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SAMMANFATTNING 
Om Sverige ska nå sina klimatmål måste även anläggningsbranschen, som står för 40% av de 
globala utsläppen av växthusgaser, bidra till en hållbar utveckling. Produktionsprocessen av 
vägentreprenader innebär transporter av stora mängder med massor som även bidrar till stora 
avfallsmängder. En effektiv planering krävs för att optimera en massbalans, skapa ytor för 
mellanlagring och bearbetning av massor, samt öka förutsättningarna för en högre grad av 
återanvändning och återvinning av jordmassor. Det krävs en effektivisering som genomsyrar 
hela kedjan för att minska slöseriet i produktionsprocessen. Syftet med studien är att undersöka 
produktionsprocessen inom vägentreprenader ur ett effektivitetsperspektiv. Målet är att 
beskriva produktionsprocessen samt föreslå effektiviseringsförslag som kan bidra till hållbar 
utveckling genom reduktion av slöseri. Genom att kartlägga slöseriet och dess orsaker i en 
fallstudie har målet varit att ta fram ett effektiviseringsförslag för produktionsprocessen för 
vägentreprenader. Processen har testats systematiskt genom att använda programmet 
DynaRoad för att skapa massdisponeringsplaner och massbalansering. Studien visar att slöseri 
i form av väntan, onödiga transporter och felaktigt utförande återfinns i produktionsprocessen 
för vägentreprenader. Slöseriet uppstår primärt för aktiviteterna schaktning och 
avvattningsåtgärder, sprängning och transporter. Orsakerna till slöseriet kan delas in i två 
kategorier: externa och interna. Externa orsaker uppkommer från beställare, leverantör och 
geografiskt läge. Detta i form av långa körsträckor, resursbrist, tillhandahållande av beslut 
och bygghandlingar samt kompetens och rutin hos maskinförare. Interna orsaker uppkommer 
från entreprenören i form av begränsad styrning och kontroll över produktionen. Studien 
indikerar att entreprenadföretag bör prioritera sin planering av produktionsprocessen, vilket 
ger bättre projektförutsättningar, effektivare processer, minskat slöseri och miljöbelastning 
 
1. INTRODUKTION 
Om Sverige ska nå sina klimatmål måste även anläggningsbranschen, som står för upp till 40% 
av de globala utsläppen av växthusgaser idag (Brinkhoff et al., 2020), bidra till en hållbar 
utveckling. Det innebär att bygg och anläggningsföretag måste nyttja tillgängliga resurser på 
optimalt sätt genom att minimera slöseri då det både leder till ökade kostnader och förseningar 
i projekten (Hansson et al., 2017) och hindrar hållbarhetsutvecklingen. För att lyckas möta 
kundens behov och förväntningar i bygg- och anläggningsprojekt är två nyckelområden 
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arbetsflöde och effektivitet (Picard, 2000). Vidare menar Picard (2000) att arbetsflödet berör 
hur produktionen flyter på över olika arbetsgrupper medan effektivitet handlar om hur bra 
organisationen nyttjar sina tillgängliga resurser. Ett lågt arbetsflöde och effektivitet leder till att 
slöseriet i processen ökar. En kartläggning av slöseri inom byggprojekt har visat att slöseriet är 
i storleksordningen 30–35% av projektets produktionskostnad (Josephson & Saukkoriipi, 
2005).  
 
Ett begrepp som ofta tas upp kring effektivisering och slöseri inom bygg- och 
anläggningsbranschen är Lean Production. Lean Production kommer ursprungligen från den 
japanska biltillverkaren Toyotas tillverkningsfilosofi som benämns TPS och står för Toyota 
Production System (Liker, 2009). Lean Production handlar om att eliminera slöseri och 
sammanlänka alla steg som skapar värde (Hicks, 2007). Liker (2009) menar dock att TPS 
primärt inte är en uppsättning verktyg utan bör ses som en helhet som leder till stöttning och 
uppmuntran till människor att ständigt förbättra de processer som de är verksamma i. Lean 
Construction bygger på tillämpning och anpassning av koncept och principer från Lean 
Production för bygg- och anläggningsbranschen. Lean Construction fokuserar också på att 
reducera slöseri, öka kundvärdet och kontinuerlig förbättring. Många av principerna och 
verktygen från TPS är applicerbara även för Lean Construction, men det som skiljer sig från 
TPS är att det även finns principer och verktyg som är mer anpassade för bygg- och 
anläggningssektorn (Sacks et al., 2010). 
 

 
Figur 1: Generell bild av byggprocessen (Hansson et al. 2015) 
 
Ett problem är att en stor del av den tillgängliga litteraturen riktar sig primärt mot industri- och 
husbyggnadssektorn. Detta resulterar i att produktionsprocessen för vägentreprenader är relativt 
outforskat sett till antal publicerade arbeten som ger en tydlig beskrivning av ingående 
aktiviteter och slöserier. Anläggningsbranschen innefattar ett stort antal olika entreprenadtyper 
(exempelvis väg-, järnvägs-, bro- och VA-entreprenader). För denna studie har en avgränsning 
gjorts mot vägentreprenader för att kunna generera mer specifika resultat och att området är 
relativt outforskat. Vidare kan bygg- och anläggningsprocessen primärt delas in i tre delar 
(Figur 1) enligt Hansson et al. (2015). Här har en avgränsning gjorts till produktionsprocessen 
då fokus för denna studie är mot entreprenadverksamhet. 
 
