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I 

 

Förord 

 

 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Keller Grundläggning och utgör slutfasen 

för min studietid i Luleå. Arbetet har utförts under hösten 2016 fram till årsskiftet 2017 vid 

avdelningen för Samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Kerstin 

Pousette och Jan Laue har varit handledare respektive examinator för examensarbetet på LTU, 

och Thomas Johansson har handlett mig på Keller.  

Jag skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till Kerstin, Jan och Thomas för engagemang 

och hjälp på vägen. Tack till er på Keller Grundläggning som hjälpt mig på olika sätt, för att ni 

svarat på frågor och hjälpt till med de problemställningar som uppstått under arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Sammanfattning 

 

 

Yrket som operatör för grundläggningsmaskiner innehåller vanligtvis många arbetsmoment 

som lätt kan uppfattas som riskfyllda om bristfällig kunskap finns hos personalen. Oftast finns 

en klar bild om hur detta risktagande inom arbetet kan minimeras. En lösning till detta problem 

är genom att öka kompetens hos arbetarna. Det blir därför viktigt att information och ny teknik 

presenteras på ett enkelt sätt i utbildningssyfte för att väcka intresse och uppmuntra till en 

fortsatt god utveckling hos personalen.  

 

Syftet med denna rapport var dels att ta fram en så kallad operatörsmanual, vars funktion var 

att fungera som ett stöd för operatörer ute i arbetet. Eftersom manualen är sekretessbelagd har 

syftet också varit att kartlägga hur operatörerna på företaget uppfattar introduktion av ny teknik 

och information före samt efter lanseringen av manualen.  

 

Arbetet började med en litteraturstudie för att få en djupare insikt i ämnet. Undersökningen som 

denna examensrapport är byggd kring består av två delar, där den ena delen var en undersökning 

om hur operatörerna uppfattade arbetssituationen innan introducerandet av manualen. Den 

andra delen bestod av en undersökning som utredde vad operatörerna hade för uppfattning om 

den skapade operatörsmanualen.  

 

Undersökningen visar att det verkar finnas en genomgående positiv inställning till den 

framtagna operatörsmanualen hos operatörerna på företaget. Användning av 

operatörsmanualen vid felsökning och i utbildningssyfte inom arbetet verkar locka många av 

de tillfrågade. Korrigeringar utifrån feedback från undersökningen är viktiga att behandla för 

företaget framöver för att uppnå önskad effekt av operatörsmanualen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Abstract 

 

 

The profession as an operator for deep foundation machines often consist of work activities that 

could easily become risky without proper knowledge. Usually there exists solutions to reduce 

and minimize the risk taking. One solution to this problem can be by providing the employees 

an increased competence in their work field. This makes it important to introduce and present 

new information and technics in a way that encourages employees to make progress in their 

field.  

 

The purpose with this paper was first too create an operator manual, whose purpose was to act 

as a practical help for employees on job sites. Since the operator manual is classified, the 

purpose for this paper was also to study how employees of the company felt about introducing 

of new technics and information before and after the launch of the operator manual.  

 

The work started with a literature study to get a deeper understanding about the subject. The 

actual study in which this paper is created consists of two parts, whereas the first part was a 

survey about how the operators felt about their work situation before the launch of the operator 

manual. The second part consisted of a survey regarding the operators’ opinion about the 

created manual.  

 

The survey indicates a general positive attitude from the employees towards the created 

operator manual. It seems like it will come in hand for the operators when there is a need for 

trouble shooting or simply to further educate themselves. It is important that the company in 

the future evaluate the response collected in this paper to achieve the desired effect with the 

operator manual.  
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1 Inledning 
 

 

Det här avsnittet behandlar uppsatsens bakgrund och även problemområde. Vidare presenteras 

företaget som legat bakom idén för detta examensarbete. Syftet med undersökningen och dess 

avgränsningar redogörs i detta avsnitt. Mål med studien och målgrupp avslutar det inledande 

avsnittet i rapporten. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Idén till detta examensarbete togs fram av företaget Keller Grundläggning där ett behov fanns 

att utbilda och kommunicera svår information till företagets operatörer för kalkpelarmaskiner 

på ett enklare sätt. Företagets idé innebar att ta fram en operatörsmanual som inte bara tydliggör 

kraven på verksamheten, utan också uppmuntrar till en fortsatt god utveckling hos företaget. 

Skapandet av operatörsmanualen utgör därför en stor del av detta examensarbete. Den 

framtagna operatörsmanualen är sekretessbelagd och får inte redovisas i examensrapporten. 

Däremot finns beskrivning av tillvägagångssätt vid framtagandet av operatörsmanualen i denna 

rapport. Fokus i denna studie är därför att jämföra hur operatörerna inom företaget uppfattar 

introduktion av ny teknik och information före- och efter lanseringen av operatörsmanualen.  

Kalkcementpelare blev först introducerat i mitten av 1970-talet i Sverige och har ständigt 

utvecklats sedan dess. Metodens framsteg har inneburit en effektivisering och förfining genom 

användning av en allt mer avancerad teknologi. Metoden använder sig av tunga maskiner som 

ofta framförs på opreparerade vägar för att möjliggöra stabilisering av markområden. Risker 

som att köra fast och att välta med en maskin kan få oanade konsekvenser får såväl operatörer 

som omgivning. Metoden innebär också hantering av bindemedel som förvaras i trycksatta 

tankar på arbetsplatsen. Bindemedlet som blandas i jorden under omrörning innehåller oftast 

cement och osläckt kalk. Båda dessa ämnen kan vara skadliga för såväl människa som natur vid 

ovarsam hantering.  

Tidigare inom företaget har nya operatörer fått sin utbildning genom upplärning av att följa med 

mer erfarna operatörer. Detta ställer höga krav på kunskapen hos de mer erfarna operatörerna 

samt möjligheten för dessa att tydliggöra kraven på verksamheten. Osäkerheter hos operatörer 

kan medföra ett risktagande som kan få en direkt kostsam effekt hos företaget. Behovet för att 

förebygga denna osäkerhet har lagt grunden för framtagandet av en operatörsmanual.  
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1.2 Keller Grundläggning AB 

 

Keller är världens största oberoende grundläggningsföretag som utför olika typer av 

stabilisering av jordar. Omsättningen för Keller 2016 var ca 18 MRD SEK och företaget har 

10 000 anställda med en verksamhet som sträcker sig över 40 länder. Keller Grundläggning är 

ett dotterbolag specialiserat inom markförstärkning och grundläggning som tillhör koncernen 

Keller Group. Dotterbolaget är ett nordiskt företag med specialkompetens inom 

kalkpelarmetoden. Huvudkontoret är beläget i Göteborg och deras verksamhetsområde sträcker 

sig över hela norden. Som första entreprenör inom området i Norden har Keller Grundläggning 

förstärkt lösa leror och jordar med hjälp av djupstabilisering sedan 1975. Maskinparken idag 

består utav 7 stycken kalkcementmaskiner och 15 stycken så kallade skyttlar, vilket kort sagt 

är mobila bulkupplag för bindemedel.  Stabiliseringsmetoderna som företaget erbjuder är 

kalkpelarmetoden, masstabilisering, vertikaldränering med soilcrete (jet-injektering), 

slitsmurar, sekantpåleväggar samt vibro och soilfrac-metoderna.  

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Keller Grundläggning AB som ansvarar för 

stabilisering av lösa jordar i Norden. Examensarbetet behandlar endast en av de ovan nämnda 

grundläggningsmetoderna, kalkcementpelare. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en kompetensmanual till operatörer för 

kalkcementmaskiner åt Keller Grundläggning AB. Eftersom denna operatörsmanual inte får 

redovisas i examensrapporten på grund av sekretess har författaren valt att utföra en 

undersökning före och efter introduceringen av manualen. Denna undersökningen skall 

klargöra hur operatörer för kalkcementmaskiner åt Keller Grundläggning uppfattar dagens 

information och introduktion av ny teknik, innan färdigställandet av manualen. Den ska även 

analysera om operatörerna upplever någon skillnad efter framtagandet av operatörsmanualen.  

Undersökningen i denna examensrapport ska även reda ut om operatörerna uppfattar att kraven 

för verksamheten är förtydligade samt om manualen väcker deras intresse. En sammanställning 

av operatörernas åsikter redovisas i rapporten.  

  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Avgränsningarna som gäller för detta examensarbete är följande: 

 

• Operatörsmanualen är inte öppen för allmän beskådning och kommer användas av ett 

företag. 

 

• Manualen är endast adresserad till operatörer för produktion av kalkcementpelare. 

 

• Två av manualens tänkta avsnitt skulle bland annat innehålla en beskrivning av ett nytt 

styrsystem samt en lista tillhörande typiska problemställningar med tillhörande svar 

som kan uppstå i arbetet. För att kunna hålla arbetet inom uppsatta tidsramar kommer 

dessa avsnitt att presenteras i en senare version 2 av operatörsmanualen. 

 

• Frågeformulären riktar sig till ett företag, Keller Grundläggning. 

 

• Endast operatörer för kalkcementmaskiner har besvarat formulären. 

 

• Frågeformulären har skickats ut av Keller Grundläggning till operatörer som befinner 

sig ute i fält.  

 

• Studiens och manualens omfattning är 30 högskolepoäng med arbetsinsats som står i 

paritet med detta. 
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1.5 Mål 

 

Målet med examensarbetet är att: 

• Skriva en operatörsmanual åt Keller Grundläggning AB som inte redovisas i denna 

rapport. 

