetsmomenten, arbetsledning på arbetsplatserna samt annan personal som kom i 
kontakt med projektet. 
 
Antalet intervjuer valdes med hänsyn till att antalet intervjuer under intervjustudier 
brukar vara 15 +/- 10 (Kvale och Brinkmann, 2009). Vidare ställdes krav att det skulle 
vara både tjänstemän och yrkesarbetare som intervjuades. Författaren bedömde att 
urvalsmetoden skulle ge tillräckligt med intervjuer för att erhålla en acceptabel 
informationsmättnad.  
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Intervjuundersökningen genomfördes i sju steg enligt Kvale & Brinkmann (2009):  
 

1. Tematisering 
2. Planering 
3. Intervju 
4. Utskrift 
5. Analys 
6. Verifiering 
7. Rapportering 

 
Under tematiseringen klargjordes syftet med intervjuerna. Resultatet av detta är 
beskrivet ovan och grundar sig på examensarbetets syfte. 
 
Under planeringen valdes intervjumetod. Eftersom fältstudien tog mycket tid i anspråk 
valdes det att genomföra intervjun med frågeformulär då denna metod går relativt 
snabbt att administrera och analysera (Kvale och Brinkmannn, 2009). Två olika 
intervjumallar, en för tjänstemän och en för yrkesarbetare (se bilaga 1 och 2) skapades. 
Eftersom tjänstemännen styrde arbetet var det intressant att få deras åsikt om 
produktionstempot och intervjumallen utökades därför med två frågor angående detta. 
Frågorna var framtagna utifrån projektets syfte och frågeställningar. 
 
Nästa steg var att genomföra intervjun. Huruvida intervjupersonen svarade på frågorna 
utifrån eget perspektiv eller vad som var bäst för företaget uppmärksammades. Efter 
intervjun gjordes renskrivning av intervjumaterialet.    
 
Analys och verifiering, av intervjumaterialet sker under diskussionskapitlet. Kvalitén på 
intervjumaterialet och felkällor som kan ha påverkat resultatet diskuterades.     
 
Det sista steget i en intervjuundersökning är att redovisa resultat och metoder i någon 
form av vetenskaplig rapport (Kvale & Brinkmann, 2009). Svaren från intervjuerna 
redovisas med diagram och anonyma citat. 
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Resultat – Litteraturstudie   

2.4 Undersökningar och artiklar om produktivitet 
Den mänskliga kroppen har en inbyggd biologisk klocka som styr kroppstemperatur 
samt aktiviteten i organ och hjärna. Vid 6.00 börjar kroppen förbereda sig för en ny dag. 
Mest inriktad på arbete är kroppen mellan 10.00 och 12.00 och då är effektiviteten på 
topp och viktiga beslut bör tas under denna period. När ämnesomsättningen är på topp 
mitt på dagen bör dagens huvudmåltid intagas. Efter denna måltid är det vidare normalt 
att man känner sig trött. På eftermiddagen mellan 15.00 och 16.00 kommer en 
vändpunkt och mellan 17.00 och 19.00 är kroppen inställd på att arbetsdagen ska vara 
slut. Något senare på kvällen mellan 20.00 och 22.00 är kroppen redo att sova för att 
återhämta sig (Prevent, 1998). 
 
Människan har en prestationsförmåga som följer en kurva enligt figur 6. Med 
drivkraft/lust angrips uppgiften för att prestera uppsatt mål. Men kroppen behöver 
återhämta sig och ett alltför högt krav på prestationen gör att kroppen utmattas och bryts 
ner. Kvarstår det höga prestationskravet nås en kritisk brytpunkt. Vid denna punkt har 
orken tagit slut och endast en liten ökning av ansträngningen kan resultera i att personen 
får ett sammanbrott och ”går in i väggen” (Prevent, 1998). 

 
Figur 6. Människans prestationskurva (Prevent, 1998). 
 
Under 2008 genomförde Canon en undersökning bland 5500 medarbetare i 18 länder 
om vad de ansåg höjde produktiviteten. 85 procent svarade att uppskattning från chefen 
höjde effektiviteten. På andra plats kom bonus vilket 80 procent ansåg var 
effektivitetshöjande. Före lunch och mitt på eftermiddagen är de anställda mest 
effektiva. Morgonen, direkt efter lunch och strax innan arbetsdagens slut är personalen 
som minst effektiv. Undersökningen visade vidare att högst effektivitet uppnås på 
tisdagar och att bottenläget är på fredagar. Att skvallra med medarbetare är den aktivitet 
som under pausen bäst bidrar till att öka effektiviteten svarade 25 procent i 
undersökningen (Canon, 2008).   
 
En undersökning som Manpower gjort på cirka 8200 personer i Sverige visade på 
rastens betydelse för ökad effektivitet på arbetet. Fikarasten bidrar till bättre stämning 
och gladare medarbetare. Dessutom tänker man på något annat än arbetet vilket är 
positivt (Manpower, 2010) Tonnquist (2007) beskriver vikten av pauser för att 
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återhämta sig. Två skogsarbetslag arbetade lika intensivt men det ena arbetade utan 
pauser och det andra tog tio minuters paus varje timma. Vid dagens slut hade arbetslaget 
som tagit pauser avverkat mest (Tonnquist, 2007).    

2.5 Lagar för arbetstid 
Nedan beskrivs de lagar som styr arbetstiden och måste beaktas vid planering av 
vägarbeten.   

2.5.1 Arbetstidslagen 
Arbetstagarens skydd mot uttag av för mycket arbetstid regleras av arbetstidslagen 
(Arbetsmiljöverket, 2008). 
 
Under 1700-talet var det vanligt med arbetstider på 14-15 timmar per dag (NE, 1989). 
Under 1880-talet var arbetstiden inom industrin elva timmar per dag (Bonniers Lexikon, 
1993). Med den första arbetstidslagen som kom 1919 reglerades arbetstiden till åtta 
timmar per dag och 48 timmar i veckan. I början gällde lagen bara inom industrin. 
Under åren 1958-60 sänktes arbetstiden med en timma per år till 45 timmar per vecka 
och mellan 1967 och 1969 sänktes veckoarbetstiden med 50 minuter per år till 42,5 
timmar. 1970 beslutades det att i två etapper under 1971 och 1973 sänka 
veckoarbetstiden till 40 timmar (NE, 1989). 
 
