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Sammanfattning 

Samhället är på väg in i den fjärde industriella revolutionen även kallad 

Industri 4.0. Denna revolution möjliggörs av ökad tillgänglighet till 

avancerad teknik samtidigt som kostnaderna för denna teknik minskat. Flera 

branscher genomgår nu den fjärde industriella revolutionen, och det finns 

stora möjligheter med digitalisering i byggsektorn, om den implementeras på 

rätt sätt. Digitaliseringsteknikens utveckling har gjort det möjligt att med 

hjälp av sensorer kartlägga enheter vid projekt, vilket bl.a. öppnar upp 

möjligheter för arbetsledningen att visuellt styra och följa projekt.   

Syftet med detta examensarbete är att studera om, och hur, visuell styrning 

kan bidra till en förbättring av produktionseffektivitet och resursutnyttjande i 

anläggningsbranschen. Dessutom är det intressant om visuell styrning kan 

leda till en ökad förmåga för arbetsledningen att styra arbete och resurser vid 

anläggningsarbetesprojekt.  

En central del av arbete är att kartlägga vilka möjligheter arbetsledningen på 

svenska byggföretag har att på ett effektivare sätt styra värdeflödet av resurser 

med visuell styrning. Detta har lett till följande problemformulering:  

 

Vilka förbättringsförslag och fördelar kan framkomma genom visuell styrning 

vid ett anläggningsarbetesprojekt? 

Studien bygger på mätningar som har genomförts på ett anläggningsarbete av 

en cirkulationsplats i Ullared under 7 dagar med Skanska AB som 

huvudentreprenör.  

Under mätningarna har författarna identifierat fördelar och förbättringsförslag 

som kan skapas med visuell styrning. I slutsats och diskussion ges en 

indikation om hur svenska byggföretag kan göra för att tillgodogöra sig 

möjligheterna som finns med den fjärde industriella revolutionen.  
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Summary 

The society is heading into the fourth industrial revolution also known as 

Industry 4.0. This revolution is enabled by the increased availability of 

advanced technologies and at the same time the cost of technology has 

decreased. A lot of industries are becoming more digitized and there are great 

opportunities to implement this technology in the construction sector. 

Technological development has made it possible to track units in a project by 

using sensors, which create opportunities for the site management to manage 

and monitor projects visually using digital tools.   

Today there is a problem with production efficiency and resource utilization 

in the construction sector. This makes it interesting to study how visual 

management can contribute to an improvement of these areas. It is also 

interesting if visual management can lead to an increased ability for the site 

management to better control work and resources at constructions sites.  

The purpose of this study is to research what opportunities the site 

management in Swedish construction companies have and how they in a 

more effective way can use visual management to control the value stream of 

resources. The purpose is also to identify opportunities that exists and can be 

created with visual management in the construction sector. This has led to the 

following research question: 

What suggestions of improvement and benefits can emerge through visual 

management at construction sites?   

The study consists of measurements performed at a construction site of a 

roundabout in Ullared for 7 days with Skanska AB as the entrepreneur. 

During the measurements the authors have listed suggestions of 

improvements that are available or can be created with visual management. 

The conclusion and discussion contains an indication of what the construction 

companies can do to utilize the progress in digital technology that is emerging 

in the manufacturing industry.  
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Abstract 

Syftet med studien är att studera vilka möjligheter arbetsledningen på svenska 

byggföretag har, att på ett effektivare sätt styra värdeflödet av resurser med 

visuell styrning. Målet med studien är att identifiera förbättringsförslag och 

fördelar som finns och som kan skapas med visuell styrning för 

arbetsledningen vid anläggningsarbeten. 

Studien bygger på mätningar som har genomförts på ett anläggningsarbete av 

en cirkulationsplats i Ullared under 7 dagar där Skanska AB var entreprenör.  

Under mätningarna har författarna tagit fram fördelar och förbättringsförslag 

som finns eller kan skapas med visuell styrning. Slutsats och diskussion ska 

ge en indikation till svenska byggföretag om vad de kan göra för att 

tillgodogöra sig framstegen från tillverkningsindustrin.  

Nyckelord:  Innovation, Effektivitet, Produktivitet, 

Resursutnyttjande, Kvalitetsmetoder, Visuell styrning, 

Processförbättring, Industri 4.0, Byggbranschen, 

Anläggningsbranschen, Anläggningsarbeten, Projekt 

Vägarbeten, Anläggningsarbetsprojekt, Grävmaskin, 

Lastbil. 
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Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

1. Introduktion 

I detta avsnitt behandlas den information som varit till grund för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Samhället är på väg in i den fjärde industriella revolutionen även kallat 

Industri 4.0. Utvecklingen som detta har medfört är ökad tillgänglighet av 

avancerad teknik i samband med att kostnaderna för teknik minskat. Flera 

branscher blir mer digitaliserade och det finns stora möjligheter med 

införande av teknik i byggsektorn, om den implementeras på rätt sätt 

(Schwab 2015). 

“We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally 

alter the way we live, work, and relate to one another” (Schwab, 2015, s.1) 

I branscher där det råder en konkurrensutsatt marknad bör företag ständigt 

arbeta med utvecklingsarbete för att inför framtiden skapa sig förutsättningar 

att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en marknad. Den svenska 

byggsektorn är enligt Konkurrensverket en bransch som är förknippad med 

låg produktivitetsutveckling. I en rapport skriver konkurrensverket att: 

”Sverige har en dålig konkurrenssituation på byggmarknaden och en dålig 

produktivitetsutveckling inom branschen” (Konkurrensverket, et al., 2014:4, 

s.18). Argumentet kan styrkas av Åkerlind (2010, s.1) som skriver att: 

“Samtidigt framgår det av SCB-statistik att byggindustrin har en obefintlig, 

rent av negativ, produktivitetsutveckling”. På den svenska marknaden 

befinner sig flera stora aktörer såsom Skanska, PEAB, NCC, m.fl. samtidigt 

har fler utländska aktörer intresserat sig för den svenska marknaden 

framförallt anläggningssidan, vilket ställer ännu högre krav på de svenska 

aktörerna att vidta åtgärder och driva utvecklingsarbetet framåt för att 

bibehålla marknadsandel och lönsamhet. (Byggnadsindustrier, 2015) 

Tillverkningsindustrin är en bransch som har utvecklas på det sättet att 

företag ständigt strävar efter att förbättra sina produkter och processer. Flera 

olika koncept, metoder och verktyg har under många år utvecklats och 

implementerats för att främja en positiv produktivitets- och 

kvalitetsutveckling. Detta grundar sig i att hårdare krav ställts på 

tillverkningsindustrin och med ständigt ökande konkurrens från andra 

aktörer på marknaden, samtidigt som konkurrensen ökat när världen blivit 

mer globaliserad.  
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Eftersom det finns argument från bl.a. Konkurrensverket med påtryckningar 

om att en produktivitetsutveckling bör ske inom den svenska byggsektorn 

verkar det finnas ett intresse av att efterlikna tillverkningsindustrin i deras 

utvecklingsarbete av processer. Det framgår enligt Larsson, et al., (2014) att 

svenska staten har erkänt att det finns ett behov av att höja 

industrialiseringen av byggsektorn, då branschen anses agera långsamt för 

att förbättra sina produktivitet- och innovationsprocesser. Ett svar på detta 

behov är att Trafikverket upprättat ett forsknings- och innovationsprogram 

för att främja ett industriellt angreppsätt inom byggbranschen, vilket 

exempelvis innefattar försök att hantera variation genom standardisering av 

olika produkter och processer. Det mål som Trafikverket uttrycker i deras 

program lyder följande: “Att uppnå ett industriellt tänkande som genomsyrar 

hela byggprocessen från tidiga skeden till förvaltningsskedet är en viktig 

förutsättning för en långsiktig och kontinuerlig produktivitets- och 

innovationsutveckling i anläggningsbranschen” (Trafikverket, 2015, s.30) 