• Kartlägga hur dagens operatörer uppfattar upplärning och ny information inom Keller 

Grundläggning AB innan manualens tillträdande. 

• Resultat från enkätundersökningar kommer att under arbetets gång forma en efterfrågad 

operatörsmanual åt Keller Grundläggning AB. Ett slutgiltigt resultat kommer 

presenteras i rapporten för att redogöra om operatörer uppfattar att introduktion av ny 

teknik och information kommer att underlättas med en operatörsmanual.  

 

 

 

1.6 Målgrupp  

 

Examensarbetet har utförts för Keller Grundläggning AB. Intressenter anses vara företag som 

kan tänkas vilja tydliggöra kraven på sin verksamhet. Detta genom att förmedla och förklara 

svår information för att väcka intresse hos maskinförare genom en manual innehållande viktiga 

bitar från arbetet. Vidare kan resultaten från rapportens undersökning användas i 

forskningssyfte. 
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2 Metod 
 

 

I detta avsnitt presenteras hur upplägget för operatörsmanualen har tagits fram, hur 

forskningen genomförts för studien och vilka metoder som använts. Arbetsgången finns 

beskriven med tillhörande litteraturstudie samt datainsamlingsmetoderna som använts för 

undersökningen. 

  

 

2.1 Manualens upplägg 

 

Manualens upplägg har formats efter författarens tycke i samråd med handledare på Keller 

Grundläggning, platschefer och operatörer för kalkcementpelare samt handledare på Luleå 

tekniska universitet. För att få manualen lättöverskådlig har endast de kapitel som företaget 

ansåg vara viktigast rörande produktion av kalkcementpelare lagts till i manualen. Anledningen 

till att manualen hålls kortfattad är för att uppmuntra operatörerna att faktiskt läsa manualen 

och ge en ökad förståelse till ämnet. De kapitel som det har lagts mest fokus på manualen är 

följande:  

 

• Drift av maskin/skyttel 

• Reglage/manövrering 

• Förflyttning på arbetsplats 

• Fällning av mast/uppmastning 

• Displayer och datorer 

• Start av motorer  

• Tankning  

 

 

Dessa kapitel innehåller nödvändig information om de vitalaste bitarna vid produktion av 

kalkcementpelare. Om en operatör känner för att fördjupa sina kunskaper hänvisas denne att 

läsa i bilagorna som återfinns i slutet av manualen. Bilagorna innehåller mer information med 

hänvisningar som kan vara till hjälp vid problem som kan uppstå. I operatörsmanualens bilagor 

finns möjlighet för operatörerna att fördjupa sina kunskaper inom: 

 

 

• Byte mot en äldre/nyare maskin 

• Underhåll och service på maskiner 

• Säkerhetsråd och regler för arbetet 

• Utöka kunskaper inom geoteknik 

• Information om arbetsmiljö, skyddsutrustning, kalk och hälsorisker 

• Första hjälpen 

• Displayer och GPS med funktioner 
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För att kunna hålla examensarbetet inom de uppsatta tidsramarna (20 veckor), har vissa viktiga 

avsnitt av manualen inte hunnit beaktas och presenteras i operatörsmanualen. Därför kan denna 

upplaga av operatörsmanualen ses som en ”version 1”, med möjlighet att uppdateras från 

företagets sida vid senare tillfälle.  

 

En enkät skickades ut innan färdigställandet av manualen för att få möjlighet att forma 

manualen efter vad operatörerna ansåg vara viktigt att ha med. Den inledande enkäten innehöll 

frågor som rörde layout, innehåll och egna erfarenheter från operatörerna. Operatörsmanualen 

har därför formats efter vad operatörerna själva tycker är viktigt att ha med samt hur de tycker 

att designen på manualen ska se ut. Den inledande delen av manualen innehåller bara den 

viktigaste informationen rörande kapitlen för att inspirera operatörerna till att verkligen läsa sig 

till information. Om en operatör vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område hänvisas 

denne vidare till bilagorna. Bilagorna i den senare delen av manualen innehåller mer utförlig 

information om de olika avsnitten. 
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2.2 Arbetsgång  

 

Under den inledande fasen på examensarbetet insamlades information rörande produktion av 

kalkcementpelare. Detta genomfördes för att få en djupare förståelse om hur själva processen 

går till vid produktion, säkerhetsrisker som kan uppstå vid arbete samt problemställningar som 

är vanliga vid produktion. Information till den inledande delen bestod till stor del av litteratur 

från böcker och på nätet för att samla på sig en bred kunskapsbas inför senare delmoment. 

Denna fas inleddes till viss grad under sommaren och fortsatte in i september där arbetet sedan 

tog fart på heltid. Syftet med den inledande fasen var att författaren skulle få en djupare 

förståelse om kalkpelarmetoden och att kunna använda denna för att underlätta vid 

framtagandet av manualen och undersökningen. Syftet var också att senare kunna presentera ett 

teoriavsnitt i både manual och i examensrapporten. Teoriavsnittet innehåller kunskap om 

kalkpelarmetoden samt framställning av kalkcementpelare enligt teorin.  

För att få en praktisk förståelse för hur arbetet går till fick författaren möjlighet att följa med 

operatörer vid produktion av kalkcementpelare på tre olika projekt. Detta gav en god insyn i 

hur processen går till i verkligheten och gav möjlighet att jämföra teoretiska kunskaper med hur 

det går till i praktiken. Detta moment påbörjades i slutet av september när examensarbetet 

startade upp på allvar med arbete på heltid. Förhållandet mellan processen enligt teorin och 

framställandet enligt praktik jämfördes. Enligt författarens åsikt skiljer sig inte teorin och 

praktiken åt något nämnvärt.  

Efter besöket på det första projektet skapades ett frågeformulär. Syftet med det första 

frågeformuläret var att få respons från operatörer på företaget om vad de hade för åsikter om en 

kommande operatörsmanual. Frågorna som användes i formuläret var framtagna av författaren 

själv med hjälp från handledare på Luleå tekniska universitet och formades så att möjlighet 

fanns för operatörer att lämna feedback och dela med sig av sina erfarenheter. Frågorna innehöll 

en blandning av slutna och öppna svarsalternativ.  

Ett andra frågeformulär skickades ut efter färdigställandet av operatörsmanualen för att ta reda 

på hur operatörerna uppfattade den skapade manualen. Syftet var att få respons av operatörerna 

om hur de uppfattade manualen och möjlighet fanns för dem att ge kritik om vad de tyckte 

saknades eller vad som var bra med manualen. En sammanställning av resultatet utifrån de båda 

enkäterna har utförts för att se hur operatörerna ställer sig till manualen. Eftersom båda 

enkäterna var anonyma bygger resultatet till viss del på ålder och erfarenhet hos operatörerna. 

Sammanställning av resultatet från de båda enkäterna återfinns i slutet av examensrapporten. 

Operatörsmanualen utvecklades kontinuerligt och anpassades efter önskemål och tips från 

företaget och handledare på Luleå tekniska universitet under examensarbetets fortskridande. 

Språket manualen är skriven på är svenska enligt önskemål från företaget. 
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2.3 Forskningsansats 

 

Forskningsansatsen beskriver hur en författare har tänkt angripa en frågeställning. Ansatsen 

innefattar val av metoder som är bäst lämpade för att kunna analysera och ta fram nödvändig 

och trovärdig information till det tänkta problemet. Det finns två olika metoder för analysering 

och bearbetning av information. De två metoderna är kvalitativ och kvantitativ metod, där den 

huvudsakliga skillnaden beror på vilken typ av undersökning som är planerad enligt Starring 

et. al (1994).  

En forskare behöver också behandla sambandet mellan empiri och teori. Det bygger på att ta 

ställning till huruvida den väletablerade kunskapen (teori) kan relatera till aktuell och konkret 

information. Det finns tre begrepp för att kunna knyta samman teori med verkligheten och dessa 

kallas induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att forskaren arbetar utifrån 

observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram medan deduktion 

arbetar åt motsatt håll. Det vill säga deduktion utgår från en teoretisk referensram och testar 

hypoteser mot verkligheten via observationer. Abduktion innebär att forskaren angriper 

problemställningen med en blandning av induktion och deduktion enligt Eriksson et. al (1991). 

I denna studie har insamling av data hämtats från enkäter utskickade till operatörer för 

kalkcementmaskiner. Enkäterna som skickats ut innehåller några slutna och några öppna 

svarsalternativ öppet för tolkning hos operatörerna. Syftet med de öppna frågorna är att få en 

förståelse och idéer till vad som kan användas i manualen för att förbättra förmedlingen av svår 

information och ny teknik enligt operatörernas utsago. Därför är analysen för denna studie 

utförd enligt en kvalitativ forskningsmetod. Frågorna med slutna svarsalternativ används främst 

för att möjliggöra en statistisk kontroll av resultatet.  

Forskningsansatsen tolkas som induktiv, vilket innebär att utifrån verkligheten införskaffas 

information och idéer från vilken teori bildas genom generalisering, se Figur 1.  