Syftet med studien är att undersöka produktionsprocessen inom vägentreprenader ur ett 
effektivitetsperspektiv. Målet är att beskriva produktionsprocessen samt föreslå 
effektiviseringsförslag som kan bidra till hållbar utveckling genom reduktion av slöseri. 



2. METOD 
Forskningssyftet är av utforskande karaktär (Saunders et al., 2009; Patel och Davidson, 2011) 
då studien ska öka förståelsen inom problemområdet, vägentreprenader, och även genomföra 
en beskrivning nuläget (Figur 2). 
 

 
Figur 2: Studiens tillvägagångssätt 
 
Litteraturstudien utgår från effektivisering och produktionsprocessen som sammantaget utgjort 
den teoretiska referensramen för denna studie. Primärt har databaserna Google Scholar och 
Scopus nyttjats. För att finna relevanta artiklar har följande sökord använts: Lean, Lean 
production, Lean Construction, Efficiency, Construction productivity, Mass haul planning, 
DynaRoad, Constuction production process och waste. En stor del av den tillgängliga 
litteraturen gällande slöserier och produktionsprocessen har ursprung från industri- och 
byggsektorn.  
 
Primär datainsamling har skett genom två metoder: semistrukturerade intervjuer (Saunders et 
al., 2009) och fokusgrupp (ibid) på ett fallstudieföretag. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med projektchef och affärsutvecklare på fallföretaget. Intervjuerna antecknades 
för hand, renskrevs direkt efter slutförd intervju och en sammanställning skickades till 
intervjupersonen för validering. Fokusgruppen (Saunders et al.,2009) användes till att validera 
på den framtagna generiska processen. Sekundärdata inhämtades från fallstudieföretagets 
intranät för att skapa en initial version av en produktionsprocess.  
 
För denna studie har två verktyg nyttjats: BPMN för processkartläggningen och DynaRoad för 
effektiviseringsförlaget. Business Process Model and Notation (BPMN, 2020) nyttjas för 
processkartläggning. BPMN genererar en grafisk illustration över en vald process för en 
organisation som är uppbyggd av händelser, aktiviteter, flöden och valmöjligheter (BPMN, 
2020). För denna studie har BPMNs egna programvara ej nyttjats. En förenklad version har 
istället tagits fram som bygger på samma metodik och uppbyggnad som BPMN, men som för 
denna studie ger en mer överskådlig och tydlig bild av den valda processen. För 
effektiviseringsförslaget användes DynaRoad som är ett planerings- och uppföljningsverktyg 
för stora anläggningsprojekt där bland annat massdisponeringsplaner kan tas fram (Topcon, 
2020). Genom att definiera koordinater för det valda projektet kan körsträckor analyseras och 
DynaRoad kan då ge förslag på en optimerad massfördelningsplan. Detta baseras på kortaste 
körsträckorna mellan schakt/fyll eller stora fyllnadsvolymer för specifika platser i det valda 
projektet (Topcon, 2020).  
 
3. EFFEKTIVITET I VÄGENTREPRENADER 
Den teoretiska referensramen tar utgångspunkt från effektivisering genom reduktion av slöseri 
inom bygg- och anläggningsbranschen genom Lean Production. Ett problem med Lean 
Production är att det saknar en klar definition (Pettersen, 2009) och därför skapas det oklarheter 
om vad det faktiskt innebär. Pettersen (2009) utförde en litteraturstudie på 37 vetenskapliga 



artiklar för att kartlägga vilka områden som artiklarna berör. Resultat var att samtliga artiklar 
tog upp områdena: Just-in-time, reducering av resurser, förbättringsstrategier, Felaktigheter & 
defekter, standardisering samt vetenskapliga studier (Pettersen, 2009). Hines et al. (2004) 
menar att en anledning till att det är svårt att fastställa en gemensam definition av Lean är för 
att det är en ständigt utvecklande process och att en definition av konceptet Lean endast skulle 
framstå som en ögonblicksbild, och därför endast vara gällande för en specifik tidpunkt. Hicks 
(2007) menar dock att Lean production till stor del handlar om att eliminera slöseri och 
sammanlänka alla steg som skapar värde. 
 
Utöver de åtta typer av slöseri som Liker (2009) nämner, så definierar Josephson och 
Saukkoriipi (2005) även slöseri i form av: för stor arbetsstyrka, arbete utfört i fel ordning och 
materialspill. Vidare menar Josephson och Saukkoriipi (2005) att slöseri kan delas in i fyra 
huvudgrupper. Den första gruppen är fel och kontroller, där felkostnaderna kan delas in i både 
synliga och dolda fel enligt Josephson och Saukkoriipi (2005). Vidare är även kostnaderna för 
kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse stora, vilket leder till att slöseriet för denna 
grupp utgör mer än 10% av projektets produktionskostnad (Josephson och Saukkoriipi, 2005). 
Den andra gruppen är resursanvändning, slöseriet i denna grupp består primärt av: väntan, 
stillastående maskiner och materialspill (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Även för denna 
grupp så motsvarar slöseri mer än 10% av projektets produktionskostnad (Josephson och 
Saukkoriipi, 2005). Den tredje gruppen är hälsa och säkerhet, där den största kostnadsandelen 
består av rehabilitering och förtidspensionering vilket leder till att slöseriet i denna grupp utgör 
ca 12% av projektets produktionskostnad (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Den sista gruppen 
är system och strukturer, vilket enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) är den mest 
underskattade huvudgruppen i deras kartläggning. Detta då planprocessen ofta tenderar att dra 
ut tiden vilken kan leda till att en ännu högre procentandel av projektets produktionskostnad 
uppstår för denna grupp. Slöseri i denna grupp utgörs främst av omfattande 
upphandlingsprocess, dokumentation och utdragen detaljplanprocess vilket leder till ca 5% av 
projektets produktionskostnad (Josephson och Saukkoriipi, 2005). 
 