Sveriges byggnadsindustrier skriver i en rapport 2015 att i beräkningen av 

vinstmarginaler inom byggindustrin så särskiljer sig anläggningssektorn, 

både från det totala näringslivet och från det övriga byggsektorerna. Vidare 

menar de att: ”Avvikelsen är tyvärr, från ett företagarperspektiv, i en negativ 

bemärkelse” (Byggnadsindustrier, 2015, s.33). Det konkluderar samtidigt att 

vinstmarginalerna i anläggningssektorn är noterbart låga vilket kan hänvisas 

till figur 1 Vinstmarginaler inom byggindustrin. De sammanfattar det vidare 

med att slutsatsen: ”för anläggningssektorn blir dock att vinstmarginalerna 

inte kan krympa så mycket mer om Sverige även fortsättningsvis ska ha en 

livskraftig anläggningsbransch” (Byggnadsindustrier, 2015, s.33). Samtidigt 

förtydligar de att anläggningssektorn i ett tidigt skede utsattes för 

internationell konkurrens vilket innebar en stark pris- och lönsamhetspress i 

anläggningsbranschen (Byggnadsindustrier, 2015).  

 
Figur 1: Vinstmarginaler, Svenska byggindustrier 
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För att uppnå ökad lönsamhet i anläggningsbranschen skulle en åtgärd 

kunna vara att investera mer i forskning och utveckling för att söka nya 

utvecklingsmöjligheter som kan bidra till konkurrensfördelar. Dock framgår 

det av Eriksson & Hane, (2014) att studier har visat att investeringarna i 

forskning och utveckling är låga i byggbranschen jämfört med i andra 

branscher.  

Vid byggnation av hus, vägar, fabriker och andra byggnationer består den 

inledande produktionsfasen av olika typer av anläggningsarbeten. Dessa 

innefattar flera olika arbetsmoment som schaktning, fyllning, förstärkning av 

bärlager m.m. Vid anläggningsarbeten används ofta olika fordon som 

grävmaskiner, lastbilar och dumprar i varierande storlekar. 

Anläggningssektorn och de anläggningsarbeten som utförs i Sverige är en 

grund och förutsättning för en god infrastruktur. 

I en studie framtagen av Johansson och Olsson, (2011) framkom det att 

grävmaskiner står stilla 43 % av arbetstiden, vilket indikerar att 

kapacitetsutnyttjandet och resursutnyttjandet av grävmaskiner inte är 

optimalt. Studien undersökte stillestånd av grävmaskiner samt orsaker till 

dessa. Orsakerna var framförallt planeringsbrist, förberedelser, outnyttjad 

arbetstid och maskintillsyn. Detta kan kopplas till en studie framtagen av 

Josephson och Saukkoriipi, (2005) där studien visade att 10 % av ett 

projekts produktionskostnader uppstår till följd av kategorin bristande 

resursanvändning vilket i studien definierades som väntan, stillastående 

maskiner och materialspill.  

Om bristande resursanvändning står för en stor del av produktionskostnaden 

vid anläggningsarbeten är det intressant att studera ifall det finns eller kan 

skapas möjligheter med visuell styrning. Det för att arbetsledningar bättre 

ska kunna styra värdeflödet av resurser vid anläggningsarbeten, för att 

reducera slöseri och därmed bidra till ökad produktivitet och högre 

resursutnyttjande av maskiner vid anläggningsarbetesprojekt.  

Med visuell styrning i denna studie menas att ta fram och presentera 

realtidsinformation på ett tydligt sätt för beslutsfattarna. Anledningen är att 

de ska kunna fatta välgrundade beslut och föra väsentlig information för 

projektet vidare till berörda intressenter på ett tydligt, enkelt och snabbt sätt. 

För en arbetsledning kan detta underlätta deras möjlighet att styra 

verksamheten, Vilket kan bidra till att öka produktiviteten och 

resursutnyttjandet av maskiner och därmed öka lönsamheten. 



  
 

 

 

4 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

1.2 Problemformulering 

Det finns önskemål om att efterlikna tillverkningsindustrin i byggsektorn 

och med det menas att titta på hur industrin har arbetat med införandet av 

produktivitetsmetoder och flödestänk för att sedan anpassa det till 

byggsektorn. Eftersom det finns problem med produktionseffektivitet och 

resursutnyttjande i anläggningsbranschen är det intressant att studera vad 

visuell styrning kan bidra med till arbetsledningen i deras förmåga att styra 

arbetet vid anläggningsarbetesprojekt. Studien ska behandla vilka 

möjligheter arbetsledningen har att med hjälp av visuella verktyg styra 

arbetet i anläggningsarbeten och om det kan ha direkt inverkan på hur 

resurseffektivt och produktionseffektivt arbetet blir. Med information om 

vilka styrparametrar och indikatorer som arbetsledningen använder sig av 

för att styra ett anläggningsarbete kan metoder och verktyg skapas för att 

underlätta arbetsledningens förmåga att styra projekt vid 

anläggningsarbeten. Intressant blir även att se om visuell styrning kan bidra 

till ett mer produktivt värdeflöde vid anläggningsarbeten.  

I studien används ett mätinstrument för att samla in mätdata. 

Mätinstrumentet är i utvecklingsfas och är därför en demonstrator. Insamlad 

data ska användas för och se vilka möjligheter som finns och vilka 

möjligheter som kan skapas att presentera realtidsdata visuellt för 

arbetsledningen. Mätinstrumentet ska användas för att följa ett 

anläggningsarbete och hur arbetet i ett projekt fortskrider. Diskussioner och 

samtal med arbetsledningen ska undersöka vad de önskar och efterfrågar för 

att genomföra ett system för visuell styrning. Anläggningsbranschen strävar 

efter att bli mer effektiv i sin hantering av resurser men saknar i dagsläget 

verktyg och metoder för att utvecklas och bli bättre. Studien ska därför 

identifiera hur data kan presenteras för beslutsfattarna och vilken analys och 

vilka slutsatser och diskussioner som kan framkomma från insamlad data 

vid ett anläggningsarbetsprojekt.  
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Information i problemformuleringen har lett fram till följande frågeställning 

med underliggande frågor. 

Vilka förbättringsförslag och fördelar kan framkomma genom visuell 

styrning vid ett anläggningsarbetesprojekt? 

- Kan visuell styrning effektivisera en anläggningsarbetsplats och 

underlätta arbetet för arbetsledningen vid ett anläggningsarbete? 

- Vilka möjligheter finns och vilka möjligheter kan skapas för 

arbetsledningen att visuellt styra projektet vid ett 

anläggningsarbete? 

- Verifiera ifall en grävmaskin generellt står stilla ungefär 40 % av 

arbetstiden? 

- Var är flaskhalsen och flyttar flaskhalsen på sig kontinuerligt i ett 

anläggningsarbete? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka möjligheter arbetsledningen för 

produktionen av anläggningsprojekt på svenska byggföretag har, att på ett 

effektivare sätt styra värdeflödet av resurser med visuell styrning. Det 

innebär även att ge indikationer till vilka möjligheter som finns och som kan 

skapas med visuell styrning i anläggningsbranschen för att öka insikten om 

området. 

1.4 Mål 

Identifiera förbättringsförslag och fördelar som finns och som kan skapas 

med visuell styrning för arbetsledningen vid anläggningsarbeten. Ta fram 

indikationer och mätdata som kan underlätta för arbetsledningen att visuellt 

styra projekt vid anläggningsarbeten. Verifiera om en grävmaskin står stilla 

ca 40 % av arbetstiden och om det går att definiera och följa flaskhalsar i 

anläggningsarbeten. Visa på nyttan av att visuellt presentera 

realtidsinformation för beslutsfattarna vid anläggningsarbeten. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien är genomförd i byggsektorn med inriktning i anläggningsbranschen. 