 

Figur 1 Induktion och deduktion enligt Eriksson et. al (1991) 
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2.4 Datainsamlingsmetoder 

 

Insamling av data för detta examensarbete har skett genom enkätundersökningar riktade till 

operatörer för kalkcementmaskiner åt företaget Keller Grundläggning AB. Två stycken 

frågeformulär skickades ut totalt under studien och dessa bestod av en blandning av slutna 

svarsalternativ och öppna frågor. Det första formuläret skickades ut innan operatörsmanualen 

var färdigställd. Syftet med den första enkäten var att få en uppfattning om hur operatörerna 

uppfattade dagens information och underlag, men också för att kunna styra den tänkta 

operatörsmanualen efter deras åsikter och erfarenhet. Det andra formuläret skickades ut efter 

att operatörsmanualen var färdigställd för att kunna jämföra och presentera ett resultat utifrån 

vilken typ av inställning operatörerna har kring manualen.  

Urvalet av operatörer som besvarat dessa två formulär har skett med styrning från företaget. 

Detta på grund av att operatörerna befinner sig på olika orter runt om i Norden och arbetar 

skiftvis på distans åt företaget. Den första enkäten skickades ut till samtliga 20 operatörer på 

företaget. Den andra enkäten skickades endast ut till några av företaget utvalda på grund av 

dålig svarsfrekvens på den första enkäten. Kontinuerlig samverkan mellan andra parter inom 

företaget har ägt rum för att få direktiv om vad som kunde tänkas vara viktigt att ha med i 

manualen.  
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2.5 Litteraturstudie 

 

För att skaffa sig en kunskapsbas inleddes litteraturstudien i Luleå tekniska universitets 

bibliotek för att identifiera vissa nyckelord som är förknippade med ämnet i examensarbetet. 

Information insamlades från tidigare forskning och utredningar med hjälp av bibliotekets 

databaser. De sökord som gav flest relevanta träffar var djupstabilisering, deep mixing, kalk 

cement, lime cement columns, soil stabilization och jordförstärkning. Allmänt om 

kalkcementpelare fanns det mycket material att tillgå. Däremot kunde man inte hitta någon 

liknande forskning som denna i litteraturstudien vars syfte var att ta fram en operatörsmanual 

för maskinförare. Efter litteraturstudien utfördes enkätundersökningar som ligger till grund för 

denna rapport. Enkätundersökningarna sammanställdes och analyserades för att forma 

operatörsmanualen. Utifrån enkäterna gavs också möjligheten att dra slutsatser och jämföra 

resultatet utifrån examensrapportens syfte. 
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3 Kalkcementpelare 
 

 

För att ge läsaren en djupare inblick i hur själva metoden för kalkcementpelare går till samt 

för att öka förståelsen för vilka krav som ställs på operatörer för kalkpelarmaskiner tillägnas 

ett avsnitt åt just detta. Hur pelaren konstrueras och vilka maskiner som används presenteras 

under detta avsnitt. Avslutningsvis finns det beskrivet tre olika platsbesök som författaren fick 

möjlighet att göra.   

 

 

3.1 Bakgrund till kalkcementpelare 

 

Djupstabilisering enligt kalkpelarmetoden introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet. 

Utvecklingen av metoden har enligt U.S. Department of Transportation (2000) sedan dess 

främst skett i Sverige och Japan. Ytstabilisering av jord med kalk, som är en annan typ av 

grundläggningsmetod har använts betydligt längre än så. Fördelen med just kalkpelarmetoden 

var att man hade möjlighet att blanda in kalk på djupet i jorden, i form av långa pelare, och på 

så vis stabilisera den annars lösa jorden. Under åren har metoden utvecklats genom att längre 

och grövre pelare kan konstrueras med olika typer bindemedelskombinationer, 

installationsmönster och tillämpningsområden. Fördelar mot andra grundläggningsmetoder är 

att det finns möjlighet att anpassa installationsmönstret efter förstärkningsbehovet. 

Pelaravstånd, pelardjup och pelardiameter kan varieras för att skräddarsy en förstärkning efter 

rådande förhållanden och efterfrågad förstärkning. Metoden är även fördelaktig ur ekonomiskt 

perspektiv jämfört med andra, mer kostsamma djupstabiliseringsmetoder enligt Larsson (2006).  

Olika bindemedelskomponenter förekommer, men det vanligaste i Sverige är att tillverka pelare 

av huvudsakligen kalk och cement. Andra komponenter som exempelvis granulerad 

masugnsslagg kan också förekomma. Kombination och förhållande mellan de olika 

ingredienserna i bindemedlet kan variera beroende på den aktuella jorden och vilka krav som 

ställs på egenskaperna hos den stabiliserade jorden. 
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3.2 Vad är en kalkcementpelare  

 

En kalkcementpelare är en pelare tillverkad på plats med hjälp av bindemedel och omrörd lös 

jord. De vanligaste ingredienserna som bindemedel till pelarna är kalk och cement. Pelarna kan 

liknas vid en oarmerad betongpelare med förhållandevis heterogena egenskaper och låg 

hållfasthet samt styvhet. Kalkcementpelare används vanligen för att förstärka stabiliteten och 

minska sättningar vid väg-och järnvägsbankar, djupa schakter och ledningsgravar. Metoden 

används främst i leror men kan också användas i andra typer av jordar enligt Moseley et. al 

(2004). Det finns två olika metoder att tillverka pelarna på. Den ena är den torra metoden och 

den andra är den våta metoden.  Den torra metoden lämpar sig bäst i lösa jordar med ett högt 

naturligt vatteninnehåll. I denna metod blåses det torra bindemedlet in i jorden genom 

munstycken i blandningsverktyget med hjälp av tryckluft, se Figur 2 för illustration. Det torra 

bindemedlet tillåts därav reagera med det naturliga vattnet i den omrörda jord och 

bindemedelsblandningen. Den torra metoden är vanligast i Sverige på grund av rådande 

jordförhållanden med relativt hög vattenhalt och grundvattennivå. Den våta metoden förlitar 

sig på en inblandning med vatten i jorden. En annan typ av borrstång krävs för detta då vattnet 

leds via en speciell ledning genom borrstången och matas ut under ytan genom munstycket på 

blandningsverktyget. Denna metod lämpar sig bättre där markförhållanden har en naturligt låg 

vattenhalt eller grundvattennivå.  

 

 

Figur 2 Visar en typ av standardvariant som blandningsverktyg till en kalkpelarmaskin enligt Larsson (2006). 
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Det finns även andra typer av blandningsverktyg som kan användas vid tillverkning av 

kalkcementpelare. En vanligt förekommande modell är en så kallad Pinnborr, se Figur 3. Denna 

användes på samtliga projekt som författaren besökte. Pinnborren består av vinkelräta blad 

placerade på olika nivåer på munstycket. Antalet blad kan variera på munstycket beroende på 

vilket vridmoment som uppstår när den roteras i jorden. De olika nivåerna, från ett och uppåt, 

indikerar hur många olika ”pinnar” verktyget består av och brukar ofta benämnas som 

”PB+antalet nivåer” enligt Larsson (2002). 

 

 

 

Figur 3 Visar en så kallad pinnborr med tre olika nivåer (PB3). Foto: Niklas Hammarbäck 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.3 Produktion och tillverkning 

 

Tillverkning av kalkcementpelare sker på plats och ställer därför höga krav på hur väl 

inblandning och omrörning av bindemedlet med jorden blir. Pelarna skapas genom att ett 

roterande blandningsverktyg drivs ned i jorden till avsett djup. I bottenläget vänds 

rotationsriktningen och under uppdragning matas bindemedel ut under kraftig rotation enligt 

Figur 4. Direkt efter utmatning av bindemedel startas en kemisk reaktion i den omrörda jorden. 

Reaktionen mellan den osläckta kalken, cementen, fasta komponenterna i den omrörda jorden 

och dess naturliga vattenhalt gör att en pelare bildas vars stabilitet ökar med tiden. Normalt sett 

ökar hållfastheten i jorden 10–20 gånger inom en månad enligt Svenska Geotekniska 

Föreningen (2003). Storleken och hastigheten av hållfasthetstillväxten beror främst på det 

ursprungliga jordmaterialet, vilken typ av bindemedel som används, mängd bindemedel som 

matats ut, temperatur i marken och hur väl materialen har blandats. Pelarna kan installeras ned 

till ett djup på ca 27m och diametern varierar mellan 0,6 – 0,8m. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

är det mer lönsamt att använda sig av pelare med stor diameter om en stor jordvolym ska 

stabiliseras t.ex. block och väggar samt schaktkonstruktioner. Däremot begränsas installationen 

till mycket lös jord på grund av erforderligt vridmoment som krävs. Installationsmönstret för 

kalkcementpelare varierar beroende på om pelarna tvingas motstå stora horisontella krafter eller 

ej. De kan installeras singulärt eller sammanfogade med viss överlappning varvid de bildar 

massiva block istället för pelare. Överlappningen mellan pelare kan i värsta fall medföra 

svaghetszoner hos pelarna och den verkliga överlappningen på större djup är osäker enligt 

Larsson (2006). Centrumavståndet för singulära pelare varierar normalt sett mellan 0,8 – 1,7m.  

 

Figur 4 Tillvägagångssätt för installation av kalkcementpelare enligt Svenska Geotekniska Föreningen (2003) 
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3.4 Maskiner vid produktion 

 

Fordonen som används vid produktion av kalkcementpelare är först och främst en 

kalkpelarmaskin. Enligt Figur 5 kan denna maskin efterliknas vid en grävmaskin som istället 

för en arm med en skopa har en hög mast, som möjliggör borrning djupt ned i marken.