3.1. Produktionsprocessen 
Enligt Hansson, Landin & Persson (2017) kan produktionsprocessens utseende variera 
beroende på ansvarsformen. Vid utförandeentreprenad ligger den största delen av 
projekteringen före produktionsprocessen. Vidare menar Hansson et al. (2017) att 
produktionsprocessen kan brytas ned i huvudsak fem delprocesser: anbudsprocessen, 
förberedelseprocessen, genomförandeprocessen, överlämningsprocessen samt garanti- och 
ansvarsprocessen. 
  
Genomförandeprocessen börjar med ett beslut att genomföra arbetet i enlighet med fastställd 
plan och avslutas med start av överlämningsprocessen (Hansson et al., 2017). Övriga moment 
i processen är enligt Hansson et al. (2017) resursanskaffning och etablering av arbetsplats samt 
byggdriftsberedning, planering, arbetsledning, byggnadstillverkning, resursvård, uppföljning, 
ekonomiska åtgärder och avetablering på arbetsplatsen. Enligt Hansson et al. (2017) påverkar 
valet av ansvarsform främst friheten att använda fler arbetsmetoder och material vid 
totalentreprenad jämfört med utförandeentreprenad. 
 
Produktionen kan starta när produktionsprogrammet är fastställt, det är dock inte ovanligt att 
produktionen startar innan produktionsprogrammet är helt klart för att få en tidig byggstart 
(Hansson et al., 2017). Dock kan en allt för tidig byggstart leda till att entreprenören begår 
kostsamma misstag, därför är det viktigt att välja vilka arbetsmoment som kan påbörjas och ej 
är beroende av att planeringsprocessen är avslutad. Med hjälp av upprättande och fastställande 



av tidplaner kan produktionen styras tidsmässigt. Eftersom verkligheten innehåller ett stort 
antal faktorer kommer dessa tidplaner sannolikt ej överensstämma med det verkliga utfallet 
menar Hansson et al. (2017). Därför behöver entreprenören kontinuerligt följa upp det pågående 
arbetet mot den fastställda tidplanen, d.v.s. göra en avstämning som leder till korrigeringsbeslut 
vid genomförandet (Hansson et al., 2017). 
 
I produktionsprogrammet upprättas en produktionstidplan, denna ger dock sällan tillräckligt 
detaljerat underlag för att kontinuerligt kunna styra produktionen menar Hansson et al. (2017). 
I de flest fall är det dock olämpligt att göra produktionstidplanen allt för detaljerad, då 
reviderade versioner skulle behöva skickas ut allt för ofta till berörda parter. Därför är det i 
stället vanligt att en rullande tidsplanering används så att aktiviteter kan utföras i tid för att 
kunna hålla deadlines från produktionstidplanen (Hansson et al., 2017). Ett exempel på detta är 
enligt Hansson et al. (2017) att arbetsledningen upprättar tidsplaner för kortare perioder (10–14 
arbetsdagar) för att kunna flytta om resurser internt för att hinna till viktiga deadlines.  
 
Inom bygg- och anläggningsbranschen är det känt att det ofta blir många ändringar och 
tilläggsarbeten, vilket påverkar den totala arbetsproduktiviteten. Enligt Hansson et al. (2017) 
kan konsekvenser av ändringar bli följande: 
 

- Allmänna förseningar 
- Störningar på flera aktiviteter 
- Den planerade ordningen och logiska ordningsföljden kastas om 
- Flera icke sammanhängande aktiviteter ska utföras 
- Utökad administration för arbetare och arbetsledning 
- Högre belastning på arbetsledning, vilket leder till ökad risk för byggfel 
- Väntetider på de maskiner som behövs för att utföra arbetet och de instruktioner som 

måste lämnas till arbetarna 
- Övertid, om mer resurser ej finns att tillgå 
- Problem med materialtillförsel och förlorad inkörningseffekt (Hansson et al., 2017) 

 
Inom anläggningsarbeten är vanliga produktionstekniker: pålning, sprängning samt schaktning 
& terrassering. Pålning används för att ta upp laster från ovanliggande byggnadsverk. Vidare 
är det är kritiskt för en entreprenör att ha kunskap om markens schaktbarhet för att kunna göra 
en bedömning av maskinval och masshantering. För masshanteringen är det viktigt att skilja på 
fall A och B massor. Det finns primärt tre typer av material, fall A massor är jord- och 
bergmassor som klarar materialkraven och därför förflyttas och återanvänds inom projektet. 
Fall B massor är jord- och bergmassor som ej klarar av materialkraven för projektet och därför 
transporteras till deponi/upplag för sluthantering. Utöver de fall A massor som återanvänds i 
projektet kommer även material från bergtäkt behöva nyttjas, detta material används primärt 
för ledningsbädd vid trumläggning samt förstärknings- och bärlager men kan även komma att 
användas till andra delar av vägens uppbyggnad. Inom schakt och terrassering är det kritiskt att 
upprätta arbetsberedningar, detta för att förebygga eventuella risker som kan förekomma men 
även om avvikande förhållanden råder för projektet. (Hansson et al., 2017) 
 