Den datainsamling som har genomförts i studien är på ett 

anläggningsarbetesprojekt på väg 153 i Ullared. Projektägare är Skanska AB 

och studien behandlar endast Skanska som aktör i anläggningsbranschen. 

Studien som har genomförts berör endast ett anläggningsarbetesprojekt med 

inriktning på en del i projektet, vilket är byggnationen av en 

cirkulationsplats. De arbetsmoment som studien är avgränsad till är endast 

schaktning, fyllning och förstärkning av bärlager. De maskiner och 

arbetsfordon som berörs av mätningar i studien är grävmaskin 290:1, 

grävmaskin 220, lastbil 1 och lastbil 2. Det studerade anläggningsarbetet 

innefattade fler resurser men dessa omfattades inte av mätningar i studien 

p.g.a. begräsningar i antalet mätinstrument, dock kan dessa omnämnas i 

rapporten för en ökad förståelse för projektet. En annan avgränsning i arbetet 

är att mätinstrument som använts för mätningar i studien, är en demonstrator 

vilket innebär att det är i en utvecklingsfas och kräver manuell inmatning. 

Den mänskliga faktorn blir därför en begränsning eftersom den kan ge 

upphov till felkällor. För att bedöma felkällor och noggrannheten i 

mätningarna har författarna befunnit sig på plats och genomfört 

observationer och samtal med arbetsledningen och förare i arbetsfordon 

under projektets gång. 
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2. Metodologi 

I detta avsnitt behandlas metodologi och författarnas egna metodval för 

studien. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Andersson (1979) finns det två vetenskapliga synsätt och 

världsåskådningar, positivism och hermeneutik. 

I slutet av 1800-talet då industrialiseringen och den tekniska expansionen 

tog fart på riktigt bidrog tekniken till naturvetenskaplig forskning och 

vetenskapliga kunskaper. ”Teknik och naturvetenskap, det blev den 

fruktbara symbios som grundlade vårt samhällsystem” (Andersson, 1979, s 

11). Detta ledde till ökat intresse av positivism, ett naturvetenskapligt och 

objektivt sätt att se det sociala systemet på. Detta synsätt fick motstånd och 

kritik av ett annat mer samhällsvetenskapligt synsätt, hermeneutik.  

2.1.1 Positivism 

Positivism grundar sig i att sociala system och människor ska studeras 

empiriskt med hjälp av sinnesdata, det vi kan se, höra och känna. Att 

påståenden och reflektioner ska ses som hypoteser vilket kan prövas genom 

sinnesdata. Det anses inte finnas någon mening med att fråga människor hur 

de uppfattar förhållanden. Ett exempel är när forskare ska studerar hur 

stressade anställa är, då ställs inga frågor utan fokus ligger istället på 

samband mellan arbetssituation och fysiska tecken på stress, personliga 

upplevelser anses inte vara pålitlig data. Positivism kan kort sammanfattas 

med att kartlägga en objektiv verklighet genom objektiva metoder. Grunden 

för synsättet är att antaganden har tagits att det finns generella lagar i det 

sociala systemet och med hjälp av forskning kan man få en klarare syn på de 

lagar som styr hur vi lever, med utgångspunkt i ett naturvetenskapligt 

tankesätt (Jacobsen 2002). Helst ska det kunna uttryckas i matematiska 

formler (Andersson, 1979). Positivisterna stöttar också tanken att allt bygger 

på en vetenskaplig grund och att den vetenskap som anses vara viktigast är 

fysiken (Patel & Davidson, 2011).  
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2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkning eller förståelse. Hermeneutiken är raka 

motsatsen till positivism och är mycket kritisk mot positivismens synsätt om 

en objektiv världsbild. I hermeneutiken finns inga lagar som styr hur vid 

agerar utan det finns bara olika bilder av verkligheten. Utgångpunkten är 

istället hur människor tolkar och skapar sin verklighet, inte att det skulle 

finnas en objektiv social verklighet. Att flytta från det objektiva till det 

subjektiva och samhällsvetenskapliga, att prata med människor och att förstå 

enskilda situationer med dess speciella drag är typiskt för Hermeneutik. 

Olika individer kan tolka och uppfatta samma händelse på många olika sätt 

(Jacobsen 2002).  

Hermeneutiker tror att det går att förstå andra människor och hur vi lever 

genom att tolka uttryck i det skrivna och det talande språket och hur 

människor agerar (Patel & Davidson, 2011).  

2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

Det vetenskapliga synsättet i denna rapport är varken positivism eller 

hermeneutik, istället ligger synsättet någonstans mellan dessa två. Studien 

grundar sig på information i form av data från det mänskliga agerandet viket 

stödjer det hermeneutiska synsättet. Detta eftersom en demonstrator har 

används som kräver ett mänskligt agerande och hur människor agerar beror 

på hur de tolkar samt upplever situationen. När data sedan analyserats har 

synsättet varit mer positivistisk, detta för att egna tankar och åsikter inte ska 

påverka hur informationen uppfattas.     

Författarna har även gått runt på anläggningsarbetsplatsen för att objektivt 

observera hur processen och värdeflödet fungerar vilket stöttas av det 

positivistiska synsättet. Samtal har förekommit med berörda personer i 

studien, hur de upplever sin arbetssituation samt hur den kan förbättras, 

vilket är mer influerat av ett hermeneutiskt synsätt.  
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt  

Teorier används för att få kunskap om verkligheten och för att få ett 

samband mellan teori och empiri. Empiri består av data och information om 

den del av verkligheten som studerats. Inom filosofin, metaventenskapen 

och vetenskapligt arbete är det ett viktigt och centralt problem hur teori och 

verklighet relateras till varandra. Det finns tre olika sätt för en forskare att 

arbeta på för att relatera teori och empiri med varandra, det är induktion, 

deduktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.1 Induktion 

Induktion börjar med en fallstudie bestående av rena observationer utan 

någon form av teori som bakgrund (Halvorsen, 1989). Det kan liknas med 

att följa upptäckandets väg. Tillvägagångsättet är att studera ett objekt utan 

att läsa på tidigare teori inom ämnet eller området och sedan utgå från den 

insamlade informationen i from av empirin och utforma teori därefter. Det är 

svårt att veta vilken bredd teorin har på grund av att teorin har baserats på 

empiriskt underlag från ett enskilt fall, det har varit en speciell situation, tid 

eller grupp av människor. Men att studera först och skriva teori sedan kan 

leda till upptäckter av nya rön eftersom utgångspunkten är väldigt bred och 

forskaren inte vet exakt vad som kan hittas.  Forskaren kommer även att 

prägla teorin med egna idéer och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.2 Deduktion 

Teorier är utgångspunkt för empiriska observationer (Halvorsen, 1989). Det 

kan liknas med att följa bevisandets väg. Tillvägagångsättet är att använda 

allmänna och befintliga teorier som grund för att studera ett objekt. Använda 

den befintliga teorin, skapa hypoteser och sedan göra en empirisk prövning i 

det aktuella fallet. Den befintliga teorin bestämmer vilken teori som ska 

samlas in och hur den ska tolkas och sedan också hur man ska relatera 

slutsatsen till teorin. När teori utgör utgångspunkten för observationen så 

stärks objektiviteten och mindre av forskarens egna idéer och 

frågeställningar kommer att prägla utkomsten av observationen. En nackdel 

med detta angreppssätt är att teorin påverkar och riktar studien så att det blir 

svårare att upptäcka nya intressanta rön (Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.3 Abduktion 

Det tredje och sista angreppsättet är abduktion som är en kombination av 

både induktion och deduktion. Det första steget är att formulera ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara ett enskilt fall, med andra ord ett 

förslag på teoretisk djupstruktur vilket anses vara ett induktivt sätt att arbeta 

på. Nästa steg är att sedan testa hypotesen eller teorin på ett nytt fall och då 

blir det mer att deduktivt sätt att arbeta på. Målet med andra steget är att 

hypotesen eller teorin ska utvecklas och vidgas för att bli mera generell. 