 

Figur 5 Illustrerar hur en kalkpelarmaskin kan se ut. Foto: Niklas Hammarbäck 

 

Kalkpelarmaskinen fungerar mer eller mindre som en borr som blandar jordmassor och 

bindemedel. Men eftersom att åtgången av bindemedel per arbetsplats ofta är stor, finns det inte 

möjlighet för kalkpelarmaskinen att bära med sig bindemedel vid varje borrning. Därför 

används en så kallad skyttel, se Figur 6. Uppgiften för skytteln är att fungera som en mellanhand 

för tanksläpet och kalkpelarmaskinen där bindemedel kan förvaras och ”köras ut” till 

kalkpelarmaskinen. Skytteln kopplas sedan ihop med kalkpelarmaskinen och förser denna med 

bindemedel under borrning.   
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Figur 6 Visar en skyttel som innehåller bindemedel. Foto: Niklas Hammarbäck 

Tanksläpet som visas i Figur 7 parkeras på en yta där marken är förstärkt och risken för lastbilar 

att köra fast är liten. Skytteln består av larvfötter samt en trycksatt behållare där 

bindemedelssatsen är förvarad. Behållaren på skytteln kan då fyllas på från tanksläpet och sedan 

kopplas in i kalkpelarmaskinen för utmatning. Normalt sett fylls tanksläpet på varje dag, ibland 

flera gånger per dag beroende på projektets omfattning samt hur många maskiner med 

tillhörande skyttlar som arbetar på samma ställe.  

 

Figur 7 Illustrerar ett exempel på hur ett tanksläp kan se ut. Foto: Niklas Hammarbäck 
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3.5 Risker och säkerhet 

 

Själva metoden med djupstabilisering av jord med hjälp av bindemedel innebär inga större 

miljöpåverkningar så länge hantering av bindemedel och installation av pelare sker varsamt.  

En oförsiktig hantering av bindemedel kan innebära att miljön blir påverkad och allvarliga 

hälsorisker för operatörer eller människor i närheten.  

Olika typer av bindemedel för blandning av kalkcementpelare förekommer. Den vanligaste 

kombinationen består av Portland cement och kalciumoxid, även kallat ”Bränd kalk” eller 

”Osläckt kalk”. Kalciumoxid återfinns även till stor del i cement och är en kemisk förening 

bestående av syre och kalcium. När kalciumoxid tillåts reagera med vatten ”släcks” kalken och 

lösningen kalciumhydroxid erhålls. Denna lösning (kalciumhydroxid) är en stark bas som är 

väldigt frätande och kan vara direkt skadlig för människor, djur och växtlighet. 

I normala fall blir den brända kalken släckt i jorden med hjälp av dess naturliga markfuktighet. 

Men vid ovarsam hantering av kalken kan den medföra hälsorisker för ögon, andningsorgan 

och oskyddade hudpartier. Operatörerna är mest utsatta för denna typ av fara eftersom de 

hanterar den osläckta kalken dagligen, men även förbipasserande människor som bor och 

arbetar i närheten kan i värsta fall drabbas av stänk och bindemedelspuffar. Även djur och 

omkringliggande växtlighet kan ta skada om inte bindemedlet hanteras med omtanke.  

Det är därför viktigt att undvika utsläpp av det torra bindemedelspulvret i luften, då det 

innehåller bränd kalk.  
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3.6 Krav på operatörer för kalkcementpelare  

 

Stabilisering enligt kalkpelarmetoden innebär många gånger att förstärka områden, ibland 

avsides från befintlig infrastruktur. Projekten befinner sig många gånger på platser långt ifrån 

bebyggelse och möjligheter till mer omfattande maskinreparationer. Därför måste operatörerna 

ha en god grundkunskap inom de olika arbetsmomenten. Eftersom arbetsplatserna ibland kan 

ligga avskilt måste även operatörerna själva kunna utföra mindre omfattande reparationer på 

maskin, skyttel och tanksläp om så behövs. Detta ställer höga krav på operatörerna och deras 

kunskap inom arbetsområdet. Inte bara om själva processen och hur man går tillväga vid 

tillverkning av kalkcementpelare, utan även hur man undviker onödigt slitage på maskindelar, 

samt att de ska kunna utföra underhåll på delar om det behövs.  

 

 

 

 

3.7 Kalkcementpelare inom Keller Grundläggning 

 

Djupstabilisering inom Keller Grundläggning sker med Göteborg som utgångspunkt, där 

företagets kontor ligger. Arbetsområdet sträcker sig över hela Norden och eftersom företagets 

specialitet är kalkcementpelare, besitter de den typ av kompetens och utrustning som krävs för 

att tillverka dessa. När nya operatörer värvades av företaget bestod den tidigare upplärningen 

av att följa med mer erfarna operatörer för att lära sig tips och tricks rörande tillverkning av 

kalkcementpelare. Denna variant av upplärning bygger till stor del på att kompetensen hos de 

erfarna operatörerna är hög samt deras pedagogisk vilja att lära ut sina kunskaper till nya 

operatörer vars kunskap är begränsad. Dagens information som operatörer använder vid 

tillverkning av kalkcementpelare består av instruktioner rörande projektet, tillhörande borrplan, 

instruktions- och maskinböcker. Enligt intervjuer med operatörer används inte 

instruktionsböcker och maskinböcker särskilt flitigt idag.  

 

Tanken med operatörsmanualen är att kunna tillgodose såväl nya som mer erfarna operatörer 

med fördjupade kunskaper inom arbetsområdet. Operatörsmanualen skall även kunna 

tillgodose operatörerna med den viktigaste informationen från instruktionsböcker och bygga på 

tidigare erfarenhet. Detta för att göra det lättare för operatörerna att läsa sig till vanliga problem 

och baskunskap rörande produktion. Syftet är att uppmuntra till en fortsatt god utveckling med 

en manual där operatören lätt kan läsa sig till vanliga problem men också fördjupa sina 

kunskaper rörande olika arbetsområden.  
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3.8 Tidigare projekt 

 

Efter att ha insamlat teoretiskt vetande om själva kalkpelarmetoden gavs möjlighet att öka 

kunskapen ytterligare med en praktisk inblick från platsbesök. Ett av tre besök skedde på 

Keräsjokivägen, ca 1,5 mil väster om Haparanda. De andra två platsbesöken skedde i 

Stockholm. Det ena projektet som besöktes i Stockholm låg i Åkersberga och det andra 

projektet låg i Upplands Väsby. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika projekten.  

 

3.8.1 Platsbesök Kalix 

Keller grundläggning utförde en förstärkning av den redan befintliga Keräsjokivägen. 

Förstärkningen var i högsta grad nödvändig på grund av att den redan befintliga vägen hade 

rasat ner i en älv på grund av lösa markförhållanden. Markförstärkningen utgjordes av 

kalkcementpelare som konstruerades i skivor, vilket betyder att pelarna överlappar varandra. 

Detta för att kunna stå emot vertikala och horisontella krafter. Projektet startades i mitten av 

augusti 2016 och pågick fram till månadsskiftet oktober/ november 2016. 

På projektplatsen fanns en kalkpelarmaskin, en skyttel och ett tanksläp. Dessa sköttes av två 

operatörer som turades om att köra kalkpelarmaskinen och tanka skytteln emellanåt.  

Under besöket i Keräsjoki gavs möjlighet att samla information från operatörerna om vad de 

tyckte var viktigt att ha med i operatörsmanualen. De fick även se ett preliminärt utkast av vilka 

områden som för tillfället var aktuella att ha med. Åsikter om dessa togs i akt vid utformningen 

av operatörsmanualens senare skede.  
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3.8.2 Platsbesök Stockholm 

Under november månad gavs möjlighet att utföra ytterligare två platsbesök i Stockholm på 

pågående projekt som Keller Grundläggning utförde. Ett av projekten var i Åkersberga och det 

andra projektet låg i Upplands Väsby.  

Projektet i Åkersberga gick ut på att förstärka marken med hjälp av kalkcementpelare för en 

nybyggnation av en friidrottsarena, Österåker IP. Markförstärkningen bestod utav 

kalkcementpelare av typen singelpelare, där framförallt sättningar ska begränsas och lasterna 

är vertikala. Projektet startade i oktober 2016 och slutförs i januari 2017. På detta projekt 

arbetade en maskin med tillhörande skyttel och tanksläp. Dessa sköttes av två operatörer åt 

gången.  

På projektet i Upplands Väsby var syftet med förstärkningen att stabilisera marken för 

kommande byggnation av fastigheter. Markförstärkningen bestod även här av singelpelare. 

Projektet startade i november 2016 och slutförs i januari 2017. Vid denna arbetsplats arbetade 

två stycken maskiner samtidigt med tillhörande skyttlar och tanksläp. Dessa sköttes av tre 

operatörer med liten tidigare erfarenhet. 

Syftet med platsbesöken var att samråda med två platschefer och redogöra för 

operatörsmanualens upplägg och innehåll. Platscheferna gav sina synpunkter och åsikter på vad 

som skulle kunna vara användbart i manualen.   

Eftersom att endast ett fåtal enkäter hade kommit tillbaka från det första frågeformuläret vid 

det här laget, togs tillfället i akt att be operatörerna fylla i formuläret på plats. De fick också ge 

sina synpunkter på ett utkast av operatörsmanualen som tagits fram till detta skede. De 

intervjuade som hålls anonyma tryckte på samma punkter som platscheferna. Dessa punkter 

innehöll främst säkerhetsrisker och ingående information om ett nyinsatt styrsystem som 

uppfattades som krångligt på grund av svaga instruktioner.  
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4 Utformning enkäter  
 

 

I detta avsnitt behandlas tillvägagångsättet för utformning av enkäterna som står till grund för 

denna undersökning. Frågeställningar som använts i enkäterna finns presenterade nedan. 