Effektivisering kan mätas på flera olika nivåer. Dels genom att bygga under rätt omständigheter, 
yttre effektiviteten, dels genom att arbeta mer resurseffektivt vid byggandet det vill säga 
förbättra den inre effektiviteten (Hansson et al., 2017). Något som också påverkar 
entreprenörens möjlighet till effektivisering är enligt Hansson et al. (2017) antalet frihetsgrader. 
Antalet frihetsgrader styrs av vilken ansvarsform, ersättningsform samt material- och 
metodspecificeringar som råder (Hansson et al., 2017). 



 
En förutsättning för all styrning på såväl kort- som lång sikt är att den genomförs genom 
noggrann planering. Detta innefattar även kalkylering och eventuell inlärning av samtliga 
verksamheter. Vidare är det inte bara den planering och inlärning som görs inför ett projekt som 
speglar en organisations effektivitet, det är minst lika viktigt att kunna lära sig av sina misstag 
genom erfarenhetsåterföring vilket leder till ny input inför nästa planeringsskede. (Hansson et 
al., 2017). För att kunna leverera en effektiv produktion krävs det att organisationen ständigt 
arbetar med att minimera sitt slöseri. Detta kan uppnås genom kontinuerlig uppföljning och 
rutiner, där ett sätt att minska variationerna i projekt är att arbeta mer standardiserat menar 
Hansson et al. (2017).  
 
4. RESULTAT 
Processkartläggningen visar att produktionsprocessen består av ett antal nyckelaktiviteter 
(Figur 3). Initialt sker en etablering vilket innebär uppstart av arbetsplats genom att ställa i 
ordning personalbodar, kontor och containrar. Säkerställa rätt verktyg och skyltning på 
arbetsområdet. Vidare utförs ofta en markering av hela arbetsområdet samt anvisningar för 
upplags- och materiatippar vid stora projekt.  
 
Därefter sker vegetationsavtäckning, som omfattar att ta bort all befintlig vegetation på marken 
då detta material ej uppfyller kraven för återanvändning eller påbyggnad. Efter att all vegetation 
är avtäkt kan nästa aktivitet påbörjar som är schaktning & avvattningsåtgärder. Detta omfattar 
allt grävarbete och kan bland annat vara utskiftning, breddning och terrassering men också 
avvattningsåtgärder som exempelvis trumläggning för att avleda vattnet från vägkroppen. I 
vissa fall kan det förekomma berg i marken, då krävs det sprängning vilket innebär att berget 
helt enkelt sprängs bort.  
 
Fyllning är ömsesidigt beroende av schaktning & avvattningsåtgärder är fyllning. Detta sker till 
stor del genom aktiviteten transport. Här skiljer sig transporterna åt beroende på vilken 
materialtyp som ska användas enligt tidigare. När materialet har transporterats till sin 
destination krävs aktiviteten mottagning & hantering. Detta innebär att en maskin, ofta en 
hjullastare tar emot och planerar ut materialet enligt bygghandling. Vidare krävs hantering av 
materialet i form av vältning för att packa massorna eller justera upp lutningen för 
trumläggning. 
 
Aktiviteten justering görs när schaktning & avvattningsåtgärder är färdigställda och inkörning 
av förstärknings- och bärlager är slutfört. Detta innebär att en väghyvel anlitas som går igenom 
och justerar upp hela vägsträckans bärlager så att rätt lutning fås på vägen inför asfaltering. 
Asfaltering görs när justeringen är klar och blir då vägens slitlager, olika typer av asfaltering 
krävs beroende på vägens belastning av trafik. När asfalteringen är klar blir nästa aktivitet 
vägmålning & skyltning vilket omfattar markeringar på väg samt trafikanvisningar, i vissa 
projekt krävs även räcken för specifika sträckor. Genomförandeprocessen för projektet avslutas 
sedan med aktiviteten avetablering av arbetsplatsen vilket innebär att allt som gjordes för 
etableringen återställs till ursprungsskick för arbetsområdet. 



 
Figur 3: Reviderad (s k version 2) processbeskrivning 
 
För version 2 genomfördes revideringar i form av att aktiviteterna: avverkning, 
produktionsstartmöte samt kontinuerlig dokumentation & produktionsuppföljning adderades 
för processkartläggningen.  

- Avverkning behöver i stort sett alltid genomföras för vägprojekt för fallföretaget. Detta 
omfattar att avverka träd för att göra plats för utbyggnad av vägen och påbörjas i stort 
sett alltid redan innan etableringen är påbörjad. 

- Produktionsstartmöte har som syfte att delge information om projektet till alla personer 
som är involverade i produktionen. Detta möte är därför en viktig del för att få samtliga 
medarbetare delaktiga och engagerade. För att få en säker och trygg arbetsplats lyfts 
identifierade risker och tillhörande arbetsberedningar även upp under mötet. 