Fördelar med det här angreppsättet är att forskaren inte blir så låst till 

skillnad från strikt arbete med induktion eller deduktion. Men det finns 

också risker att forskaren väljer inriktning från tidigare erfarenheter och 

formulerar en hypotes som utesluter andra alternativa tolkningar. Kort 

sammanfattat är abduktion att från enskilda fall formulera en teori, testa 

denna teori på ett nytt fall och därefter utveckla teorin (Patel & Davidson, 

2011).  

2.2.4 Studiens vetenskapliga angreppsätt  

Med utgångspunkten att samla in data om nuläget har ett induktivt 

angreppsätt valts eftersom att det inte fanns kännedom om exakt vad som 

skulle upptäckas och för att inte utesluta möjligheten att upptäcka nya rön, 

därför valde författarna att ha en bred utgångspunkt. När författarna hade 

varit på anläggningsarbetsplatsen under några dagar började teori studeras 

som var passande för den breda utgångspunkten. Teoretisk information 

användes sedan för att se hur det teoretiska stämmer överens med 

verkligheten vilket innebär att studien gått från ett induktivt angreppsätt till 

ett mer deduktivt vetenskapligt arbetssätt. 

2.3 Forskningsmetod  

I val av forskningsmetod finns huvudsakligen två typer av tillvägagångsätt 

att välja på, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Det som skiljer 

kvalitativa och kvantitativa metoder är att kvalitativa är riktade mot det som 

går att beskriva med ord och kvantitativa metoder riktar sig mot det som går 

att beskriva med siffror (Eliasson, 2013). Valet av metod bestäms i avseende 

att samla in empirisk data med utgångspunkt i vilket problem som finns 

formulerat i fallstudien (Jacobsen, 2002). 
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2.3.1 Kvantitativ metod  

Matematiskt avancerade tillvägagångsätt för att hantera en mer eller mindre 

omfattande mängd data som analyseras med utgångspunkt av siffror. 

Kvantitativa metoder innebär även olika möjligheter att samla in kvantitativ 

data. I denna metod är förberedelserna viktiga eftersom insamlad data är 

svår att komplettera i efterhand (Eliasson, 2013). 

2.3.2 Kvalitativ metod  

Det finns flera kvalitativa metoder och de två vanligaste är observationer 

och intervjuer. Kvalitativ metod lämpar sig då sammanhanget inte är 

självklart och kräver ökad förståelse med avseende att bli tydligare över tid. 

En fördel är att det är en flexibel metod som går att tillämpa efter syftet och 

hur det utvecklas i undersökningen. Det är även en metod som går att 

kombinera med andra kvalitativa och kvantitativa metoder. I de avseende då 

undersökningens företeelse är svåra att kvantifiera, lämpar sig kvalitativa 

metoder bra. De två vanligaste kvalitativa metoderna förklaras ytterligare 

nedan. 

Intervjuer syftar till en undersökningsmetod där en intervjuare i samtal 

ställer frågor som berör ämnet till den intervjuade. Detta utförs oftast med 

ett intervjuobjekt men intervjun kan även ske med flera personer i s.k. 

gruppintervjuer.  

Observationer syftar till att observatören eller observatörerna studerar 

iakttagelser av en omgivning eller flera omgivningar och antecknar dessa i 

någon form (Eliasson, 2013). 

2.3.3 Val av forskningsmetod  

I fallstudien har både kvantitativ och kvalitativ metoder används. Kvantitativ 

metod har använts i form av datainsamling där författarna i förväg bestämt 

vilka parametrar som ska användas. Kvalitativa metoder som används är 

observationer och intervjuer, detta för att få ökad förståelse hur 

verksamheten fungerar och hur berörda personer i studien agerat vid olika 

situationer.  
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2.4 Datainsamlingar 

Det finns flera olika angreppssätt och metoder som kan väljas när empirisk 

data ska samlas in. Dessa har fördelar och nackdelar vilka är bra att veta så 

att rätt angreppssätt kan väljas för att lösa uppgiften i det enskilda fallet 

(Bell, 2014).  Det finns flera olika datainsamlingsmetoder och några av 

dessa kommer att beskrivas vidare.  

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer används för att samla in kvalitativ information och sker vanligast 

mellan två personer, intervjuare och respondent där intervjuaren vill få ut 

information av respondenten. Målet är att ta reda på en viss typ av 

information, som kan vara vad någon annan vet, tycker, vill eller tänker på. 

Det som kommer fram ur en intervju är det vi inte kan iaktta direkt, d.v.s. 

känslor, tankar och åsikter och kan liknas vid att få en inblick och inta en 

annan människas perspektiv (Merriam, 1994).  Interjuver är gammal teknik 

för att samla in information och bygger på frågor och utfallet av 

informationen kan bli olika beroende på den enskilda individen som 

intervjuas (Patel & Davidson, 2011). En nackdel är att intervjuer kan ta lång 

tid att förbereda och genomföra vilket bör finnas i åtanke vid projekt som 

har en kort tidsram (Bell, 2014). 

Strukturerade intervjuer: Frågorna som ska ställas är bestämda i förväg och 

i vilken ordning frågorna ska ställas. Frågorna som ställs är ofta lätta att 

svara på och är ofta i from av kryssfrågor eller liknande. Metoden ska vara 

lätt att använda när ett stort antal människor ska intervjuas (Bell, 2014). 

Ostrukturerade interjuver: Frågorna är inte helt förbestämda och kan 

uppkomma under samtalet. Det förutsätter att den som intervjuar är skicklig 

och har kunskap om ämnet för att få ut viktig och väsentlig information i 

samtalet. Ett samtal om ett visst ämne kan ge insikter om ett visst problem 

(Bell, 2014). 

2.4.2 Observationer  

När information samlas in vid observationer ute på fält så kallas det för 

deltagande observation. Det här sättet att samla in data innebär att beteendet 

registreras i stunden och är den bästa metoden för att samla in information 

om en händelse, aktivitet eller situation då direkta iakttagelser sker. Vad som 

observeras beror på syftet av fallstudien (Merriam, 1994). När observationer 
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är med i ett vetenskapligt sammanhang så måste observationen vara 

systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt 

(Patel & Davidson, 2011). 

2.4.3 Dokument  

Det som är nedskrivet eller tryckt brukar kallas för ett dokument men 

teknikutvecklingen har gjort att även andra former av dokument finns: 

 Statistik och register av offentliga handlingar  

 Privata handlingar  

 Litteratur  

 Bild och ljud dokument  

 ”Kortlivade” dokument  (Patel & Davidson, 2011). 

Dokument kan användas vid en fallstudie om de innehåller rätt information 

som är relevant för den frågeställningen studien utgår ifrån. Nackdelar med 

dokument är att det inter är en säker vetenskaplig källa eftersom de ofta 

utformats i andra syften än för forskning, vilket gör dokument ofullständiga 

att använda i många fall. Men det finns fördelar med dokument, många är 

gratis att få tag på och kan innehålla information som skulle ta mycket tid 

för en forskare att samla in på egen hand. Dessutom är de oberoende av 

forskningssyftet vilket gör att de är opåverkade av forskningen och har en 

koppling till verkligheten (Merriam, 1994).  