Urvalet till undersökningen och hur enkäterna sammanställdes finns också beskrivet i detta 

avsnitt.  

 

 

4.1 Allmänt om enkäterna 

 

Studien har genomförts med hjälp av enkäter, producerade av författaren, som sedan skickades 

vidare till handledare på Keller Grundläggning i Göteborg. Enkäterna skickades därefter ut till 

olika projekt runt om i Norden där operatörer för kalkcementpelare befinner sig. Alla operatörer 

på företaget Keller Grundläggning fick möjlighet att svara på den första enkäten, oavsett hur 

länge de arbetat på företaget. Däremot tog sig inte alla operatörer tid att svara på den första 

enkäten. Handledaren på företaget informerade berörda operatörer vikten av att ta sig tid att 

svara på enkäten. Den andra enkäten skickades istället ut till några av företaget utvalda 

operatörer där svarsfrekvensen ansågs vara hög. Strukturen för de båda enkäterna utformades i 

Microsoft Word och bestod av en blandning av slutna och öppna frågor. Dessa frågeformulär 

skickades ut via mail till operatörerna från kontoret i Göteborg att fylla i och skickades tillbaka 

i pappersformat till handledaren. Handledaren skannade sedan in de besvarade formulären och 

skickade dessa tillbaka till författaren som sammanställt resultatet av de två enkäterna. 

Anledningen till att formuläret skickades ut via mail är på grund av att operatörerna arbetar på 

olika orter runt om i Skandinavien. En annan anledning var för att förhoppningsvis kunna få en 

så hög svarsfrekvens som möjligt.  

 

Uppbyggnaden av den första enkäten bestod av några inledande allmänna frågor om ålder och 

arbetslivserfarenhet hos operatörerna. Syftet med dessa frågor var att för författaren kunna 

kategorisera operatörer och göra det möjligt att se samband mellan attityder till säkerhet och 

hantering av information. Dessa allmänna frågor är också till för att ge författaren en bättre 

förståelse om hur kunskapsnivån ser ut bland alla operatörer. De senare frågorna i den första 

enkäten användes för att kunna göra det möjligt att styra layouten på operatörsmanualen.  

 

 

 

 

 



22 

 

 

Den första enkäten som skickades ut innan operatörsmanualen blev färdigställd innehöll frågor 

som behandlade vanliga problemställningar i arbetet i syfte om att kunna utforma manualen 

efter operatörernas expertis. Trots att enkäten var anonym fanns det frågor med som 

möjliggjorde att analysen av enkäten kunde utföras någorlunda statistiskt. Detta tack vare 

frågorna med slutna svarsalternativ. 

 

Följande frågor användes i den första enkäten: 

1. Hur länge har du jobbat som operatör? 

2. Har du någon annan arbetslivserfarenhet? 

3. Använder du maskinens instruktionsbok vid problem? I så fall hur frekvent tittar du i den? 

4. Har du råkat ut för problem/driftstörningar? Lista gärna de vanligaste problemen som du 

varit med om. 

5. Det kan finnas besvärliga situationer som inte är beskrivna i instruktionsboken. Kan du 

nämna några som vore viktiga att förklara för en nybörjare? 

6. Är detta ett bra upplägg för en ny operatör eller känner du att det saknas någon viktig del? 

7. Vad kan vara viktigt för en nybörjare att det finns med kunskapsmässigt? 

8. Är instruktioner i form av text enklare att tyda än instruktioner i form av bilder? 

9. Dagens underlag för hur arbetet skall utföras, hur uppfattar du det? 

10. Kan dagens underlag förbättras på något sätt? 

11. Hur fungerar kontrollen av att arbetet utförs på ett föreskrivet sätt? 

12. Skulle man kunna förbättra kontrollen av att arbetet utförs på ett föreskrivet sätt? 

13. Hur ställer du dig till en operatörsmanual innehållande de viktigaste bitarna från 

instruktionsböcker rörande produktion? 

14. Tycker du att ni får tillräckligt med kunskap och information när ny teknik introduceras? 

Den andra enkäten bestod av frågor riktade till hur operatörerna uppfattade den skapade 

manualen och om det upplevde någon förbättring gällande felsökning på plats. Frågorna 

anpassades så att ett vetenskapligt resultat kunde framställas från de båda enkäterna.  

Följande frågor användes vid den andra enkäten: 

1. Har du läst igenom manualen? 

2. Tycker du att något kapitel är otydligt? 

3. Känns kapitlen relevanta? 

4. Tycker du att layouten för operatörsmanualen är överskådlig och lättförstådd? 

5. Kommer operatörsmanualen att underlätta för dig i arbetet? 

6. Vad tycker du saknas i operatörsmanualen version 1? 

7. Vad tycker du är bra med operatörsmanualen version 1? 

8. Vad skulle du vilja se för förändringar/förbättringar till operatörsmanualen version 2 som 

planeras komma senare? 

Svaren har sammanställts under rubriker som innefattar de områden som frågorna behandlar. 

Detta för att det ska bli lättare för läsaren att få en överskådlig bild av hur operatörerna har 

uppfattat den framtagna operatörsmanualen. För vidare överblick av enkäterna, se bilaga 1 och 

2. 
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4.2 Urval 

 

Studien är begränsad till ett företag där operatörer för kalkpelarmaskiner har fått möjlighet att 

svara på de två utskickade enkäterna. Företaget som undersökningen riktar sig till är Keller 

Grundläggning och handledare på företaget har sett till att så många operatörer som möjligt har 

svarat på enkäterna.  

 

 

4.3 Enkäten 

 

En databas byggdes upp i Excel för att underlätta hantering och analysering av svaren från de 

båda enkäterna. För att möjliggöra sortering av den stora datamängden, både innehållande 

slutna frågor och öppna frågor, har pivottabell använts. Eftersom det lätt kan bli mycket text på 

de öppna frågorna, har dessa markerats med ett lämpligt ord eller bokstav för att underlätta för 

författaren vid sortering och sammanställning av resultat. Många av frågorna från de båda 

enkäterna var av typen slutna svar, det vill säga att det finns redan bestämda svarsalternativ där 

personen väljer det alternativ som passar bäst. Dessa underlättade för sammanställningen av 

resultatet. 
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5 Resultat 
 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de båda enkäterna. Först presenteras den först 

utskickade enkäten och sedan presenteras resultatet från den andra enkäten.  

 

 

5.1 Sammanställning av svar från första enkäten 

 

Den första enkäten skickade ut innan färdigställandet av operatörsmanualen. Totalt blev 11 

enkäter besvarade av det första utskicket. Resultatet från den första enkäten har sammanställts 

och presenteras under rubrikerna nedan och behandlas i kapitel 5.1. Varje rubrik behandlar 

minst en fråga. Ibland behandlas fler än en fråga under rubriken på grund bristfälliga svar från 

operatörernas sida. Fem av frågorna var av formen slutna frågor och där fanns ingen möjlighet 

för respondenterna att skriva egna svar. Ytterligare fem frågor bestod av slutna frågor med 

möjlighet att lämna en kommentar. Dessa frågor har indikerats med (*) nedan. Slutligen fanns 

fyra helt öppna frågor, där inga slutna alternativ fanns att tillgå. Respondenterna var här tvungna 

att skriva ned sina åsikter och tankar kring frågorna. Dessa frågor har indikerats med (**) nedan. 

Siffror inom ( ), anger antalet respondenter som uppgett ett visst svar.  

Enkät 1  

• Erfarenhet som operatör   fråga 1 och 2* 

• Användning av dagens material   fråga 3 

• Driftstörningar och problem   fråga 4** 

• Åsikter och rekommendationer för nybörjare  fråga 5**,6** och 7** 

• Instruktionsform    fråga 8 

• Möjligheter att förbättra dagens underlag  fråga 9 och 10* 

• Kontroll av dagens arbete   fråga 11 och 12* 

• Inställning till manualen   fråga 13* 

• Uppfattning om operatörsmanualen samt behov  fråga 14* 
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5.1.1 Erfarenhet som operatör 

De flesta av respondenterna (6) som tagit sig tid att svara på den första enkäten har jobbat som 

operatör i mindre än ett år. De relativt nyanställda operatörerna har en varierande 

arbetslivserfarenhet, där samtliga respondenter har arbetat på annat håll tidigare innan de 

började arbeta som operatör. Av de resterande (5) som svarat på enkäten har två stycken 

respondenter arbetat som operatör i minst fyra år medan ytterligare två av respondenterna har 

arbetat som operatör i minst sju år. Den kvarvarande respondenten som tog sig tid att svara har 

erfarenhet som operatör i mer än tio år.  

Samtliga respondenter har tidigare arbetslivserfarenhet inom olika branscher. Denna är väldigt 

varierande vilket gör det problematiskt att statistiskt se ett samband mellan respondenternas 

tidigare erfarenhet i arbetslivet. 

 

 

5.1.2 Användning av dagens material 

På frågan hur frekvent respondenterna använder sig utav den befintliga instruktionsboken som 

tillhör maskin och skyttel var svaren blandade. De respondenter (2) som svarade att de alltid 

använder sig av instruktionsboken så fort det uppstår problem hade båda två en varierande 

arbetserfarenhet inom yrket. Den ena respondenten hade mindre än ett års erfarenhet och den 

andre mellan fyra-till sex års erfarenhet.  