- Kontinuerlig dokumentation & produktionsuppföljning adderas som en övergripande 
aktivitet för hela genomförandeprocessen. Anledningen till detta är att under hela 
genomförandet så sker återkommande uppföljningar i form av: dagbok, 
produktionstidplan, ekonomi, ÄTA-hantering, kontrollprogram, riskbedömning och 
arbetsberedningar. Det är av stor vikt att detta görs kontinuerligt under hela processen, 
då det annars blir otroligt svårt att få ihop den efterfrågade dokumentationen till 
överlämningen och projektet riskerar att få en låg lönsamhet för fallföretaget. 



 
Vidare gjordes en revidering för version 2 av processkartläggningen genom att sätta en cyklisk 
process runt aktiviteterna: schaktning & avvattningsåtgärder, sprängning, fyllning, transport, 
materialtyper, deponi/upplag samt mottagning & hantering. Anledningen till detta är att dessa 
aktiviteter genomförs återkommande och är kopplade till varandra under en stor del av 
projektet. Övriga aktiviteter i processkartläggningen sker endast vid ett tillfälle och är sedan 
slutförda. 
 
Version 2 av processkartläggningen strukturerades även upp för att förtydliga flödet mellan 
aktiviteterna. Först så flyttades aktiviteten transport till en plats så att dubbla transporter ej 
behövde framstå som ett krav för fall A massor. Vidare så sammanlänkades materialtyp till en 
händelse för att få en bättre tydlighet. Aktiviteterna fall A-, B- och bergmassor raderades som 
aktiviteter och valdes i stället att flyttas till sekvensflödet, då dessa ej utgör en aktivitet för 
processen utan endast är möjliga uppkomster från tidigare aktiviteter. Avslutningsvis så lades 
även error-symboler in vid de aktiviteter som genererar de främsta slöseriet för 
genomförandefasen. Gällande de olika typerna av slöseri var det tre typer som noterades av 
fokusgruppen som vanligt förekommande i produktionsprocessen för fallföretaget istället för 
de åtta typer av slöserier där väntan, onödiga transporter och felaktigt utförande (motsvarar 
defekter) återfinns.  
 
Tabell 1: Sammanställning slöseri för produktionsprocessen 
 

Slöseri Orsak 
• Väntan i schaktning & 

avvattningsåtgärder, sprängning och 
transporter 

• Externa: Långa körsträckor, 
Resursbrist, Tillhandahållande av 
beslut/bygghandlingar från 
beställare  
 

• Onödiga Transporter, (Fall A 
massor) 
 

• Interna: Begränsad styrning & 
kontroll över produktionen 

• Felaktigt utförande i Schaktning & 
avvattningsåtgärder 

• Externa: Kompetens & rutin hos 
maskinförare, Felaktiga 
bygghandlingar från beställare 

  
 
Studeras sedan vart i genomförandeprocessen slöserierna uppkommer är det framförallt vid 
aktiviteterna transporter samt schaktning & avvattningsåtgärder, då sprängning ej förekommer 
i samtliga projekt för fallföretaget. En anledning till att det är vid dessa aktiviteter slöserier 
uppkommer kan vara för att de är återkommande under en stor del av genomförandeprocessen. 
Detta medför att aktiviteterna utförs under en längre tid och att de behöver samverka med andra 
arbetsmoment vilket kan leda till en ökad risk att slöseri uppstår. Övriga aktiviteter i processen 
sker endast vid ett tillfälle. 
 
Test av processen 
Kriterierna för framtagandet har varit att slöseriet ska vara identifierat i denna studie och att 
orsaken till slöseriet är internt, så att det är något fallföretaget själva kan råda över. Studeras 
slöseriet (Tabell 1) är onödiga transporter en intern orsak.  
 



Fokusgruppen förklarade att problemet ofta är att det är väldigt många moment som ska 
genomföras parallellt med varandra under genomförandeprocessen. Detta leder i sin tur till att 
det är svårt att hinna uppskatta/planera fall A massorna som ska återanvändas för projektet när 
produktionen går på full fart. Resultatet av detta blir att det ofta uppstår över-/underskott som 
sedan ger uppkomst till slöseri i form av onödiga transporter. Därför har detta 
effektiviseringsförlag fokuserat på att hjälpa med planeringen för produktionsprocessen, mer 
specifikt med hjälp av en massdisponeringsplan. Detta för att det ska gå snabbare att styra 
produktionen i form av att ge information till maskinförarna vart massorna ska flyttas och 
samtidigt få mindre variationer med över-/underskott av massorna vid slutdestination. 
 
För att framtagandet av effektiviseringsförslaget ska bli så rättvist som möjligt har indata i form 
av planritningar och mängder tagits från ett tidigare genomfört projekt av fallföretaget, där det 
uppstod slöseri i form av onödiga transporter genom över-/underskott av massor. Notera att 
endast egna modelleringar av programmet presenteras i detta kapitel för att få en tydligare 
förståelse av stegen. Det första steget är att koppla samman de olika planritningarna med hjälp 
av utsatta koordinater på ritningarna så att en sammanhängande väg över hela projektet bildas. 
I och med detta kan även DynaRoad analysera körsträckor för projektet, som i detta fall är cirka 
fem kilometer från start till slut. 
 
Nästa steg är att importera de olika mängdtyperna för projektet från en Excelfil, in till 
DynaRoad. För detta projekt utgjordes mängderna i form av: vegetation, jordschakt (fall A/B), 
jordfyll (fall A), berg, förstärkningslager och bärlager. Här är viktigt att enheterna vid import 
är av samma typ som har valts vid förinställningarna i programmet, annars kommer DynaRoad 
ej kunna läsa av och fördela ut dessa korrekt. Vidare behöver även en förinställning genomföras 
i DynaRoad om vilka materialtyper som fungerar ihop med varandra. Efter att importen är 
genomförd kan en första analys av massorna genomföras (Figur 4). 
 