2.4.4 Experiment 

Experiment anses i många fall vara det bästa sättet att få kunskap om orsak 

och verkan. För att lyckas med ett experiment är det viktigt att forskaren kan 

simulera ett verklighetstroget händelseförlopp så resultatet kan återspegla en 

bild av verkligheten (Esaiasson, et al., 2012). Själva experimentet brukar 

bestå av att forskaren studerar några enstaka variabler och vad som påverkar 

dessa variabler. Där skiljs det på oberoende och beroende variabler. Den 

oberoende variabeln är den som manipuleras, vilket menas att den ges olika 

värden på. Det som inträffar till följd av ändringar i den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln och är den som påverkas av 

manipulationen. Det går att lägga upp experiment på många olika sätt, men 

det viktigaste faktorerna som påverkar variablerna vilka är viktiga att 

undersöka är individ- och situationsfaktorerna (Patel & Davidson, 2011). 
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2.4.5 Val av datainsamlingsmetod 

De datainsamlingsmetoder som använts i studien är intervjuer, observationer 

och dokument. 

Intervjuer som ägt rum har till större delen varit ostrukturerade eftersom 

målet med intervjuerna har varit att lära sig om respondentens 

arbetssituation och om vilka verktyg som hade förbättrat respondentens 

arbetssituation. Under intervjuerna har det uppkommit frågor som har gjort 

att kunskapen om situationen blivit bredare och detta har vidare lett till nya 

frågor.  

Alla observationer har genomförts ute på fält för att få information om hur 

väl processen fungerar och hur pålitlig insamlad data är. Anledningen till 

detta är att data som samlats in beror på det mänskliga beteendet och genom 

observationer kan trovärdigheten på data bedömas.     

De dokument som har studerats under arbetets gång har använts i syfte att få 

ökad förståelse och information om företagets och branschens situation, 

vilket har varit allt från offentliga handlingar till privata handlingar. En 

loggbok har förts dagligen för att användas som ett hjälpmedel i syfte att få 

en ökad förståelse av verksamhetens helhet. Fotografier har tagits för att 

förtydliga information visuellt samt för att styrka data som samlats in.    

2.5 Källor 

När källor ska behandlas finns det fyra utgångspunkter för hur man bedömer 

en källa, dessa är: 

Äkthet förutsätter att källmaterial är äkta vilket innebär att källan inte är 

förfalskad eller skapad vid en annan tid än vad källan uppger att den ska 

vara skapad. 

Oberoende syftar till det faktiska innehållet i källmaterialet. Det finns tre 

aspekter av oberoende man tar hänsyn till. Den första gäller möjligheten att 

bekräfta en källa. Trovärdigheten ökar markant då två olika källor uppger 

samma berättelse. Den andra aspekten är skillnaden mellan berättare och 

berättelsen, här skiljer man på förstahandskällor och andrahandskällor. 

Källor som har sitt ursprung från förstahand ökar i trovärdighet.  
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Den tredje aspekten syftar till berättarens grad av oberoende vilket snarare 

kan tolkas som bedömning av beroende graden, då det är väldigt svårt att 

säkerhetsställa att källan är opåverkad av yttre faktorer.  

Samtidighet syftar till den tidsperioden från det att något sker till den tid då 

källan skapas. Tidsaspekten har stor betydelse då kortare tidsperiod mellan 

händelsen och skapandet avsevärt minskar risken för att källan innehåller 

minnesfel, efterrationaliseringar eller efterhandskonstruktioner. 

Tendens ifrågasätter om källans syfte eventuellt är färgat i något avseende, 

om det finns en avsikt att ge en förvrängd bild. Tendenskriteriet ger oss 

möjlighet att kritiskt granska i vilken miljö källan uppkommit och under 

vilka omständigheter den skapats i (Esaiasson, et al., 2012). 

2.5.1 Källkritik  

Det är viktigt att alla källor granskas och utsätts för källkritik. Det finns 

olika frågor som bör ställas i samband med bedömningen av en källa. 

Vilka intressen finns till grund för källans uppkomst?  

Vilken bild av verkligheten avser upphovsmannen att ge i källan?  

Finns det flera källor som tar upp samma sak och kan man skilja de i något 

avseende eller är de eniga?  

Har källan sitt ursprung som en förstahandsuppgift eller en 

andrahandsuppgift vilket innebär att den varit återgivande av en tidigare 

källa (Dahmström, 2011). Dessa frågor underlättar för förståelsen och 

bedömningen av en källas kredibilitet. 

2.5.2 Primär- och sekundärdata 

Källor kan delas in i två kategorier, primär- och sekundärkällor. Primärkällor 

uppstår vid projekts gång och en sekundärkälla är tolkningar av faktorer från 

en primärkälla. Åtskillnaden blir svårare då vissa källor är primära i vissa 

avseenden och sekundära i andra. (Bell & Waters, 2016) 

2.5.3 Val av källor  

Det har används olika typer av källor under studien. Aktuell teori för studien 

är hämtade från litteraturstudier och finns presenterade i kapitel 3. Teorin 

har valts ut för att öka förståelse för studien. De observationer som har 
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genomförts under studien är primära källor, författarna har själva observerat 

hur arbetet gått till för att själva kunna bedöma trovärdigheten av data som 

samlats in. Teorin anses vara sekundära källor eftersom författarna har tolkat 

andra författares material och sedan skapat sig en egen tolkning och 

uppfattning av teorin. Tidsplaner, rapporter, statliga dokument som används 

under studien anses vara sekundära källor eftersom författarna tolkat och 

bildat sig en egen uppfattning om vad andra författare har sammanställt och 

skrivit. 

2.6 Sanningskriterier 

Oavsett vilka metoder som används under studiens gång för att samla in 

information måste den informationen kritiskt granskas för att kunna avgöra 

hur tillförlitlig och giltig den information författarna själva får fram är (Bell, 

2014).  

2.6.1 Validitet 

Validitet betyder giltighet och beskrivs av Bell och Waters (2014, s.134) 

som: ”Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill 

att den ska mäta eller beskriva”. Detta kan beskrivas som hur väl det 

teoretiska stämmer överens med det empiriska och stämmer detta inte 

överens kan hela undersökningen ifrågasättas. Att ha validitetsbedömningar 

är en viktig aspekt i vetenskaplig forskning så att studien kan anses vara 

giltig och godtagbar (Rosengren & Arvidson, 2005). 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet berör mätningar och mätinstrument och avgör ifall det är 

tillförlitliga källor. Det finns många saker som kan gå fel med mätningar och 

mätinstrument, därför är det viktigt att studera reliabiliteten för att undersöka 

om det förekommer eventuella fel och missvisande mätresultat. För att 

undvika detta och öka tillförlitligheten ska mätprocessen och bearbetningen 

av mätdata utföras så noggrant som möjligt (Rosengren & Arvidson, 2005). 

Det är även viktigt att undersökningen är utförd på ett trovärdigt sätt och att 

studien är utförd ur ett förtroendeingivande perspektiv.  

Ett sätt att undersöka tillförlitligheten av ett experiment är att ifrågasätta ifall 

samma resultat skulle framkomma vid två oberoende mätningar med exakt 

samma förutsättningar vilka genomfördes vid två olika tidpunkter. Ofta kan 
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det bekräftas att en mätning eller mätmetod har hög reliabilitet då samma 

resultat framkommer vid två olika tillfällen eller flera (Jacobsen, 2012). 

2.6.3 Objektivitet 

Objektivitet är sakligt och opartiskt förhållningsätt, där forskarens egna 

intressen och sociala värderingar inte ska påverka studiens resultat. Finns det 

något som kan dra ner objektiviteten eller ärligheten i data som författarna 

använt sig av i studien anses inte studien vara objektivt genomförd 

(Denscombe, 2004). 