Fyra respondenter säger sig använda instruktionsböcker endast vid svåra problem. Tre av dessa 

har mindre än ett års erfarenhet som operatör medan den fjärde har erfarenhet inom yrket på 

över sju år. 

Många respondenter (5) svarade att de aldrig använder sig utav instruktionsböcker av olika slag 

när problem uppstår.  

 

 

5.1.3 Driftstörningar och problem 

Samtliga av de respondenter med minst erfarenhet inom yrket (6) hade ett gemensamt svar på 

frågan om vilken typ av problem de hade råkat ut för. De svarade att de uppfattar maskindatorn 

i förarhytten som mest problematisk. Tre av dessa, med minst erfarenhet, svarade även att de 

uppfattade GPS som ett problematiskt moment. En av respondenterna med en yrkeserfarenhet 

på minst fyra år nämnde att elfel kunde vara förekommande. En annan respondent med mer än 

sju års erfarenhet inom yrket nämnde att fel på skyttel och maskinen var vanliga.  

Två av respondenterna svarade inte på frågan om vilken typ av problem som de varit med om. 

Dessa två var de respondenter som hade mest arbetserfarenhet inom yrket som operatör.   
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5.1.4 Åsikter och rekommendationer för nybörjare 

Frågorna fem, sex och sju i den första enkäten gav dålig svarsfrekvens hos respondenterna. 

Frågorna behandlade vad som kan vara viktigt att ha med för att stärka kunskapsnivån hos en 

helt ny operatör samt gällande en första överblicka av den tänkta operatörsmanualen. Dessa 

frågor har därför vävts in under denna rubrik för att underlätta för författaren vid 

sammanställning.  

Av de respondenter som svarade på frågan om besvärliga situationer som kan uppstå i arbetet 

svarade en respondent med mer än tio års erfarenhet att varmkörning av maskinen är viktigt att 

tänka på. Ytterligare två svar lämnades där båda respondenterna hade mindre än ett års 

erfarenhet inom yrket. Dessa respondenter tyckte att själva tankningen av skyttel samt 

mastfällning och smörjning av denna var ett problemområde som kan behöva beskrivas för en 

nybörjare. Sex stycken svarade inte på frågan om besvärliga situationer som kan uppstå i 

samband med arbetet.  

På frågan om operatörsmanualens innehåll svarade en respondent att hydraulik var ett viktigt 

kapitel att ha med i operatörsmanualen för att underlätta för nybörjare. Ytterligare en respondent 

svarade att krishantering kunde vara nyttigt för mindre erfarna operatörer att kunna. En tredje 

respondent tyckte istället att mastfällning och smörjning utav masten var ett kritiskt moment 

som kunde instrueras bättre för nybörjare. Två respondenter svarade med att säkerhet vid 

arbetsplats var viktigt att ha med i operatörsmanualen. Fem stycken svarade inte på frågan om 

någon viktig del saknades när en överblick av manualens upplägg gavs.  

Sex respondenter svarade på frågan om vad som kan tänkas vara viktigt att ha med för en 

nybörjare till operatörsmanualen. Fem av dessa respondenter samtyckte om att säkerhet var 

viktigt att nämna i manualen så att en nybörjare lätt kan ta tills sig om säkerhetstänk. En annan 

gemensam nämnare i svaren var underhåll av maskin och skyttel som fyra av respondenterna 

höll med om var viktigt. Ett tredje gemensamt svar som tre respondenter höll med om var att 

tankningen kunde vara viktigt att lära sig för en nybörjare.   

 

 

5.1.5 Instruktionsform 

Samtliga (11) tillfrågade operatörer besvarade frågan om de anser att instruktioner i form av 

bilder eller text är lättare vid inlärningssyfte. Fyra av respondenterna ansåg att instruktioner 

enklast kan tolkas om de anges i både bilder och text. Därför kryssades båda rutorna för i dessa 

fall. Ytterligare fyra respondenter ansåg att instruktioner i form av bilder lättare ger en begriplig 

och överskådlig blick av information istället för text. Tre respondenter ansåg att endast text är 

bättre vid instruktioner för att möjliggöra en problemsökning genom läsning. En klar majoritet 

(4) av de totalt sex nyast anställda respondenterna inom företaget som svarade på enkäten ansåg 

att instruktioner i form av bilder är lättare att tolka än textbaserad information.  
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5.1.6 Möjligheter att förbättra dagens underlag 

Samtliga respondenter svarade på frågan om hur de uppfattar dagens underlag för hur arbetet 

skall utföras. Några (4) svarade att de uppfattar att underlaget är bra som det är medan lika 

många blev osäkra och svarade att de inte visste om underlaget var bra eller dåligt. De 

återstående respondenterna (3) tyckte inte att dagens underlag för hur arbetet skall utföras var 

särskilt bra.  

Svarsfrekvensen på nästkommande fråga om dagens underlag kan förbättras på något sätt var 

något sämre, då alla respondenter utom en (10) tog sig tid och svarade på frågan. Av de som 

tog sig tid att besvara frågan tycker flertalet av respondenterna (6) att dagens underlag kan 

förbättras, vilket ger en klar majoritet för en förbättring av underlaget. De resterande fyra 

respondenterna svarade att underlaget inte behövde förbättras utan det var bra som det var. Av 

de som svarade att underlaget var bra, hade tre av respondenterna mindre än ett års erfarenhet 

medan den fjärde hade mer än tio års erfarenhet inom yrket.  

 

5.1.7 Kontroll av dagens arbete 

Flertalet (6) av respondenterna ansåg att kontrollen av att arbetet utförs på ett föreskrivet sätt 

fungerar bra. Fyra respondenter svarade i sin tur att de inte visste om arbetet utförs på ett 

föreskrivet sätt. En tillfrågad operatör svarade inte på frågan utan hoppade över denna.  

Som följdfråga på den föregående om kontroll av arbetet, ställdes en liknande formulering där 

respondenterna gavs möjlighet att tycka till om kontrollen kunde förbättras på något sätt. Av 

svaren tyckte en större del (6) att kontrollen av dagens arbete fungerar bra idag och behöver 

inte förbättras. Fyra stycken respondenter svarade att kontroll av arbetets utförande kan 

förbättras. Endast en respondent hoppade över frågan och lämnade svaret blankt.  

 

 

5.1.8 Inställning till manualen 

Samtliga operatörer (11) svarade på frågan om hur de ställer sig till en operatörsmanual 

innehållande de viktigaste bitarna från arbetsmomenten. De allra flesta (10) hade en positiv 

inställning till introduceringen av en operatörsmanual. En respondent ställde sig osäker till om 

det var en bra eller en mindre bra idé med en operatörsmanual. Ingen respondent ansåg att en 

operatörsmanual inte skulle vara en bra idé ur utbildningssynpunkt.  

 

5.1.9 Uppfattning av en operatörsmanual samt behov 

Alla operatörer som blev tilldelade den första enkäten (11) besvarade frågan om de tycker att 

de får tillräckligt med kunskap och information när ny teknik introduceras. Av samtliga 

respondenter svarade flertalet (8) att de inte tycker att de får tillräckligt med kunskap och 

information när ny teknik introduceras på arbetsplatsen. Av dessa var arbetserfarenheten inom 

yrket hos respondenterna väldigt varierande med allt från mindre än ett års erfarenhet till över 

tio års erfarenhet. Två respondenter var osäkra på om de får tillräckligt med information och 

kunskap när ny teknik introduceras. En av respondenterna ansåg sig få tillräckligt med kunskap 

och information. 
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5.2 Sammanställning av svar från andra enkäten 

Den andra enkäten användes för att kunna sammanställa hur operatörerna upplever den första 

utgåvan av operatörsmanualen och enkäten innehöll åtta frågor. Den andra enkäten som 

skickades ut riktade sig till de nya operatörerna, enligt överenskommelse med företaget. Detta 

eftersom det främst är de som kommer ha användning av operatörsmanualen, samt att 

svarsfrekvensen var bättre hos de nya operatörerna på den första enkäten. Tre av frågorna var 

av formen slutna frågor och där fanns ingen möjlighet för respondenterna att skriva egna svar. 

Ytterligare två frågor bestod av slutna frågor med möjlighet att lämna en kommentar. Dessa 

frågor har indikerats med (*) nedan. Slutligen bestod enkäten av tre helt öppna frågor, där inga 

slutna alternativ fanns att tillgå. Respondenterna var här tvungna att skriva ned sina åsikter och 

tankar kring frågorna. Dessa frågor har indikerats med (**) nedan. Siffror inom ( ), anger antalet 

respondenter som uppgett ett visst svar. Den andra enkäten besvarades av 7 operatörer och dess 

svar är sammanställda under rubrikerna nedan:  

 

• Åsikter om manualens kapitel   fråga 1, 2* och 3* 

• Användning och layout   fråga 4 och 5 

• Vad saknas i manualen    fråga 6** 

• Vad är bra med manualen   fråga 7** 

• Vad kan förbättras till nästkommande version 2  fråga 8** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5.2.1 Åsikt om manualens kapitel 

Samtliga respondenter (7) som besvarade den andra enkäten sa sig ha läst igenom 

operatörsmanualen version 1. Av dessa tyckte majoriteten (4) att inget kapitel var otydligt 

beskrivet i manualen. Tre av respondenterna antydde att några kapitel kunde finslipas 

ytterligare. Dessa tre respondenter nämnde gemensamt att speciellt ett kapitel med 

funktionsknappar på maskinen kunde ses över. 