Idag får den ordinarie veckoarbetstiden uppgå till högst 40 timmar eller 160 timmar för 
en fyraveckorsperiod. Arbetstidslagen reglerar inte den maximala arbetstiden per dygn. 
Dock krävs en sammanhängande vila om elva timmar per dygn, dygnsvila. Tiden 
mellan 00.00 och 05.00 skall ingå i dygnsvilan om arbetet inte måste bedrivas under 
denna tid. För varje sjudagarsperiod skall en sammanhängande ledighet om 36 timmar, 
veckovila, erhållas. Veckovilan bör helst förläggas till veckoslutet. Arbetstagaren får 
högst arbeta fem timmar i följd utan rast. Uttaget av övertid får inte överstiga 48 timmar 
under fyra veckor eller 50 timmar på en kalendermånad. Den maximala övertiden per 
kalenderår är 200 timmar (Arbetsmiljöverket, 2008). 
 
Arbetstidslagen får helt eller delvis ersättas av kollektivavtal (Arbetsmiljöverket, 2008).      
 
Veckoarbetstiden för heltid inom EU samt Norge, USA och Japan var år 2000 
lagstadgad till mellan 35 och 48 timmar. Den genomsnittliga arbetstiden genom 
kollektivavtal för samma år låg mellan 35 och 40 timmar (Persson, 2002).  

2.5.2 Vägarbetstidslagen 
Vägarbetstidslagen styr arbetstiden för arbetstagare som arbetar med vägtransporter 
exempelvis varutransporter. Särskilda regler för förare styrs av regler för kör- och 
vilotider (SFS, 2008).  
 
Den ordinarie veckoarbetstiden får uppgå till högst 40 timmar. Uttaget av övertid är 
reglerat till högst 200 timmar per kalenderår. Den sammanlagda arbetstiden under fyra 
månader får i genomsnitt uppgå till högst 48 timmar med en begränsning på högst 60 
timmar i veckan. Arbetstagare får arbeta högst sex timmar utan rast. Om arbetsdagen är 
mellan sex till nio timmar krävs minst 30 minuters rast och en arbetsdag över nio 
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timmar kräver rast på minst 45 minuter. Rasten kan delas upp i perioder om minst 15 
minuter (SFS, 2008). 
  
Kollektivavtal kan helt eller delvis ersätta vägarbetstidslagen (SFS, 2008).    

2.5.3 Kör- och vilotider 
Syftet med kör- och vilotider är att skapa en sund konkurrens inom vägtransportsektorn, 
att skydda förare från alltför långa arbetspass och att garantera dem regelbunden vila 
samt öka trafiksäkerheten (Transportstyrelsen, 2010). 
 
Den dagliga körtiden får inte överstiga nio timmar med undantag för två gånger per 
vecka då körtiden får uppgå till tio timmar. Den maximala körtiden per vecka får inte 
överstiga 56 timmar. Efter 4,5 timmars körning krävs en rast på 45 minuter. Det går 
också att dela upp rasten på först 15 minuter och sedan 30 minuter under körperioden 
(Transportstyrelsen, 2010).     

2.6 Skift- och nattarbete 
Inom vissa branscher är skiftarbete tvunget, i andra används det av ekonomiska skäl. 
Skiftarbete stör dock människans biologiska klocka och det finns en rad hälsoproblem 
relaterade till arbetsformen. Vanligast är sömnrubbningar men även mag- och 
tarmbesvär är vanliga. Skiftarbete ger också en förhöjd risk för hjärtinfarkt och det finns 
forskning som visar på samband med cancer (Arbetsliv, 2009). 
 
Skiftarbete ger en förhöjd olycksrisk främst vid nattskiftet mellan cirka 22.00 och 06.00. 
Detta kan förklaras med att kroppens biologiska klocka sänker aktiviteten under natten 
och vakenhetsnivån sänks för att vara som lägst på sennatten mellan 05.00 och 06.00 (se 
figur 7) (PUA och IPM, 1998). Vakenhetsnivån och funktionssänkningen under 
nattskiftet är jämförbar med blodalkoholhalter på 0,5 promille eller bruk av sömnmedel 
(Åkerstedt, 2001). När vakenhetsnivån är låg är det lätt att drabbas av korta 
sömnattacker, mikrosömn, eller längre sömnperioder. Många singelolyckor kan 
förklaras med mikrosömn men även ett flertal betydligt allvarligare olyckor har inträffat 
under denna period (PUA och IPM, 1998). Under den senare delen av natten ökar risken 
för bilolyckor med fem till sex gånger jämfört med dagen (Åkerstedt, 2001). 
 

 
Figur 7. Människans vakenhetsnivån över dygnet (PUA och IPM, 1998). 



Produktionseffektivitet – Hur arbetstiden påverkar produktionen vid vägbyggen 
Martin Svensson 2010 

17 

Tröttheten under nattskiftet leder också till en sämre effektivitet (Prevent, 1998). Det är 
vidare rimligt att anta att tyngre arbete inte är lämpligt under natten eftersom många 
funktioner i kroppen sänks (Åkerstedt, 2001). 
   
Det går inte att få bort problemen med skiftarbete men det finns åtgärder för att minska 
dem genom att skapa ett optimalt skiftschema (PUA och IPM, 1998). Undersökningar 
visar att dygnsvilan är viktigare för hälsan än längden på arbetspassen (Arbetsliv, 2005). 
Det bör därför vara en kompromiss mellan fritid och hälsa där ledigheten sprids i 
skiftschemat för att förhindra långa arbetspass med korta vilotider för att skapa 
långledigt. Dygnsvilan bör därför inte understiga elva timmar. Arbetspassen ska dock 
inte vara längre än tolv timmar och helst bör arbetspass på mer än nio timmar undvikas 
(PUA och IPM, 1998). Arbetsliv (2009) betonar vikten att skiftföljden roterar medsols 
från morgon till eftermiddag till natt. Något som bekräftas av Bergström (2004) och 
PUA och IPM (1998). Anledning till skiftföljden är att kroppens naturliga dygn är 25 
timmar och det därför är lättare att senarelägga sömnen (Bergström 2004).    
 