De olika staplarna är de importerade massorna, där de som går uppåt är schakter (berg, 
vegetation, jord), och nedåt är fyll (jord, bär-, förstärkningslager). Det går även att urskilja detta 
genom att klicka på respektive stapel i DynaRoad för att få informationen. Vidare är vissa 
staplar ej är helt ifyllda, detta betyder att de fortfarande saknar massor för att nå den önskade 
mängden eller att det fortfarande finns massor kvar att schakta bort. Detta studeras lättare via 
massrapporter i DynaRoad. På så sätt kan överskott och underskott för respektive materialtyp 
ses. För att få massbalans behöver en deponi/tipp läggas till för att bli av med överskottet som 
ej kan användas till fyll. Även ett materialupplag och kross för bergmassorna behöver sättas 
upp för att fylla upp underskottet. Notera att platserna endast är till för att få en visualisering av 
de nya aktiviteterna och så att DynaRoad ska förstå vart materialet ska transporteras till/från. 
Ytorna materialupplag och Deponi/Tipp är kopplade med de gröna strecken till huvudvägen 
som massorna ska transporteras till/från, detta avstånd kan även sättas till det verkliga avståndet 
så att körsträckan blir korrekt. 
 
När aktiviteterna är uppsatta är nästa steg att fylla i respektive över-/underskott för varje 
materialtyp. Omdisponering av 7421m3 och lägger till detta för kross, 52472m3 för sidotag 
förstärkningslager, 10312m3 för sidotag bärlager och 84608m3 (Vegetation + Jord) för 
Deponi/Tipp. En ny massberäkning med hjälp av DynaRoad har massbalans uppnåtts, då inget 
över-/underskott finns kvar. När massbalans är uppnådd har även en massdisponeringsplan 
automatiskt utförts av DynaRoad. Denna plan baseras främst på kortaste körsträckorna mellan 
schakt och fyll men kan även prioritera sektioner med stora fyllnadsvolymer. För att se hur 
massorna ska planeras ut över projektet klickar man på den materialtyp som är av intresse, varpå 



mängd och transportavstånd anges med hjälp av pilarna. Notera även att samtliga staplar nu är 
helt fyllda till skillnad från figur 6.3 vilket tyder på massbalans för projektet. 
 

 
 
Figur 4: Massdisponeringsplan där materialtyperna har fördelats ut över de olika sektionerna 
för projektsträckan. 
 
Detta effektiviseringsförslag är endast teoretiskt framtaget och bör därför testas i verkligheten 
för att få en mätbarhet av effekten. I litteraturen framgår det dock att för att slöseri kan reduceras 
genom att frigöra tid och resurser genom att arbeta smartare och förenkla processer. Det finns 
många faktorer som kan påverka tidsåtgången men ett område är planering och bearbetning. 
Detta är något som DynaRoad har potential att förbättra, genom att kunna ta snabbare beslut 
ute i produktion kan icke-värdeskapande tid reduceras, och en högre resurseffektivitet bör 
därmed också uppnås. Resurseffektivitet handlar om att nyttja tillgängliga resurser så bra som 
möjligt, något som är direkt kopplat mot DynaRoad. Kan mer korrekta anvisningar ges ute i 
produktionen kommer variationer minska i form av över-/underskott av massor. Detta leder till 
en reducering av onödiga transporter och därmed även ett bättre nyttjande av tillgängliga 
resurser, alltså en ökad resurseffektivitet och minskat slöseri 
 
5. ANALYS 
Effektiva processer reducerar genomloppstider, flaskhalsar och variation. För att realisera detta 
krävs en god planering, ökad standardisering och en tydlig handlingsplan. Affärsutvecklaren 
beskriver fallföretagets handlingsplan för sin projektverksamhet: entreprenadprocessen, som är 
ett nytt tillvägagångssätt för hela organisationen gällande deras entreprenadverksamhet. Syftet 
är att skapa ett övergripande arbetssätt för hela projektprocessen, från start till slut. Detta kan 
åstadkommas genom att hela entreprenaddivisionen arbetar på ett systematiskt/standardiserat 
tillvägagångssätt för att få rätt förutsättningar innan, under och efter produktionsprocessen.  
 



Genom att förstå vikten av ett långsiktigt tänkande för att generera ett så högt värde som möjligt 
för kunden. Detta uppnås genom standardiserade arbetssätt, för att bibehålla förutsägbarhet och 
ett bra flöde bör organisationen använda sig av repetitiva metoder. Det är grundtanken med 
entreprenadprocessen, att få hela divisionen att arbeta på samma sätt i samtliga projekt, för att 
minska varianser och öka kvaliteten i utförandet. Erfarenhetsåterföring ska ligga till grund för 
lärdomar och kommande förbättringsåtgärder, samtidigt som slöseri ska minimeras med ett 
standardiserat tillvägagångssätt innan, under och efter projektets produktionsprocess. 
 