Samtliga respondenter uppfattade kapitlen med dess innehåll i operatörsmanualen som 

relevanta i syfte att underlätta vid arbete. 

 

 

5.2.2 Användning och layout 

Alla tillfrågade respondenter (7) svarade på frågan om vad de tyckte om layouten i 

operatörsmanualen version 1. Samtliga respondenter ställde sig positiva till den framtagna 

layouten på manualen och upplägget i allmänhet med kapitel och bilagor.  

På frågan om manualen kommer att underlätta i arbetet svarade alla tillfrågade (7) respondenter 

att de tror att de kommer få användning av den i framtiden under arbetet.  

 

 

5.2.3 Vad saknas i manualen 

Majoriteten av alla respondenter (5) ansåg att det inte saknas något i operatörsmanualen version 

1. Flertalet av dessa (3) antydde att det var för tidigt att säga i nuläget. Dessa respondenter 

nämnde dock att åsikter om huruvida något saknas i nuläget kanske dyker upp i ett senare skede, 

när de haft möjlighet att bekanta sig med manualen under en period. En av de respondenter som 

inte ansåg att något saknas i nuläget lämnade en kommentar om att tydlighet i detaljer kunde 

förbättras till nästkommande version av manualen.  

En respondent svarade att manualen kan kännas får svår för en ny operatör. Denne förespråkade 

fler bilder med enklare text för att underlätta vid inlärning. Respondenten nämnde även att en 

överskådlig och allmän modell av en skyttel ritad i CAD, med tillhörande funktioner, kunde 

underlätta. Respondenten menade på att en CAD ritning hade kunnat ersätta de befintliga 

beskrivningarna av företagets alla skyttlar som i nuläget finns i operatörsmanualen version 1.  

En av de tillfrågade operatörerna valde att inte besvara frågan om något saknas i manualen i 

nuläget.  
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5.2.4 Vad är bra med manualen 

Alla tillfrågade operatörer svarade på frågan om vad de tycker är bra med operatörsmanualen 

version 1. En stor del (4) av respondenterna svarade gemensamt att manualen kan vara bra för 

att hitta information och vara till hjälp när det kommer till felsökningar av olika slag. Några 

respondenter (3) uttryckte sig positivt till manualen men bad om att få återkomma senare med 

åsikter när de fått möjlighet att använda manualen mer. Två respondenter svarade att manualen 

innehåller intressanta och nyttiga fakta för läsaren som kanske vill fördjupa sina kunskaper 

inom arbetet. En av de dessa påpekade särskilt att information om olika komponenter på 

maskinen samt deras individuella vikt var speciellt intressant. Ytterligare en respondent nämnde 

att manualen kommer vara en god hjälp på jobbet och vara ett bra redskap för nybörjare inom 

yrket.  

 

 

5.2.5 Vad kan förbättras till nästkommande version 2 

Den slutliga frågan om vad som kan tänkas förbättras till nästkommande version av 

operatörsmanualen besvarades av samtliga tillfrågade respondenter (7). Av dessa uttryckte sig 

en större del (5) att det i nuläget är för tidigt att säga vad som kan tänkas förbättras.  

De resterande respondenterna (2) lämnade kommentarer om förbättringar och förändringar som 

kan beaktas vid nästkommande version av manualen. Båda respondenterna påpekade att en 

elektronisk version, alternativt en app av operatörsmanualen med möjlighet för sökfunktioner 

och instruktionsfilmer av arbetsgången hade kunnat utgöra en förbättring till nästkommande 

version. En av respondenterna uttryckte sig om att bilder ritade i CAD med tillhörande 

funktioner hade kunnat ersätta några befintliga bilder i manualen.  
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6 Analys 
 

 

Detta avsnitt sammanfattar studien och lyfter fram viktiga bitar som framkommit i samband 

med enkätundersökningarna och framtagandet av operatörsmanualen. I detta avsnitt 

analyseras svaren från de båda enkäterna under respektive rubrik. 

 

 

Analys enkät 1 

Av samtliga elva besvarade enkäter i resultatet kan det tydas att en majoritet av respondenterna 

tycker att dagens introducering av ny information kan förbättras. Sex av respondenterna tycker 

att dagens underlag som finns tillhanda för operatörerna kan förbättras för att underlätta vid 

felsökningar och problemställningar. Tio av respondenterna som tog sig tid att besvara den 

första enkäten ställde sig positivt till en operatörsmanualen innehållande viktiga bitar av arbetet. 

De respondenter som hade bäst svarsfrekvens på samtliga av frågorna var de som hade lägst 

erfarenhet inom yrket. Eftersom en del respondenter valde att hoppa över en del frågor medför 

detta en viss osäkerhet vid bearbetning av resultat. Samband mellan respondenter och deras 

åsikter blir även dessa svåra att sammanställa eftersom enkäten innehöll en del öppna svar för 

möjlighet till feedback. Samtliga respondenter hade en varierande bakgrund från tidigare 

arbetslivserfarenheter, vilket gör det svårt att finna ett samband mellan dessa.  

Det är inte alltid att svarspersonerna delar samma engagemang i frågorna som författaren. Det 

finns därför alltid en risk att respondenten hoppar över en fråga eller lägger ifrån sig enkäten. 

Detta är allt som oftast inte en slump vem som hoppar över frågor. De frågor som kräver mer 

av svarspersonerna resulterar oftast i ett större bortfall från dem som har lågt självförtroende, 

läs- och skrivsvårigheter, vaga ståndpunkter, liten erfarenhet, svårt att formulera sig i skrift och 

att kunna stava korrekt. Därför kan frågor med öppna svar öka bortfallet i en undersökning 

Hagevi et. al (2016). Den första enkäten som skickades ut innehöll en del öppna svar i 

förhoppning om att respondenterna skulle dela med sig av sina egna erfarenheter och ventilera 

sina åsikter kring den kommande operatörsmanualen. På en del av frågorna blev så inte fallet 

utan några respondenter lämnade vissa frågor utan svar. De frågor som gav sämst feedback från 

respondenterna var fråga fem och sex i den första enkäten. Av samtliga elva besvarade enkäter 

som sändes tillbaka till författaren hade endast fem av alla respondenter svarat på vardera av 

dessa frågor. Fråga fem var en öppen fråga som handlade om att beskriva olika besvärliga 

situationer på arbetsplatsen. Frågan togs fram i samarbete med företaget som ansåg att denna 

fråga kunde hjälpa till att ge respons till operatörsmanualen. Den sjätte frågan var också en 

öppen fråga där ett axplock av manualens tänkta upplägg blev presenterat och respondenterna 

fick möjlighet att tycka till om upplägget.   

Syftet med den första enkätundersökningen har hela tiden främst varit att ge feedback till 

operatörsmanualen samt få en uppfattning om hur operatörerna tycker, tänker och ställer sig till 

en operatörsmanual. Trots bortfall på vissa frågor och ibland knapphändiga svar har dessa 

frågor mer eller mindre blivit besvarade av respondenterna. Tolkas resultatet överlag verkar en 

större del av respondenterna vara positiva till en operatörsmanual. En annan gemensam 
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nämnare hos respondenterna verkar också vara att de tycker att introducering av ny information 

och teknik kan förbättras.  

Under platsbesöken i Kalix och Stockholm fick författaren möjlighet att utbyta några ord med 

olika operatörer angående utformningen av operatötsmanualen. Alla dessa operatörer nämnde 

att det nya styrsystemet och GPS var ett moment som ständigt krånglade. Detta till stor del på 

grund av att de inte fått en tillräcklig utbildning och information angående programmets 

funktioner. På grund av uppsatta tidsramar inom examensarbetet och brist på material, kommer 

denna del först introduceras senare i en nästkommande version av operatörsmanualen 

framtagen av företaget. 
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Analys enkät 2  

Genom en tolkning i resultatet av den andra enkäten kan det tydas att samtliga sju respondenter 

som besvarade enkäten verkar ha en genomgående positiv inställning till operatörsmanualen. 

Alla respondenter tror sig kunna ha användning av en operatörsmanualen för att underlätta 

arbetet i framtiden. Samtliga svarade att kapitlen känns relevanta i nuläget samt att layouten för 

manualen var bra. Av den positiva kritik manualen fått svarade fyra av respondenterna att 

manualen kommer vara till hjälp när det handlar om att hitta samt felsöka problem. Några 

respondenter påpekade att manualen är lätt att förstå och innehåller intressant information som 

kan uppmuntra till en djupare förståelse av arbetet.  

Svarsfrekvensen på den andra enkäten var betydligt bättre än den första enkäten. Samtliga åtta 

frågor besvarades av alla respondenter utom en. Denne hoppade över den sjätte frågan i enkäten 

som efterfrågade om något saknades i operatörsmanualen.  

Noterbart är att den andra enkäten riktade sig till de nyast anställda på företaget eftersom de 

besitter minst erfarenhet inom yrket och förväntas ha störst användning av manualen. En annan 

anledning var att svarsfrekvensen hos de nya operatörerna var förvånansvärt bättre i den första 

enkäten än hos de mer erfarna.  
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7 Slutsatser  
 

 

Med teori, resultat och analysavsnittet för enkäterna och framtagandet av operatörsmanualen 

presenteras här de slutsatser och förbättringsområden som kan användas av företaget vid 

framtagande av nästa version av manualen. Syftet med studien har varit att göra en jämförelse 

om det finns skillnader för hur operatörerna uppfattar den framtagna operatörsmanualen 

version 1 mot äldre instruktionsmaterial.  