Inom skogsbruket har det länge varit skiftarbete och idag är tvåskift särskilt vanligt. 
Men en studie från Skogforsk (2010) visar att allt fler skogsentreprenörer väljer att gå 
över till enkelskift. Undersökningen visar att enkelskift är åtta procent dyrare än 
tvåskift. Men vissa entreprenörer menar att enkelskift innebär en vinst på 20 procent 
eftersom förarna blir piggare både mentalt och fysiskt vilket ger minskat slitage på 
maskinerna och därmed mindre kostnaderna. Bättre arbetsförhållanden och att det under 
dagen går att utnyttja maskiner och arbetskraft mer effektivt samt minskad 
bränsleförbrukning och mindre kostnader för underhåll talar för enkelskiftet. Fördelarna 
med tvåskift är bättre fördelning av de fasta kostnaderna, högre avkastning samt korta 
avskrivningar på maskinerna vilket möjliggör modernare maskiner (Skogforsk, 2010).    

2.7 Arbetstider 
Det är acceptabelt med arbetspass på upp till tolv timmar för lätta och självstyrda 
arbetsuppgifter med möjlighet till spontana vilopauser. För transportområdet är det dock 
en ökad olycksrisk efter åtta timmar. Det är viktigt att inte arbeta många längre 
arbetspass efter varandra. Det är svårt att sätta en gräns för många arbetspass men fyra 
efterföljande arbetspass om tolv timmar anses för mycket (Åkerstedt, 2001). 
 
Övertidsuttag på upp till tio timmar per vecka har inte någon negativ hälsoeffekt. Uttag 
därutöver bör undvikas då det riskerar att påverka hälsan negativt samt öka risken för 
felhandling. Effekterna av övertid är dock individuella och där spelar kön, ålder, 
hälsostatus, familjesituation m.m. in. Övertidsarbete som är självvalt verkar påverka 
hälsan mindre negativt än påtvingat övertidsarbete (Åkerstedt, 2001).  

2.8 Arbetsdagens uppbyggnad 
De avtalade rasterna för branschen är två raster om 30 minuter, frukostrast mellan 9.00 
och 9.30 och middagsrast om 30 minuter någon gång mellan 12.30 och 13.30 (Gillbjer 
2004). 
 
Anledningen till två raster på 30 minuter istället för fler kortare raster framkom under 
fältstudie och intervju bero på att det vid vägbyggen ofta är långa avstånd till 
arbetsbodar och det därför skulle bli en alltför stor tidsförlust med fler raster.  
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3. Resultat – Fältstudie 
Nedan presenteras resultaten från de tre studerade arbetsmomenten under fältstudien.  

3.1 Justering obundet bärlager 
I figur 8 redovisas mätdata vid justering av obundet bärlager där enbart grovjustering 
har skett. Mellan 7.00 och 9.00 var den effektiva kapaciteten 104 procent. Mellan 9.30 
och 12.30 noterades den högsta kapaciteten på 118 procent. Efter middagsrasten skedde 
nästan en halvering till 60 procent. Vid dagens slut mellan 15.00 och 17.00 var 
kapaciteten 117 procent. 
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Figur 8. Kapacitetsförändring vid justering av obundet bärlager för enbart grovjustering. 
 
Figur 9 redovisar mätdata där både grov- och finjustering har skett under mätperioderna. 
Kapaciteten mellan 7.00 och 9.00 var 118 procent. Högst värde noterades mellan 9.30 
och 12.30 på 125 procent. Efter middagsrasten skedde en gradvis sänkning av 
kapaciteten. Mellan 13.00 och 15.00 var kapaciteten 88 procent och mellan 15.00 och 
17.00 var kapaciteten 70 procent. 
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Figur 9. Kapacitetsförändring vid justering av obundet bärlager för grov- och finjustering. 
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En sammanslagning av figur 8 och 9 ger en variation över dagen enligt figur 10. 
Kapaciteten mellan 7.00 och 9.00 blev 114 procent. Mellan 9.30 och 12.30 blev 
kapaciteten 123 procent. Mellan 13.00 och 15.00 blev kapaciteten 79 procent och 
mellan 15.00 och 17.00 blev kapaciteten 85 procent. 
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Figur 10. Kapacitetsförändring efter sammanslagning av figur 8 och 9.   

3.2 Prylning för vajerräcke 
Vid prylning för vajerräcke pendlade den effektiva kapaciteten över dagen och sjönk 
efter 17.00 enligt figur 11. Mellan 7.00 och 9.00 var kapaciteten 101 procent. Högst 
kapacitet uppnåddes mellan 9.30 och 12.30 samt mellan 15.00 och 17.00 på 114 
procent. Mellan 13.00 och 15.00 var kapaciteten 99 procent. Kapaciteten mellan 17.00 
och 19.00 var 97 procent och mellan 19.00 och 21.00 var kapaciteten 75 procent. 
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Figur 11. Kapacitetsförändring vid prylning för vajerräcke. 
 
Under studien började det skymma vid 16.00 och det var mörkt vid 17.00. 



Produktionseffektivitet – Hur arbetstiden påverkar produktionen vid vägbyggen 
Martin Svensson 2010 

20 

3.3 Utläggning geomembran 
I figur 12 redovisas den effektiva kapaciteten vid utläggning av geomembran med låg 
andel svetsar (0,0-1,5 svetsar/h). Mellan 7.00 och 9.00 var kapaciteten 83 procent och 
mellan 9.30 och 13.00 var kapaciteten 81 procent. Det högsta värdet på 171 procent 
uppnåddes mellan 13.30 och 16.00. Mellan 16.00 och 18.00 var kapaciteten 64 procent.  
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Figur 12. Kapacitetsförändring för utläggning av geomembran med låg andel svetsar. 
 