Vidare finns det likheter mellan entreprenadprocessen och de medel som finns att tillgå för att 
realisera Lean. Värderingar är något som tas upp och handlar till stor del om att respektera och 
samarbeta inom organisationen. Detta är en grundpelare för entreprenadprocessen, att 
tillsammans arbeta på ett standardiserat tillvägagångssätt för att ge organisationen möjlighet att 
maximera både individens och gruppens prestationer på bästa sätt.  
 
Den slutgiltiga processkartläggningen visar att genomförandeprocessen generellt består av 15 
aktiviteter för fallföretagets vägentreprenader. Av dessa är sex aktiviteter 
repetitiva/återkommande under en stor del av genomförandefasen och det är även i dessa 
aktiviteter som det identifierade slöseriet uppkommer för fallföretaget. Under litteraturstudien 
framgick det att det fanns väldigt begränsat med publikationer som beskriver 
genomförandeprocessen på detaljnivå vilket gör en direkt jämförelse svår att genomföra. 
Litteraturen beskriver att etablering, pålning, sprängning samt schaktning & terrassering är 
vanligt förekommande aktiviteter för anläggningsföretag. Av dessa återfinns samtliga 
aktiviteter för fallföretagets genomförandeprocess förutom pålning samt att terrassering ingår i 
aktiviteten schaktning för fallföretaget. Litteraturen beskriver även vikten av masshantering och 
att veta skillnader mellan materialtyper, något som har identifierats för processkartläggningen 
i form av fall A, B och material från bergtäkt. 
 
Det första steget är att avgränsa sig till en specifik process, exempelvis planerings-, 
genomförande- eller överlämningsprocessen. Definieras inte gränserna tydligt kommer 
processen med stor risk bli för stor/detaljerad, och därmed kommer den bli svår att förstå/följa 
för involverade personer. I detta steg genomförs även en första kartläggning med ingående 
aktiviteter för den valda processen och hur de är relaterade till varandra. Detta genom att nyttja 
tillgängliga data, förslagsvis i form av arbetsberedningar, styrdokument och egna erfarenheter 
från den valda processen.  
 
Analysen visar att det är för de repetitiva aktiviteterna som slöseri uppstår, därför är det 
sannolikt att det även för andra processer är dessa aktiviteter som det primära slöseriet kommer 
uppstå. När de olika typerna av slöseri har identifierats, kategorisera liknande slöserier för att 
få en bättre överblick av typerna då många slöserier är liknande varandra. Resultatet visar två 
kategorier av orsaker: externa och interna. Varför det är viktigt att skilja på dessa är för att 
interna orsaker är något som fallföretaget själva orsakat. Medan externa orsaker är något som 
fallföretaget ej kan råda över, där orsaken primärt uppkommer från beställare, leverantör och 
geografiskt läge.  
 
6. DISKUSSION 
Denna studie har undersökt slöserier och dess orsaker inom produktionsprocessen. Även om 
studien är baserad på ett fåtal intervjuer i en fallstudie så antas det dock råda likande 
förutsättningar för andra anläggningsföretag. Gällande datainsamling gav de valda metoderna 
den information som krävdes för att genomföra studien. Den tillgängliga teorin för slöseri inom 
produktionsprocessen för anläggningsentreprenader var dock relativt outforskad. Detta gjorde 



att vissa antaganden och generaliseringar var nödvändiga att genomföras. Exempelvis togs teori 
kring slöseri från ett bredare perspektiv som innefattade litteratur från både industri- och 
byggsektorn. Detta tillvägagångssätt kan anses något osäkert då dessa slöserier eventuellt ej 
gäller för anläggningssektorn. Detta har dock behandlats genom fokusgruppens synpunkter för 
vilka av dessa slöserier som gäller för fallföretaget, och sannolikt även för anläggningssektorn. 
 
Syftet med intervjuerna var att få en ökad förståelse för genomförandeprocessens aktiviteter, 
utmaningar samt fallföretagets processarbete kring slöseri. Urvalet av personerna som 
intervjuades och deltog i fokusgrupperna var sakkunniga inom området och därmed kunde även 
syftet med intervjuerna uppfyllas. Det finns dock en risk att personerna för intervjuerna kan ha 
varit mer positiva än negativa gällande svaren.  
 
Majoriteten av orsakerna för slöseriet var externa, som primärt uppkommer från beställare, 
leverantör eller geografisk placering. Därför hade resultaten kunnat stärkas ytterligare genom 
en triangulering. Detta genom att ta med de externa organisationerna i studien. Då denna studie 
har fokuserat på utförandeentreprenader som ansvarsform så kan det vara en anledning till att 
de flesta av orsakerna är just externa, då entreprenören skall utföra arbetet efter beställarens 
handlingar. Hade totalentreprenader tagits med som ansvarsform för studien hade några av de 
externa orsakerna eventuellt kunnat elimineras, eller blivit interna. Exempelvis de orsaker som 
berör handlingar från beställaren då entreprenören själva ansvarar för projekteringen vid 
totalentreprenader, och om problem uppstår med bygghandlingarna är det då istället en intern 
orsak. Fokusgruppen ansåg att endast onödiga transporter hade en tydlig intern orsak från 
fallföretagets tillvägagångssätt ute i produktion.  
 