2.6.4 Val av dataverifiering 

För att studien ska ha en hög tillförlitlighet och giltighet har författarna 

använt sig av olika tillvägagångsätt. Observationer och samtal har 

genomförts kontinuerligt under studiens gång för att öka trovärdigheten. 

Validiteten har författarna försäkrat genom att kontinuerligt följa upp med 

studiens två handledare.  

Reliabiliteten för mätningarna har författarna försökt behålla hög genom 

dagliga observationer och noteringar om avvikelser, sedan har bearbetningen 

av mätdata utförts noga med hänsyn till de noterade avvikelserna. Den 

teoretiska delen har en hög grad av reliabilitet och validitet genom kritisk 

källgranskning. 

Objektiviteten för studien kan anses som hög då författarna haft ett sakligt 

och opartiskt förhållningsätt under studiens gång för att bibehålla ärligheten 

i den data författarna använt sig av.  
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3. Teori 

I detta avsnitt behandlas den teori som varit till grund för arbetet.  

3.1 Design av värdeflöde 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter som skapar mervärde samt de som inte gör 

det, vilka är nödvändiga för att ett företag ska kunna förädla en produkt. 

Dessa aktiviteter sträcker sig från råmaterial till en färdig produkt som är 

färdig att levereras till kund. Detta möjliggöra att man kan arbeta med 

helhetsgrepp som innebär att inte endast söka det optimala i individuella 

processer utan istället få en helhetsbild av värdeflödet. När en kartläggning 

av ett värdeflöde ska göras är det viktigt att definiera vad som kartläggs. Det 

finns olika sätt att kartlägga ett värdeflöde på, det går att kartlägga helheten 

och få en översikt av hela processen eller så kartläggs helheten i flera mindre 

uppdelade processer. Eftersom värdekedjan kan bestå av många faktorer kan 

det vara svårt att få med allt i en kartläggning av hela värdeflödet. Därför är 

det lämpligt att dela upp helheten i mindre processer så att det blir tydligare 

vilka aktiviteter som påverkats och hur dessa kan hanteras. När man vill 

förbättra en process är det lämpligt att rita upp en vision av ett framtida 

önskvärt tillstånd. Detta görs för att få en tydlig bild av vad som ska uppnås 

och för att direkt kunna börja arbeta mot att förverkliga detta (Rother & 

Shook, 2004). Varför är kartläggning av värdeflöde en viktig metod? 

 Det underlättar och tydliggör enstaka processer och skapar en 

uppfattning om hela värdeflödet. 

 Det underlättar och förtydligar så att de går att se mer än bara slöseri 

med resurser. Kartläggning underlättar och förtydligar möjligheten 

att identifiera orsaker till att slöseri förekommer. 

 Gör beslut som har inverkan på värdeflödet tydliga samtidigt som 

kartläggningen möjliggör att besluten kan diskuteras. Annars finns 

en risk att flera detaljer förbises och att beslut fattas utan hänsyn till 

konsekvenserna.  

 Kartläggning av värdeflödet visar på samband mellan information- 

och materialflöden på ett bra sätt.  

 Det är en kvalitativ metod som i detalj ska beskriva hur det ska 

fungera för att uppnå ett bra värdeflöde. Att kartlägga värdeflöden är 

bra för att beskriva effekten av vad som verkligen görs och dessutom 

vad som måste göras för att uppnå förbättringsresultat (Rother & 

Shook, 2004). 
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3.2 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

PDCA är en vetenskaplig metod som går ut på att ta fram en hypotes och 

sedan testa den, för att samla in information genom direkta observationer. 

Det är en metod för systematiskt förbättringsarbete (Rother, 2013). 

De olika stegen är definierade av Rother (2013, s 164) enligt följande:  

 

 Plan: Definiera vad du räknar med att göra och vad du tror ska 

hända. Detta är hypotesen eller förutsägelsen. 

 Do: Testa hypotesen, det vill säga försök köra processen enligt plan. 

Detta görs ofta i liten skala i början. Gör noggranna observationer. 

 Check: Jämför det faktiska resultatet med det förväntade resultatet. 

 Act: Standardisera och stabilisera det som fungerar, eller börja om 

med PDCA-cykeln igen. 

PDCA används för att ta sig närmare ett måltillstånd företaget satt upp 

genom en metodisk och systematisk arbetsprocess. 

3.3 Att reagera på processavvikelser 

Det finns olika sätt att reagera på processavvikelser och den vanligaste 

reaktionen är att dokumentera avvikelser i form av sammanfattningar eller i 

ett paretodiagram. Paretodiagram beskriver i vilken ordning problemen ska 

angripas. Det låter som ett bra tillvägagångsätt att angripa problem på men 

det har visat sig att inte vara speciellt effektivt för att uppnå en 

processförbättring. Att inte hantera problemet direkt när de uppstår kan leda 

till att det glöms bort eller att de hinner orsaka stor skada innan företaget 

hanterat problemet samt att det blir svårare att lösa med tiden. Vi förlorar 

även möjligheter att lära oss något då grundorsaken till problemet kan ha 

glömts bort. Agerar företaget direkt kan även ändringar genomföras under 

arbetsdagen så att målet kan uppnås (Rother, 2013). 
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3.4 Muda 

Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri d.v.s. det som kunden inte är 

beredd att betala för. Slöseri delas upp i 8 kategorier: Väntan, lager, 

överproduktion, överarbete, onödiga transporter, rörelser, omarbeta och 

outnyttjad kapacitet (Dennis, 2007). 

 Väntan: Slöseri uppstår när väntan på till exempel material eller att 

en annan aktivitet sker innan arbetet kan fortsätta. 

 Lager: Att det binds upp onödigt kapital i form av material i lager. 

Pengar som hade kunnat användas till annat som gynnar 

verksamheten. 

 Överproduktion: Leder till onödiga kostnader då något tillverkas som 

inte kan säljas. Överproduktion anses vara den värsta typen av slöseri 

eftersom den leder till alla de andra sju sölerierna.  

 Överarbete: Mer arbete än vad kunden efterfrågar kan leda till att 

kundfokus blir sämre då risken finns att företaget levererar något 

som kunden inte vill ha. 

 Onödiga transporter: Innefattar alla transporter som ökar den icke 

värdeskapande tiden. Förflyttning av material och information 

mellan maskiner eller områden. 

 Rörelser: Människan och material måste förflytta sig mellan 

processer för att arbeta och bli bearbetat. Dessa sträckor ska 

minimeras så mycket som möjligt. 

 Omarbeta: Slöseri i form av pengar och tid för att fixa defekta 

produkter. 

 Outnyttjad kapacitet: Intern kunskap och kreativitet används inte på 

ett optimalt sätt. Det innebär att verksamheten inte tar vara på den 

kunskap och prestationsförmåga som finns inom en organisation. 

Många företag är ofta bristande i detta och underskattar vilka 

möjligheter det finns med att utnyttja den kunskap som finns bland 

medarbetarna (Dennis, 2007).   
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3.5 Mura 

Mura handlar om ojämnheter eller variation i arbete som ofta orsakas av 

bristande planering. Ett exempel på ojämnheter är arbetsbelastningen, det 

kan innebära att halva dagen gör en produktionslina svåra modeller och 

andra halvan gör linan enklare modeller. Detta leder till att arbetarna 

anstränger sig halva dagen och andra halvan av dagen har arbetarna det 

lugnt. I lean systemet försöker man minimera mura genom att jämna ut 

produktionen, till exempel genom att mixa tillverkning av modeller (Dennis, 

2007). 