Figur 13 visar kapacitetsförändringen vid hög andel svetsar (1,6-3,1 svetsar/h) För 
mätperioden 7.00 till 9.00 saknas mätvärden med hög andel svetsar. Mellan 9.30 och 
13.00 var kapaciteten 86 procent och mellan 13.30 och 16.00 uppnåddes den högsta 
kapaciteten på 115 procent. Mellan 16.00 och 18.00 var kapaciteten 99 procent. 
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Figur 13. Kapacitetsförändring för utläggning av geomembran med hög andel svetsar. 
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En sammanslagning av figur 12 och 13 ger en variation över dagen enligt figur 14. 
Mellan 7.00 och 9.00 blev kapaciteten 60 procent och mellan 9.30 och 13.00 blev 
kapaciteten 90 procent. Högst kapacitet blev det mellan 13.30 och 16.00 med 166 
procent. Mellan 16.00 och 18.00 blev kapaciteten 83 procent. 
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Figur 14. Kapacitetsförändring efter sammanslagning av figur 12 och 13. 
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4. Resultat – Intervju  
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna. Sammanlagt intervjuades elva personer. 
Av dessa var sju tjänstemän och fyra var yrkesarbetare. Då de intervjuade försäkrades 
anonymitet är citat inte refererade. Svaren ordnas beroende på om det är från 
yrkesarbetare eller tjänstemän. Rubrikernas titlar representerar respektive intervjufråga.  

4.1 Arbetsveckans uppbyggnad 
Tre av fyra yrkesarbetare svarade att uppbyggnaden av arbetsveckan beror på närheten 
till hemmet. Vid dagspendling vill man arbeta in halva fredagen och vid veckopendling 
vill man arbeta in hela fredagen. Citat som sammanfattar detta är ”nära hemmet är 
fritiden viktigare” och ”när man jobbar borta vill man bara komma hem”. Bland dem 
som vill jobba in hela fredagen vid veckopendling framfördes också ett önskemål att 
arbeta ytterligare lite längre för att kunna åka hem tidigare på torsdagseftermiddagen.        
 
Samtliga tjänstemän föredrog att arbeta 7.00-17.00 och därmed jobba in halva fredagen. 
Detta ansågs optimalt både personligt och för företaget. Två av de intervjuade 
diskuterade att jobba 7.00-16.00. Här framförde en att mellan december och mitten av 
februari är det fördelaktigare att jobba 7.00-16.00. Att sluta tidigare på fredagen innebär 
en ”morot”, ”favör” eller ”mervärde” för personalen. Vid diskussion om att arbeta in 
hela fredagen uppkom problem med att personalen i större utsträckning bara släpper 
sakerna och går vid dagens slut än vid halvt inarbetad fredag. Att det ur trafiksynpunkt 
inte är bra att köra långt efter en hel dags arbete framfördes också.  
 
Figur 15 visar fördelningen av arbetsveckans uppbyggnad mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän. Med varierande avses att arbetsveckans uppbyggnad beror på dags- eller 
veckopendling. 
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Figur 15. Tjänstemän och yrkesarbetares förslag på arbetsveckans uppbyggnad. 
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4.2 Förändring av arbetsdagens uppbyggnad 
Den normala eller traditionella uppbyggnaden av arbetsdagen för branschen är två raster 
om 30 minuter, frukostrast mellan 9.00 och 9.30 och middagsrast mellan 12.30 och 
13.00 eller mellan 13.00 och 13.30. Det är mot denna bakgrund som frågan relaterar. 
 
Tre yrkesarbetare svarade att dagens upplägg är bra. En ville placera frukostrasten 
senare. Det föreslogs en kortare paus vid 15.00 eller 16.00, ”bara 10 minuter går ur 
maskinen och äter en frukt”. Någon föreslog tätare med raster i alla fall under 
vinterhalvåret.    
 
Tjänstemännen ansåg i stort att dagens upplägg är bra. Rasten mellan 9.00 och 9.30 
betraktades som ”helig”. Vilken tid som är det optimala för middagsrast varierade. 
Någon framförde att lunch vid 13.00 är sent medan det från ett annat håll framfördes att 
det senare alternativet är att föredra då eftermiddagens arbetspass blir kortare. Vid 
längre dagar är det dock enighet om att äta senare. Angående arbetsdagens uppbyggnad 
svarades ”det är invant men jag vet inte om det är det bästa”.  
 
Två av de intervjuade tjänstemännen framförde fördelen med middagsvila för att bli 
effektivare på eftermiddagen. ”Hemma vilar jag ofta efter lunchen och orkar då hela 
eftermiddagen och kvällen.”  

4.3 Uppbyggnad beroende av arbetsuppgift 
Yrkesarbetarna var eniga om att inte variera uppbyggnaden på arbetsveckan och 
arbetsdagen, ”man vill inte ändra på rutiner”. 
 
Fyra tjänstemän betonade vikten av att alla har samma tider för att underlätta samarbetet 
på arbetsplatsen. Tre var för en variation av arbetstiden beroende på arbetsuppgift.   

4.4 Maximal längd på arbetsdagen 
Både yrkesarbetare och tjänstemän svarade att smärtgränsen för arbetstid under längre 
tid är tio till tolv timmar. Vid enstaka tillfällen handlar det ofta om akuta åtgärder och 
då är det tvunget att arbeta tills problemet är löst.   

4.5 Mörkrets påverkan 
Det var olika svar från yrkesarbetarna. Någon svarade att det blir mindre effektivt vid 
mörker medan en annan ansåg att det inte innebär några problem om det finns 
belysning.  
 
Samtliga av tjänstemännen svarade att mörkret hade stor negativ inverkan på 
produktionen. Det framfördes att maskinellt arbete påverkas i mindre utsträckning av 
mörker än handarbete. Åsikter om mörkrets påverkan är ”kallt, besvärligt, jobbigt”, 
”inte lika tryggt längs vägen”, ”minskning av produktiviteten med 20-30 %”, ”svårt att 
hålla samma kvalitet vid mörker”.  
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4.6 Skiftarbete vid vägbyggen 
En yrkesarbetare svarade att tvåskift fungerar men inte treskift av säkerhetsskäl. En 
kommentar var att skiftarbete fungerar vid skogsarbete.  
 
Tjänstemännen svarade att det är möjligt med skiftarbeten vid vissa projekt och 
arbetsmoment. Jordschakt är ett arbetsmoment men även brobyggnad där det är en 
begränsad yta som går att belysa. Skiftarbete innebär svårigheter då man måste överta 
någon annans påbörjade arbetsuppgifter. Det behövs också mer personalresurser hos 
både entreprenör och beställare.  

4.7 Allmänna åsikter 
Här presenteras allmänna åsikter om ämnet som uppkommit dels under intervjuerna 
men också under andra samtal på arbetsplatserna. 
 