Det finns två två problemområden för effektiviseringsförslaget; kompetens hos medarbetare 
och förändrade förutsättningar i verkligheten. Med kompetens hos medarbetare menas att 
personer som styr produktionen kommer behöva lära sig programmets uppbyggnad, vilket kan 
vara en tidskrävande process och även att ändra på nuvarande arbetssätt. Vidare bygger indata 
för programmet på projekterade mängder, stämmer inte dessa överens med verkligheten, 
exempelvis om det är berg för en sektion vart det enligt handlingarna ska vara jordmassor så 
kan en ny massdisponeringsplan behöva genomföras. Förändrade förutsättningar ute i 
produktion är det något som är svårt att komma ifrån, då förundersökningar endast är 
uppskattningar. Även om det är så att ursprungsplanen inte går att följa fullt ut så kommer 
antagligen de totala variationerna med över-/underskott minska för massorna och därmed även 
antalet onödiga transporter, jämfört med om ingen massdisponeringsplan finns att tillgå. 
Avslutningsvis så är DynaRoad bara ett av flera tillgängliga massdisponeringsprogram, TILOS 
är ett likande program och kan därför ha potentialen att fylla samma syfte. Det som kan sägas 
är att anläggningsbranschen är en sektor som har små marginaler, och för att få en bra lönsamhet 
krävs det att företagen ligger i framkant och hittar nya hjälpmedel som förbättrar processer om 
man vill kunna konkurrera på en tuff marknad.  
 
7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION 
Syftet med studien är att undersöka produktionsprocessen inom vägentreprenader ur ett 
effektivitetsperspektiv. Målet är att beskriva produktionsprocessen samt föreslå 
effektiviseringsförslag som kan bidra till hållbar utveckling genom reduktion av slöseri. 
 
Studien visar att väntan, onödiga transporter och felaktigt utförande återfanns i fallföretagets 
produktionsprocess. Väntan återfanns primärt för aktiviteterna schaktning & 
avvattningsåtgärder, sprängning och transport. Slöseriet onödiga transporter återfanns för 



aktiviteten transport och då primärt gällande fall A massorna. Felaktigt utförande uppstod i 
aktiviteten schaktning & avvattningsåtgärder. 
 
Studien indikerar att det finns två kategorier av orsaker till slöseri, antingen är de externa eller 
interna. Externa omfattar orsaker som uppkommer från beställare, leverantör och geografiskt 
läge, dessa orsaker har fallföretaget svårare att råda över. Interna omfattar orsaker som 
fallföretaget själva genererat och är därför lättare att råda över. Vidare visar studien att 
majoriteten av orsakerna till slöseriet är externa. För slöseriet väntan är orsakerna externa i form 
av långa körsträckor (geografiskt läge), resursbrist (leverantör) samt tillhandahållande av beslut 
och bygghandlingar (beställare). Även för slöseriet felaktigt utförande är orsakerna externa i 
form av kompetens och rutin hos maskinförare (leverantör) samt felaktiga bygghandlingar 
(beställare). Endast slöseriet onödiga transporter har en intern orsak i form av begränsad 
styrning och kontroll över produktionen från fallföretaget. 
 
Vidare visar studien att samtliga aktiviteter vart slöseri återfinns är repetitiva. Detta innebär att 
aktiviteterna fortgår en cyklisk process och är återkommande för majoriteten av genomförandet. 
Detta medför att aktiviteterna utförs under en längre tid och att de behöver samverka med andra 
arbetsmoment vilket kan leda till en ökad risk att slöseri uppstår. Övriga aktiviteter i 
genomförandeprocessen sker endast vid ett tillfälle och har därmed kortare projekttid innan 
momentet är avklarat. Studien visar att slöseri kan reduceras genom att frigöra tid och resurser 
genom att arbeta smartare och förenkla processer, vilket leder till effektivare processer. För att 
kunna frigöra tid och resurser har resultaten visat att en god planering är kritisk. 
 
Detta genom att nyttja massdisponeringsplaner från programmet för att få en bättre styrning 
och kontroll över produktionen. Finns en tydlig plan för utförandet kan icke-värdeskapande tid 
minimeras, i detta fall genom att kunna ta snabbare beslut ute i produktionen. Resultatet av 
detta blir att maskiner får mindre stillestånd och variationerna för över-/underskott av 
transporterade massor bör minska. Sammanfattningsvis bör DynaRoad leda till ett smartare 
arbetssätt, vilket ger möjligheten till ett reducerat antal onödiga transporter och en effektivare 
produktionsprocess kan därmed uppnås. 
 
För att planeringen ska bli så bra som möjlig rekommenderas fallföretaget att fortsätta sitt arbete 
med entreprenadprocessen. Entreprenadprocessen innebär att fallföretaget arbetar på ett 
systematiskt tillvägagångssätt och följer en tydlig struktur från start till slut i sina 
entreprenadprojekt. Arbetssättet bör därför leda till att ett bättre flöde kan uppnås i produktionen 
då oklarheterna reduceras med hjälp av en god planering. Vidare är det viktigt att organisationen 
tydligt redogör fördelarna med att arbeta efter entreprenadprocessen, så att gamla vanor och 
tillvägagångssätt bryts. 
 
Processkartläggningen har utförts för att öka förståelsen, och få en generell bild kring 
uppbyggnaden av genomförandeprocessen och därmed även bidra till teoribildning inom 
området vägentreprenader. 
 
Fortsatt forskning 
Studien har visat att det finns ett behov av fortsatt forskning kring slöseri och effektivisering 
inom anläggningsbranschen, då området är relativt outforskat. Vidare behöver slöserierna 
kategoriseras och kvantifieras i större utsträckning för att tydligare kunna optimera processen. 
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