3.6 Muri 

Muri betyder ”svårt att göra” och kan orsakas av variationer i produktionen, 

dålig jobbkonstruktion eller ergonomi, otillräckligt med verktyg, dåliga 

specifikationer m.m.  Både mura och muri innehåller olika sorters muda 

(Dennis, 2007). 

3.7 Just in time 

Just in time tillverkning är att producera i precis rätt tid och i rätt kvantitet, 

allt annat utöver det anses vara slöseri. Det innebär att material kommer när 

det behövs, inte tidigare eller senare. Det gör att inget onödigt kapital eller 

lagerutrymme används och hela verksamheten får ett jämnare flöde. Just in 

time följer några enkla regler: 

 Producera inget om kunden inte har beställt något. 

 Jämna ut efterfrågan så arbetet blir smidigt genom hela fabriken. 

 Koppla alla processer till kundefterfrågan med enkla visuella verktyg 

som till exempel kanban.  

 Maximera och utnyttja flexibiliteten hos människor och maskiner. 

Ett mål med just in time är att minska väntetiden mellan olika processer och 

jämna ut flödet (Dennis, 2007). 
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3.8 Planering 

En planering svarar på två frågor, vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? För 

att få svar på dessa frågor finns det fyra olika sorters planering: 

 

 Operativ: Hur ska arbetet utföras idag? 

 Finansiell: Hur ska vi spendera budgeten? 

 Projekt: Hur ska vi nå våra uppsatta mål? 

 Strategisk: Var är vi på väg och hur tar vi oss dit? 

Det är viktigt att få med de olika planeringarna för att gemensamt kunna 

utveckla en vision om vart organisationen är på väg och hur de ska ta sig dit. 

Detta är ett ständig lärande och en möjlighet för individer att utvecklas. 

Varför blev det inte som planerat och vad hade kunnat göras annorlunda? 

Lärandet är en viktig del i varför organisationer arbetar med planering.  Det 

finns många anledningar till varför planeringar inte blev som de var tänkta 

och exempel på det är: 

 

 Att för många mål satts upp vilket leder till ett dåligt fokus på 

huvudmålet. 

 Planering har genomförts utan tillgång till information, en annan 

avdelning har gjort planeringen. 

 Man satte orealistiska mål i planeringen vilket resulterade i att 

företaget strävade efter fel mål. (Dennis, 2007). 

3.9 Viktiga mätvärden 

Cykeltid (C/T): Cykeltiden är hur lång tid det tar att genomföra alla 

arbetsmoment innan processen upprepas. 

Tid för värdehöjning (V/H): Tid när värde adderas till processen som kunden 

är beredd att betala för (Rother & Shook, 2004). 

3.10 Att förbättra värdeflödet är en ledningsuppgift 

För att uppnå en förbättring av värdeflödet ska uppgiften börja hos 

ledningen. Det är ledningen som ska ta på sig uppgiften att förstå nuläget, 

hur värdeflödet ser ut idag och sedan utveckla en vision att arbeta mot. 

Ledningen är dessutom ansvariga för att genomförandet av förändringen 
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sker där målet ska vara att skapa ett bättre framtida värdeflöde. 

Medarbetarna ska medverka i förändringen men ledningen har 

huvudansvaret, de har överblick över värdeflödet mellan 

verksamhetsområden och över ansvarsgränser. För att lyckas med en 

förändring är det viktigt att ha med sig en övertygelse om att det går att 

tillämpa en förändring i sin verksamhet och att tillåta misslyckanden, vilket 

ska ses som ett lärande moment. Det är viktigt att få medarbetarna att arbeta 

efter den väg företaget valt och det kan göras genom att fokusera på färre 

och mer specifika mål. Något dagens företag måste bli tydligare med för att 

lyckas är vem som har ansvar för vad och att ledningen vågar delegera ut 

ansvar. Utan förtroende och tillit blir det svårt att genomföra förändringar 

utan att det möts av motstånd (Rother & Shook, 2004).  

3.11 Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram är ett visuellt sätt att visa värdeflödet mellan olika 

maskiner och aktiviteter i en fabrik. Det visar hur arbetsstationer är 

placerade i förhållande till varandra och tydliggör den totala 

transportlängden. Ett spagettidiagram är ett underlag för hur processflödet 

skulle kunna optimeras för att minimera rörelse och onödiga transporter 

(Olhager, 2013).   

3.12 Variation 

Variation kan definieras i två typer, urskiljbar variation och slumpmässig 

variation.  

Urskiljbar variation är variation som går att identifiera och uppträder olika 

över tiden. Det gäller att hitta grundorsaken till variationen och eliminera 

den så att endast slumpmässiga variationer återstår. Urskiljbar variation går 

att styra genom styrbara variabler. 

Slumpmässig variation är naturliga variationer som inte har en grundorsak 

och det finns inga styrbara variabler som påverkar slumpmässig variation. 

En process som endast har slumpmässig variation anses vara i statistisk 

jämvikt och stabil (Olhager, 2013). 
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3.13 Visuella system 

Visuella system är visuella verktyg utformade för att dela information 

smidigt och att informationen snabbt når ut till berörda personer. Det finns 

fyra olika typer av visuella system: 

 

1. Visuell indikator: Berättar endast, ex. en trafikskylt.  

2. Visuell signal: Fångar uppmärksamhet, ex. ett trafikljus.  

3. Visuell kontroll: Begränsar beteende, ex. parkeringslinjer.  

4. Garanti: Säkerställer rätt agerande, ex. automatisk pump som 

stängs av vid full bensintank.     

Det gäller att utforma visuella system som gör att arbetsplatsen ”pratar med 

dig”. Detta för att förebygga felaktigheter innan de uppstår (Dennis, 2007). 



  
 

 

 

25 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

4. Företagsbeskrivningar 

I detta avsnitt presenteras grundläggande företagsinformation. 

4.1 Skanska AB 

Skanska är ett svenskt byggföretag som befinner sig inom flera områden i 

byggsektorn, där anläggningsbranschen är ett av Skanskas områden. 

(Skanska, 2016). 

 4.1.1 Historia 

Skanska startade sin historia år 1887 när Aktiebolaget Skånska 

Cementgjuteriet grundades och började tillverka betongprodukter. Men det 

dröjde inte länge innan det blev ett byggbolag. Under 1900-talet byggde 

företaget vägar, kraftanläggningar, kontor och bostäder vilket bidrog till 

byggandet av Sveriges infrastruktur. År 1965 listades företaget på 

Stockholmsbörsens A-lista och år 1984 blev koncernens officiella namn 

Skanska (Skanska, 2016). 

1990-talet 

Skanska hade en expansiv fas under 90-talet där försäljningen fördubblades 

på bara några år tillsammans med framgångsrika uppköp vilket banade väg 

för Skanska att bli ett globalt företag (Skanska, 2016). 

2000-talet 

Fokus har varit på lönsamhet istället för tillväxt där verksamheten är 

koncentrerad till byggande, utveckling av bostäder, projekt inom 

kommersiella fastigheter och infrastruktur på utvalda hemmamarknader i 

Europa och Amerika (Skanska, 2016). 

4.1.2 Skanska i siffror år 2015 

Medarbetare 

10 300 personer i Sverige 

48 500 personer i världen 

Intäkter 

34 miljarder kronor i Sverige 

153 miljarder kronor i världen 
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Finansiella nyckeltal för koncernen 

Intäkter: 153 miljarder kronor 

Orderstock: 158 miljarder kronor 

Resultat efter finansiella poster: 6 miljarder kronor (Skanska, 2016). 