Tjänstemännen beskriver branschen som komplex där det inte bara är att industrialisera. 
Det är många parametrar som styr och plötsligt kan förändras. Vid något tillfälle gavs 
likheten att det vore som om monteringslinjen för Volvobilar plötsligt fick delar till en 
Peugeot.  
 
Både tjänstemän och yrkesarbetare betonar vikten av bra kommunikation för att undvika 
fel och dubbelarbete. 
 
En del av yrkesarbetarna har varit på arbetsplatser där arbetspassen är två timmar och 
sedan femton minuters rast. Det ansågs att detta fungerade bra men att det var lite 
mycket raster.  

4.8 Extra frågor tjänstemän 

4.8.1 Förändring av produktionstempot över dagen 
Det var spridda svar på frågan om förändring av produktionen över dagen. Det svarades 
att sista timmen och morgonen ibland har lägre produktion och att 7.00 till 9.00 är 
effektivast samt att en produktionsförlust börjar efter 13.00. Vidare svarades att det är 
lägre effektivitet 30 minuter efter middagsrasten, att effektiviteten är högst mellan 9.30 
och 11.30 samt att det är lång uppstart på morgonen vintertid.   

4.8.2 Påverkan av övertid och inarbetad tid 
Den generella åsikten är att övertid påverkar produktionen negativt i större utsträckning 
än inarbetad tid.  
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5. Diskussion 

5.1 Metod 
Att mäta den effektiva tiden under fältstudien kunde ha resulterat i korta mätperioder 
vilket ville undvikas. I detta fall bedömdes dock kortare mätperioder generera bättre 
resultat än att ha med längre stillestånd i mätvärdena. Eftersom den effektiva tiden 
mättes påverkade inte tiden för transport av personal och utrustning till och från 
manskapsbodar och containrar resultatet. Detta är dock ett moment som egentligen 
påverkade produktionen och kanske borde ha tagits med. Men då det tog olika lång tid 
på morgonen och efter raster beroende hur långt det var från manskapsbodar och 
containrar blev mätvärdena ett resultat av längden på denna sträcka snarare än 
variationen i produktionstempot.       
 
De tre delarna, litteraturstudie, fältstudie och intervjuer, valdes fristående från varandra i 
utförandet. Ett annat upplägg hade varit att göra litteraturstudien först och utifrån 
resultatet styra metodiken för fältstudie och intervjuer. Två orsaker styrde valet av 
metoden. En del av fältstudien låg i början av projektet och därför var inte en 
litteraturstudie möjlig innan. Den andra aspekten var att andra undersökningar inte 
skulle nyansera resultatet från fältstudien. 
 
Inom ramen för de två vägprojekt som studerades valdes de moment som hade lite yttre 
faktorer som påverkade. Det går att diskutera om fältstudien skulle ha utökats och gällt 
fler projekt och arbetsuppgifter. I början av examensarbetet var ett tredje projekt 
aktuellt. Under den aktuella perioden för detta projekt fanns dock inga arbetsmoment 
med få yttre faktorer som påverkade varför det uteslöts. Inga ytterligare projekt 
undersöktes eftersom de tre arbetsuppgifterna bedömdes generera tillräckligt med 
mätdata. 
 
Metodiken med tre delar som kompletterar och underbygger varandra ger styrka till 
resultatet. Vidare ger två olika projekt både vad gäller vägstandard och projekttyp en 
bredd i resultatet.    

5.1.1 Litteraturstudie 
Det finns alltid en risk att informationen är felaktig. Detta har hanterats genom att 
liknande information har sökts i mer än en källa.   
 
Det finns vidare en risk att fakta har tolkats felaktigt. Studier av flera källor som 
beskriver samma information minskar dock denna risk.  
 
Eftersom det över tiden bedrivs forskning och görs undersökningar på arbetstid, 
hälsoeffekter och produktion har det varit viktigt att informationen varit aktuell. Där 
äldre litteratur varit källa är det skrifter som är erkända och fortfarande används. Det har 
också varit viktigt att informationen varit saklig och beskriver ämnet utan att försöka 
påverka läsaren.  
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5.1.2 Fältstudie 
Eftersom fältstudien är genomförd på tre olika arbetsmoment undviks resultat som är 
specifika för bara ett visst arbetsmoment. Detta ger en styrka att slutsatserna är 
signifikanta för hela branschen.  

5.1.2.1 Felkällor 
Nedan diskuteras vilka felkällor och svagheter som finns och kan påverka resultaten 
från fältstudien. Hur detta har hanterats behandlas också. Först berörs punkter som är 
generella och sedan diskuteras punkter från de enskilda studierna. 
 
Generellt 
Mätresultaten kan ha påverkats av min närvaro. Även om undersökningen inte gällde 
enskilda individer eller företag fanns en risk att personalen kände sig kontrollerad och 
därför jobbade annorlunda än normalt. För att minska denna känsla försöktes en bra 
stämning skapas och stor vikt lades vid att vara tydlig med att undersökningen inte 
gällde deras kapacitet utan bara avsåg förändringar över dagen. 
 
Vid alla studier där mätningar görs finns det risk för mätfel. För att minimera risken för 
mätfel vid längdmätningar har tydliga streck och markeringar samt mätningar i nära 
anslutning till mätperioderna gjorts. Vid osäkerheter har alltid en kontrollmätning 
genomförts. Vidare har resultaten bokförts samt att enbart en person varit delaktig i 
mätningarna vilket har minimerat risken för missförstånd. 
 
Det finns en rad faktorer som kan ha inverkat på resultatet, både positivt och negativt. 
Yttre faktorer som trafikbelastning, väder och ljusförhållande samt övriga maskiner i 
arbetsområdet eller sociala aspekter som hemförhållanden eller stämningen på 
arbetsplatsen kan ha påverkat produktionen och därmed resultatet. Vidare kan trötthet 
och bristande koncentration p.g.a. mobiltelefon ha påverkat resultaten. Detta är aspekter 
som har varit svåra att urskilja och se effekterna av.  
 
Det kunde vidare finnas faktorer som var svåra att urskilja för den som inte jobbade 
med momenten dagligen eller faktorer som förbisågs eller missades. Därför fördes en 
dialog med personalen under fältstudien där framdriften diskuterades. 
 