 

 

7.1 Slutsats 

 

En stor del av respondenterna från den första enkäten uppfattade tidigare att ny information och 

teknik inte introducerades på ett bra sätt. Förhoppningarna är att den framtagna 

operatörsmanualen skall kunna tillgodose detta behov och samtidigt ge en lättförstådd och 

användarvänlig instruktion av arbetet som operatör. Enligt den andra enkätens resultat verkar 

samtliga tillfrågade respondenter se den första versionen av operatörsmanualen som en 

förbättring vad gäller behandlande av teknik och nyttig information om arbetet. En 

genomgående positiv inställning verkar finnas bland respondenterna till operatörsmanualen 

som helhet. Samtliga respondenter tror sig även komma att ha användning av manualen under 

framtida arbete vilket hela tiden har varit avsikten med introducerandet av operatörsmanualen.  

I och med lanseringen av operatörsmanualen har operatörerna för företaget fått vara med och 

tycka till om dess innehåll och om vad de anser vara viktigt att lära sig för nybörjare inom yrket. 

Manualen har sedan utformats efter åsikter och tips från anställda för att kunna få den så 

användarvänlig som möjligt. De avsnitt som enligt företaget ansågs vara mest essentiella för en 

nybörjare att lära sig har behandlats och presenterats i denna initiala version av manualen.  

För att upprätthålla en god standard och nöjda medarbetare måste operatörsmanualen 

uppdateras med jämna mellanrum. Detta bör ske när ny teknik introduceras inom företaget 

alternativt om förändringar för arbetets tillvägagångsätt ändras.    

Samtliga respondenter från den andra enkäten anser att de kommer ha användning av manualen 

under arbetet för att hitta, felsöka och kunna fördjupa sina kunskaper inom yrket. Syftet med 

operatörsmanualen har hela tiden varit att väcka operatörernas lust att ta till sig av ny 

information, speciellt de mer oerfarna och att den blir en praktisk handbok som kan användas 

inom yrket. Att döma av resultatet från de båda enkäterna verkar det som att att intresset hos 

operatörerna faktiskt har ökat. Förhoppningsvis kan denna första version av manualen vara till 

hjälp och uppmuntra dagens operatörer till en fortsatt god utveckling inom företaget.  
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7.2 Egna reflektioner 

 

I det här examensarbetet har jag arbetat med att ta fram en operatörsmanual samt göra en 

enkätundersökning före och efter introducerandet av manualen. Svårigheter har uppstått under 

arbetets gång vid framtagandet av operatörsmanualen. Främst på grund av dålig och sen respons 

på enkätsvaren, vilket fördröjde hela arbetet från den uppsatta tidsplanen. Detta påverkade såväl 

sammanställandet av examensarbetet som slutförandet av operatörsmanualen. Vissa tidigare 

planerade avsnitt i operatörsmanualen har därför inte hunnit behandlas och bearbetats fullt ut 

vid framtagandet av den första versionen. Trovärdigheten för studien hade ökat om fler enkäter 

från det andra utskicket insamlats av företaget.  

 

7.3 Rekommendationer till Keller 

 

Utifrån resonemanget i analysen, resultatet och slutsatserna, rekommenderar författaren att 

Keller fortsättningsvis arbetar med att ta fram en uppföljare till operatörsmanualen version 1. 

Fokus bör ligga på att behandla det nyintroducerade styrsystemet med GPS och lägga in 

instruktioner för användning av denna, eftersom efterfrågan har varit stor hos dagens operatörer. 

Detta bör göras för att stimulera medarbetarnas vilja att fortsätta utvecklas inom yrket. En mer 

utförlig undersökning av vad operatörerna vill ha för förbättringar till nästkommande version 

av operatörsmanualen bör utföras innan framställandet av nästkommande version. På så vis får 

operatörerna chans att bekanta sig med den första upplagan av operatörsmanualen och kan 

därför göra en bättre bedömning om vilka förändringar som krävs.  

 

7.4 Förslag till fortsatta studier 

 

Under den tid jag har arbetat med detta examensarbete finns det frågor och funderingar som 

uppkommit som ej har kunnat behandlas inom ramen för detta examensarbete.  

• Eftersom svaren på vissa frågor var knapphändiga, framförallt på frågorna med öppna 

svarsalternativ, hade det varit bra att utföra en liknande studie som denna med fler slutna 

svarsalternativ. Detta för att kunna få en högre svarsfrekvens och större trovärdighet i 

studien.   

 

• Två av respondenterna påpekade att en digital version av manualen hade varit bra att 

ha. Därför kan en undersökning om hur operatörerna ställer sig till en digital version av 

operatörsmanualen vara intressant att behandla. Den digitala versionen kan även ha den 

fördelen att operatörer snabbt kan söka sig till sin problemställning i ett dokument. 

Många maskiner har datorskärmar i hytten där operatörsmanualen hade kunnat visas 

med ett enkelt knapptryck. Alternativt kan operatörsmanualen användas som en app för 

att öka lättillgängligheten för användning. Detta hade inte bara skonat miljön, utan även 

underlättat vid uppdatering och revidering av operatörsmanualen då företaget lätt kan 

göra ändringar i filen och slippa skriva ut ett fysiskt exemplar till varje maskin. 
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Bilaga 1 - Enkät 1 

Bilaga 2 - Enkät 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 1 

Bilaga 1 – Enkät 1 

Frågor 

 

1) Hur länge har du jobbat som operatör? 

 < 1 år 

 1 - 3 år  

 4- 6 år 

 7- 10 år 

 > 10 år 

 

 

2) Har du någon annan arbetslivserfarenhet? 

 Ja 

 Nej 

Vid svar ”Ja”, vilken typ av erfarenhet? 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

3) Använder du maskinens instruktionsbok vid problem? I så fall hur frekvent tittar du i den? 

 Nej, jag använder den aldrig 

 Ja, endast vid svåra problem 

 Ja, så fort det uppstår ett problem 

 

 

 

 

 

4) Har du råkat ut för problem/driftstörningar? Lista gärna de vanligaste problemen som du 

varit med om nedan. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 2 

5) Det kan finnas besvärliga situationer, som inte är beskrivna i instruktionsboken. Kan du 

nämna några som vore viktiga att förklara för en nybörjare? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

6) Innehållet i operatörsmanualen kan i stora drag tänkas innehålla följande delar (med 

reservation för ändringar):  

• Axplock från maskinmanual 

• Det viktigaste från instruktionsböcker 

• Snabb genomgång av styrsystemet HBI 

• Kort avsnitt om Geoteknik  

• Kort om arbetsmiljö 

• Tankningsinstruktioner 

Är detta upplägg bra för en ny operatör eller känner du att det saknas någon viktigt del? 

Dela gärna med dig av din åsikt nedan. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Vad kan vara viktigt för en nybörjare att det finns med kunskapsmässigt? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 3 

8) Är instruktioner i form av text enklare att tyda än instruktioner i form av bilder?  

 Bilder 

 Text  

 

 

9) Dagens underlag för hur arbetet skall utföras, hur uppfattar du det?  

 Bra 

 Inte bra 

 Vet ej 

 

10) Kan dagens underlag förbättras på något sätt? 

 Nej, det är bra som det är 

 Ja, det kan förbättras  

 Vid svar ”Ja” motivera vad som kan förbättras: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

11) Hur fungerar kontrollen av att arbetet utförs på ett föreskrivet sätt?  

 Bra 

 Inte bra 

 Vet ej 

 

 

 

 

12) Skulle man kunna förbättra kontrollen av att arbetet utförs på ett föreskrivet sätt?  

 Nej 

 Ja 

Vid svar ”Ja” motivera vad som kan förbättras: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 4 

 

13) Hur ställer du dig till en Operatörsmanual innehållande de viktigaste bitarna från 

instruktionsböcker och information rörande produktion?  

 Bra idé 

 Inte en bra idé 

 Vet ej 

Lämna gärna en kommentar nedan: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

14) Tycker du att ni får tillräckligt med kunskap och information när ny teknik introduceras? 

 Ja det får vi 

 Nej det får vi inte 

 Vet ej 

Lämna gärna en kommentar eller exempel nedan: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

15) Har du några övriga kommentarer/feedback till den kommande manualen så lämna 

gärna förslag nedan: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid! 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 1 

Bilaga 2 – Enkät 2 

 

Frågor 

 

1) Har du läst igenom operatörsmanualen version 1? 

 Ja 

 Nej  

 

 

2) Tycker du att något kapitel är otydligt? 

 Ja 

 Nej 

Vid svar ”Ja”, vilket kapitel? 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Känns kapitlen relevanta? 

 Ja 

 Nej 

Vid svar ”Nej”, vilket kapitel? 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4) Tycker du att layouten för operatörsmanualen är överskådlig och lättförstådd? 

 Ja 

 Nej 

 

5) Kommer operatörsmanualen att underlätta för dig i arbetet? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 



Niklas Hammarbäck  Luleå tekniska universitet 

 

Sida 2 

6) Vad tycker du saknas i operatörsmanualen version 1? Motivera! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7) Vad tycker du är bra med operatörsmanualen version 1? Motivera! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

8) Vad skulle du vilja se för förändringar/förbättringar till operatörsmanualen version 2 som 

planeras komma senare? Motivera! 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid! 