Justering obundet bärlager 
Vid brytningen mellan mätperioderna inträffade det att grovjusteringen på en yta bara 
var delvis påbörjad. Svårighet att dela denna sträcka korrekt mellan mätperioderna 
innebar att ett generellt antagande gjordes och denna sträcka delades lika mellan 
mätperioderna. Problematiken inträffade inte vid finjusteringen.  
 
För att beräkna arean för den justerade ytan skapades medelbredder för aktuell sträcka. 
Medelbredden blir den genomsnittliga bredden och kan därför skilja något från den 
verkliga bredden. 
 
För att erhålla representativa mätvärden skulle väghyveln ha fri tillgång till material. 
När detta inte var fallet och ingen yta var klar för finjustering blev det väntetider. Det 
fördes ingen tidsnotering på väntetiderna utan det gjordes en anmärkning i 
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mätprotokollet. Vid sammanställning av resultatet användes värden med mycket 
väntetider restriktivt.   
 
Det skedde kortare förflyttningar vid skifte mellan grov- och finjustering. Detta 
bedömdes inte påverka resultatet. 
 
När grusmaterialet levererades spred lastbilarna det på sträckan. Skickligheten att göra 
detta jämt och till rätt nivå påverkade tiden för den efterföljande justeringen. 
  
Prylning för vajerräcke 
Variation av vägkroppens packningsgrad, tjocklek på asfalten samt förekomst av större 
stenar påverkade mätresultaten. Diskussioner fördes med personalen för att kunna 
förkasta värden från partier som skilde sig markant från övriga.  
 
Stålhylsorna fastnade ibland i prylmaskinen vilket innebar att de var tvungna att slås 
bort. Detta tog tid i anspråk men bedömdes ske jämt fördelat över mätperioderna varför 
resultatet ej påverkades. Samtal med personalen fördes dock för att uppmärksamma 
denna och andra typer av problem. 
 
Vid förankringspunkterna för vajrarna var avståndet till första stolpen fem meter i stället 
för 2,9 meter. Detta mättes därför från förankringen men tidsåtgången för detta 
bedömdes inte påverka resultatet. 
 
Under mätperioderna gjordes lastning av stålhylsor från lastbil till prylvagnen vilket 
innebar ett litet stopp. Då detta skedde jämt fördelat över dagen bedömdes det inte 
påverka resultatet. 
 
Utläggning geomembran 
Förenklingen med samma dikesbredder över projektet stämde inte helt med 
verkligheten. En viss variation förelåg samt att geomembranet kapades olika i 
ytterslänten. En varierande bredd påverkade kapaciteten i längsled. Dock bedömdes 
variationen inte påverka resultatet eftersom det var både en ökning och en minskning av 
bredden. 
 
Innan geomembran och geotextil var återfyllt var det känslig för blåst. Vinden kunde 
flytta eller blåsa sönder duken. Dagar med blåst innebar därför extra arbete med att 
säkra och rätta till flyttad duk samt att det var besvärligare med utläggningen då vinden 
fick tag i duken.  
 
Brunnar i diket minskade hasigheten eftersom det innebar mer arbete med att göra hål 
och passa in duken.  
 
Geomembranet levererades på rullar. Mängden material på rullen påverkade utläggning 
och hantering men hur mycket är oklart och beaktas därför inte. En full rulle var tung att 
hantera. Vid slutet av rullen ville det avskurna materialet rulla ihop sig.  
 
Under fältstudien uppmärksammades att utrullningen av geotextil kunde negligeras. 
Eftersom två personer var delaktiga i arbetsmomentet med utläggning av geomembran 
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och bara ena var licensierad att svetsa skedde utrullningen av geotextil under tiden för 
svetsning och bedömdes inte påverka resultatet. 
 
Om det skulle ha varit annorlunda indelningar än de två med hög och låg andel svetsar 
kan diskuteras. Vid fler intervall blev det mindre mätvärden och relevansen bedömdes 
då bli sämre. Samtidigt skulle större intervall ha gjort att förutsättningarna för 
mätvärdena skulle skilja mer från varandra och därför minska relevansen. Anledningen 
till att det inte finns mätdata för hög andel svetsar vid mätperioden 7.00-9.00 är att 
arbetsdagen alltid startade med utrullning av geomembran och andelen svetsar därför 
blev lågt. 
 
Istället för att dela upp svetsarna i låg och hög andel undersöktes metoden med ett 
förhållande mellan utläggning och svetsning där varje svets motsvarade en sträcka 
utrullat geomembran. Eftersom svetsningen tog längre tid än utrullning av geomembran 
torde en högre andel svetsar innebära mindre meter geomembran. Det var inte möjligt 
att använda en korrektionsfaktor då denna inte speglar variationer över dagen utan en 
korrektionsfaktor för respektive mätperiod behövdes. Vid skapandet av 
korrektionsfaktorerna utifrån mätdata frambringades bara en inbördes relation och 
metoden bedömdes inte ge något tillförlitligt resultat.        

5.1.3 Intervju 
Intervjufrågorna gick att besvara med tanke på sin personliga situation eller från 
företagets sida. Det fanns också en liten risk att den intervjuade ville uppnå ett speciellt 
resultat. Generellt svarade yrkesarbetarna mer utifrån personliga aspekter och 
tjänstemännen mer produktionsinriktat. Detta ger en styrka i intervjuerna där både 
arbetsmiljö och produktionseffektivitet finns med. 
 
Ibland gjordes intervjuerna med mer än en person samtidigt. Det fanns en risk att de 
intervjuade svarade samma som den som först tog till orda men det fanns också en 
fördel eftersom det blev mer diskussion där fler aspekter kom fram. 
 
Svaren på intervjufrågorna noterades av rapportens författare vilket kan ha medfört 
feltolkningar samt att ordval vid citeringar kanske inte överrensstämde helt. Det fanns 
också en risk att den intervjuade tolkade frågorna annorlunda än tänkt.  

5.2 Resultat 
I diskussionen av resultatet hänvisas det till litteraturstudien, fältstudien och 
intervjuerna. Detta relaterar till dessa kapitel i denna rapport där också källorna till 
informationen finns.  

5.2.1 Produktionens variation över dagen 
Fältstudien visade att mätperioden fram till 9.00 hade något lägre kapacitet än 
efterföljande mätperiod. Resultatet styrks av litteraturstudien där en undersökning 
visade att effektiviteten är lägre på morgonen. Eftersom den effektiva tiden mättes beror 
inte den lägre kapaciteten på framkörning av personal och utrustning. Trötthet är en 
orsak men också att det är en form av inkörning trots att det är väl invanda 
arbetsuppgifter kan ligga bakom den något lägre kapaciteten på morgonen.  
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Efter cirka 17.00 syntes en minskning av produktionstempot. Längden på arbetsdagen 
och trötthet samt att kroppens biologiska klocka är inställd att sluta arbeta någonstans 
mellan 17.00 och 19.00 är troliga orsaker till minskningen. Under studien av prylning 
för vajerräcke var det mörkt vid 17.00 vilket troligen var ytterligare en bidragande 
orsak. Resultatet från prylning för vajerräcke visade också att kapaciteten fortsatte att 
sjunka under kvällen. Minskningen efter 17.00 är troligen en kombination av flera 
faktorer. Efter 17.00 var arbetsdagens längd uppe på den nivån som både 
undersökningar och intervjuer beskrev som den maximala, kroppen är inställd på att vila 
och det var lång tid sedan rast.   
 
Den sammanslagna bilden av justering av obundet bärlager visade att högst effektivitet 
uppnåddes mellan 9.30 och 12.30. Detta styrks också av kroppens biologiska klocka. 
Även från intervjuerna med tjänstemännen finns en antydan att förmiddagen är mest 
effektiv. Efter rasten var det sedan ett lägre tempo vilket kan förklaras utifrån 
litteraturstudien där det beskrevs att många känner sig trötta efter maten. Under 
mätperioden mellan 15.00 och 17.00 ökade åter kapaciteten och för prylning för 
vajerräcke nåddes samma effektivitet som på förmiddagen. Denna ökning kan möjligen 
förklaras med att tröttheten efter middagsrasten har försvunnit. Denna variation i 
produktionstempot på för- och eftermiddagen kan i stort styrkas med resultat från 
litteraturstudien.      
 
I resultatet från utläggning av geomembran syntes en annan bild där den högsta 
kapaciteten uppnåddes under eftermiddagen. Detta kan bero på att det ofta rullades 
geomembran under denna period och därmed gav en hög kapacitet. Men eftersom det 
gäller både för låg och hög andel svetsar borde detta inte vara orsaken. 
 
Från enbart fältstudien är det därför svårt att dra några slutsatser om produktionstempot 
på för- och eftermiddag. Genom att kombinera fältstudiens resultat med resultaten från 
intervjuer och litteraturstudien dras slutsatsen att förmiddagen har högst 
produktionstempo men att eftermiddagen innan fyra inte har mycket lägre effektivitet. 
Det går att urskilja ett lägre tempo efter rasten mitt på dagen.  
 
Utanför studien uppmärksammades att transport av personal och material mellan 
manskapsbodar och containrar tar mycket tid i anspråk. Särskilt på morgonen och 
kvällen är det mycket tid som läggs på in- och utplockning av materiel.      

5.2.2 Förändring av arbetsdagens uppbyggnad 
Svaren från intervjuerna visade på att dagens uppbyggnad är bra. Det som diskuterades 
var huruvida det ska vara rast vid 12.30 eller 13.00. Eftersom dagens uppbyggnad med 
raster är invant kan detta ha påverkat hur de intervjuade svarade. Det framkom också 
under intervjuerna att upplägget var invant men man inte visste om det var det bästa 
upplägget på arbetsdagen.  
 
Rast mitt på dagen är bra då kroppen bör få sitt huvudmål här. Vidare måste en rast in 
under förmiddagen för att inte arbetspasset skall bli alltför långt. Vikten av raster för 
hög effektivitet framkom också under litteraturstudien. 
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Det har troligen ingen större betydelse om rast placeras vid 12.30-13.00 eller 13.00-
13.30. Det senare alternativet minskar dock längden på dagens sista arbetspass. 
Eftersom dagens sista arbetspass infaller då kroppens biologiska klocka har en 
brytpunkt kan en kortare paus vid halv fyra ge välbehövlig extra energi. Denna rast kan 
också motiveras från undersökningar om rastens betydelse.     

5.2.3 Påverkan av övertid och inarbetning 
Övertid och inarbetning ger längre arbetsdagar vilket borde resultera i tröttare personal 
och därmed lägre produktionstempo.   
 
Inarbetning av tid är en form av frivillig övertid vilket har mindre negativ påverkan på 
hälsan. Inarbetningen görs i syfte att få längre ledighet. Om antagandet görs att trivsel 
och hälsa hänger ihop är det också rimligt att anta att personal som trivs på jobbet är 
effektivare. Tjänstemän svarade också att inarbetning påverkar produktionen mindre 
negativt än övertid vilket bekräftar detta antagande. 
 
Att arbeta in hela fredagen genom att jobba mellan 7.00 och 18.00 resulterar i att 
längden på arbetsdagen befinner sig inom det intervall på tio till tolv timmar som 
intervjuer och litteraturstudie framhöll som den maximala längden på arbetsdagen. Helt 
inarbetad fredag ger också problem med kör- och vilotider för förare inom 
transportsektorn. Men intervjuerna gav en tydlig anvisning att det är viktigt med 
inarbetning för personalen. Resultatet från fältstudien visade att det var först efter 17.00 
som en minskning av produktionstempot skedde. Att arbeta in halva fredagen borde 
därför vara bättre. Halvt inarbetad fredag är också förenligt med reglerna för kör- och 
vilotider. Vid halv tolv på fredagen är personalen också piggare och därmed är det en 
minskad risk för trafikolyckor än om de kör hem vid sex på torsdagskvällen. 
Inarbetningen ger vidare en favör till personalen vilket troligen skapar en bättre 
inställning till arbetet och därmed högre effektivitet.    

5.2.4 Mörkrets påverkan        
Under fältstudien var det endast prylning för stolpar till vajerräcke som delvis bedrevs 
under mörker. Här går det att se en minskning av produktionstempot efter mörkrets 
inbrott. Det är dock svårt att säga hur mycket detta beror på mörkret. Från intervjuerna 
gavs också en bild att mörkret sänker effektiviteten. Det framkom vidare från 
intervjuerna att det blir en lägre kvalité vid arbete i mörker.  
 
Om Trafikverkets önskan om skiftarbete och därmed nattskift vid vägbyggen genomförs 
kommer en stor del av arbetet att bedrivas under mörker. Förutom mörkret kommer då 
också problematiken med skiftarbete. Litteraturstudien visade på negativa hälsoeffekter, 
förhöjd olycksrisk och sämre effektivitet under nattskiftet. Från intervjuerna påpekades 
att skiftarbete bör begränsas till vissa projekt och arbetsmoment som i första hand 
bedrivs med maskiner.     
 
Med kortare byggtid som skiftarbete medför blir det samhällsekonomiska vinster men 
det är tveksamt om detta väger upp de negativa sidorna med skiftarbete. Detta 
resonemang stöds genom att flera entreprenörer inom skogsbruket där skiftarbete länge 
varit vanligt nu ställer om till enkelskift och det pratas till och med om en vinst med 
enkelskift gentemot tvåskiftet. Att vara vägarbetare är ett utsatt jobb där det krävs att 
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man ständigt är vaksam. Att då arbeta under natten när kroppen har en 
funktionssänkning som kan jämföras med påverkan av alkohol eller sömnmedel är inte 
att föredra. Även de passerande trafikanterna, även om de är färre på natten, påverkas av 
funktionssänkningen vilket ytterligare ökar risken för personalen. 
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6. Slutsatser 

6.1 Sammanfattande slutsatser 
Utifrån diskussionen av resultatet ges här en sammanfattande slutsats till ett förslag av 
uppbyggnad av arbetsdag och arbetsvecka. Halva fredagen arbetas in med arbetsdag 
från 7.00 till 17.00. Rasterna placeras 9.00-9.30 och 13.00-13.30. En kortare paus om 10 
minuter som tas ”på stället” läggs in vid halv fyra. 
 
Med stöd av denna undersökning kan inte skiftarbete med nattarbete rekommenderas i 
mer än undantagsfall och för vissa typer av projekt. 
 
Förutom en bra uppbyggd arbetsdag och arbetsvecka höjs effektiviteten med 
uppskattning för det arbete som genomförs samt med en väl fungerande kommunikation 
för att undvika dubbelarbete.    

6.2 Förslag till vidare studier 
Under examensarbetet har idéer på fortsatta undersökningar inom ämnet kommit upp. 
Förslagen på vidare studier nedan bedömer författaren lämpar sig som examensarbete 
av den storlek som ovan presenterat utgör. 
 
Det är en svår bransch att optimera med många parametrar som påverkar produktionen. 
Ju mer mätdata som finns tillgänglig vid slutsatser och förslag på förändringar desto 
bättre är det och det uppmuntras därför till ytterligare studier av produktionens variation 
över dagen.  
 
Vidare har det vid intervjuerna och under fältstudien uppmärksammats problematik med 
att driva vägbyggen vid mörker. Vad den konkreta konsekvensen av mörker blir och 
vilka moment som är lämpliga vid mörkerarbete kan undersökas. Det är också aktuellt 
att koppla en undersökning av detta slag med konsekvenserna av att arbeta skift vid 
vägbyggen. 
 
En aspekt som har utelämnats vid detta examensarbete är ekonomin. Vad förändringar 
och förluster i kapacitet innebär i kronor och ören är en viktig och aktuell fortsättning på 
detta examensarbete. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Tjänstemän  
 

 Hur ska arbetsveckan vara uppbyggd? Ska man arbeta 7-16, arbeta in halva 
eller hela fredagen? 

 
 Finns det anledning att ändra arbetsdagens uppbyggnad? Ska det vara tätare 

med raster, ska arbetspassen vara lika långa eller ska man arbeta kortare pass på 
eftermiddagen istället för på morgonen? 

 
 Ska arbetsveckans och arbetsdagens uppbyggnad bero på vilken 

arbetsuppgift man utför? Är det vissa moment som kräver mer raster eller 
kortare arbetsdagar? 

 
 Var går smärtgränsen för hur lång en arbetsdag kan vara? Hur varierar 

detta beroende på om det är enstaka gånger eller kontinuerligt? 
 

 Hur påverkar mörkret? Ska det vara annat upplägg när man arbetar i mörker 
eller under den ”mörka” delen av året? 

 
 Trafikverket vill gärna se två- eller treskift vid vägarbeten. Vad tycker du 

om det och vad tror du konsekvenserna skulle bli av det? 
 

 Har ni uppfattat någon förändring i produktionstempot över dagen? Vad 
kan det finnas för orsaker till detta? 

 
 Hur påverkar övertid och inarbetad tid produktionen? 

 
 Allmänna åsikter 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Yrkesarbetare och maskinister 
 

 Hur ska arbetsveckan vara uppbyggd? Ska man arbeta 7-16, arbeta in halva 
eller hela fredagen? 

 
 Hur ska arbetsdagen se ut? Ska det vara tätare med raster, ska arbetspassen 

vara lika långa eller ska man arbeta kortare pass på eftermiddagen istället för på 
morgonen? 

 
 Ska arbetsveckans och arbetsdagens uppbyggnad bero på vilken 

arbetsuppgift man utför? Är det vissa moment som kräver mer raster eller 
kortare arbetsdagar? 

 
 Var går smärtgränsen för hur lång en arbetsdag kan vara? Hur varierar 

detta beroende på om det är enstaka gånger eller kontinuerligt? 
 
 Hur påverkar mörkret? Ska det vara annat upplägg när man arbetar i mörker 

eller under den ”mörka” delen av året? 
 
 Trafikverket vill gärna se två- eller treskift vid vägarbeten. Vad tycker du 

om det och vad tror du konsekvenserna skulle bli av det? 
 

 Allmänna åsikter 
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Bilaga 3 – Mätdata Justering obundet bärlager 
 
 



Produktionseffektivitet – Hur arbetstiden påverkar produktionen vid vägbyggen 
Martin Svensson 2010 

 

Bilaga 4 – Mätdata Prylning för vajerräcke 
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Bilaga 5 – Mätdata Utläggning geomembran 
 

 