4.1.3 Ledande samhällsutvecklare 

Skanska vill vara ett ledande företag inom samhällsutveckling och vill vara 

med och driva utvecklingen framåt. Det framgår att Skanska vill: ”ta fram 

smarta tekniska lösningar och prova dessa i våra olika projekt.” (Skanska, 

2016). Inom utvecklingsprojekt vill man även ta stor hänsyn till miljön och 

vidare sänka livscykelkostnader genom utvecklingsarbete (Skanska, 2016). 

4.2 Smartilizer AB 

Smartilizer Scandinavia AB grundades år 2015 av Bo Wass (VD) och Mats 

Nordlund (Teknisk Chef). Företaget utvecklar och säljer innovativa system 

för att skapa bästa möjliga resursutnyttjande och effektivitet samt visibilitet i 

kundernas produktionsprocesser. De riktar sig framförallt till 

anläggningsbranschen, processindustrin och tillverkningsindustrin. 

Huvuddelarna i dessa system är smarta sensorer, kommunikationslösningar, 

mobila appar för operatörskommunikation, informationshantering, 

molnlösningar för datalagring, modeller och algoritmer för optimering och 

reglering samt pedagogiska användar interface (Smartilizer, 2016).  

4.2.1 Demonstrator – Smartilizer Track 

Smartilizers Track är projektets mätinstrument, som är i utvecklingsfas och 

just nu är en demonstrator. Den har varit studiens insamlingsportal för all 

mätdata i studien. Demonstratorn har två huvudkomponenter, en komponent 

som samlar in data om position och aktivitet hos en grävmaskin eller lastbil. 

Den andra komponenten registrerar och presenterar realtidsdata om position 

och aktivitet visuellt i ett geografiskt informationssystem, där en datalista i 

t.ex. Excelformat kan tas ut för vidare analys. Demonstratorn kan även 

användas för ärendehantering vilket innebär att arbetsorder, körvägar, 

meddelande, navigeringar, m.m. kan skickas ut.  
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5. Genomförande och Empiri 

I detta avsnitt behandlas och presenteras studiens genomförande och empiri. 

5.1 Projekt väg 153 miljöprioriterad genomfart i Ullared 

Det studieobjekt som studerats i rapporten är Skanskas anläggningsprojekt 

väg 153 i Ullared, där Trafikverket är beställaren av projektet. För mer 

detaljerad information finns Trafikverkets granskningshandling om väg 153, 

miljöprioriterad genomfart i Ullared. (Trafikverket, 2014) 

Syftet med projekt väg 153 är att förbättra trafikmiljön i Ullared och att 

förbättra säkerheten för gående och cyklister i området. Målet är att trafiken 

till köpcentret Gekås ska ledas om och gå direkt till handelsområdet via en 

ny väg. Den nya vägen kommer att byggas vid norra infarten till samhället i 

anslutning till en ny cirkulationsplats. Utöver detta så ska busshållplatsen för 

länstrafiken i centrala Ullared byggas om. Entreprenör för projektet är 

Skanska Sverige AB och projektet påbörjades i slutet av mars månad 2016. 

(Trafikverket, 2016). 

Arbetet har innefattat flera olika arbetsmoment där övergripande huvudmål 

för projektet har varit: 

 Byggnation av en cirkulationsplats med fyra anslutningsvägar. 

 Byggnation av en ny busshållplats i centrala Ullared. 

 Breddning av väg 153 mellan cirkulationsplatsen och 

busshållplatsen. 

Byggnation av cirkulationsplatsen är den valda inriktningen för 

examensarbetet.  

I planeringsstadiet delades byggnationen upp i två områden som namngavs: 

Söder & Norr. För ökad förståelse presenteras dessa två områden i figur 5.1. 

Omnämningar för dessa två områden i studien är vidare: södra området, 

norra området, söderområdet, norrområdet, södersidan och norrsidan. 
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För dessa två områden har olika arbetsmoment utförts, nedan presenteras 

vilka arbetsmoment som utfördes i dessa två områdena. Byggnationen 

startade i söder och gick succesivt över till norr.  

Söder 

I denna del av projektet har merparten av arbetet varit schaktning av lera och 

fyllning av jord, för att vidare övergå till förstärkning av bärlager. 

Norr 

I denna del av projektet har merparten av arbetet inneburit två övergripande 

moment som varit schaktning av lera och fyllning av jord samt sten, för att 

senare övergå till förstärkning av bärlager. 

 
Figur 5.1 Vy över projektet med områdena Norr & Söder 

I bild 5.1 presenteras en överblick av arbetsområdet och byggnationen av 

cirkulationsplatsen. 

 
Bild 5.1 Vy över arbetsområdet och byggnationen av cirkulationsplatsen 
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5.2 Mätningar av nuläget  

Det som presenteras i detta avsnitt är de mätningar och den information 

som framkommit genom fältstudier vid ett anläggningsarbete i samarbete 

med Skanska. 

5.2.1 Allmän information  

Arbetstider på anläggningsarbetet 

Måndag - Torsdag kl. 06:30 - 20:00 

Fredag kl. 06:30 - 13:00 

Det var 1,5 timmar inplanerad rast per arbetsdag vilket är borträknat från 

totaltiden. 



  
 

 

 

30 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

5.2.2 Definition av parametrar 

Nedan presenteras de valda parametrarna i studien som var definierade i 

mätinstrumenten, demonstratorn. 

Parametrar 

Aktiv Då ett fordon utför något form av arbete. 

Stopp övrigt Övriga stopp som uppstår under arbetstiden, kan 

kompletteras med en kommentar i mätinstrumentet för 

ökad förståelse om stoppet. 

Väntar på annan 

maskin/transport 

Ett arbetsfordon väntar på en annan maskin eller 

transport för att kunna fortsätta utföra ett arbete. 

Väntar på 

yrkesarbetare 

Ett arbetsfordon väntar på att yrkesarbetare ska utföra 

en arbetsuppgift för att kunna fortsätta utföra ett arbete. 

Materialbrist Ett arbetsfordon är i behov av material för att kunna 

fortsätta utföra ett arbete. 

Arbetsbrist Ett arbetsfordon är i behov av arbetsuppgift för att 

kunna utföra ett arbete. 

Transport En körsträcka mellan olika arbetsområden för ett 

arbetsfordon. 

Lastar massa Lastbil fylls med massa för vidare transport. 

Tippar massa Lastbil tömmer lastad massa. 

Väntar på att 

lasta massa Lastbil kan inte bli lastad med massa och får vänta. 

Väntar på att 

tippa massa Lastbil kan inte tömma lastad massa och får vänta. 

Grävning En grävmaskin är aktiv och utför arbetsmomentet 

grävning av massa. 

Lastning En grävmaskin fyller en lastbil med massa med syftet 

att transportera massan vidare. 

Förbereder 

lastning 

En grävmaskin förbereder en massa som ska lastas i en 

lastbil för vidare transport. 
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I bild 5.2 presenteras hur ett mätinstrument, en demonstrator, var monterad i 

ett arbetsfordon. 

 
Bild 5.2 Mätinstrument med parametrar i arbetsfordon 

I bild 5.3 presenteras ett aktivt tryck i ett mätinstrument, en demonstrator, 

vilket registrerar en aktivitet för ett arbetsfordon som innebär att en 

parameter är aktiverad för mätning. 

 
Bild 5.3 Ett aktivt tryck på en parameter i mätinstrumentet, demonstratorn. 
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5.2.3 Delaktiga arbetsfordon i studien 

Arbetsfordon 

Grävmaskin 290:1: har under studien haft arbetsmomenten schaktning, 

fyllning och förstärkning av bärlager.    

Grävmaskin 220: har under studien haft arbetsmomenten fyllning och 

förstärkning av bärlager. Har även utfört schaktning vid ett fåtal tillfällen.  

Lastbil 1 & lastbil 2: har transporterat massor till och från byggnationen 

under hela studien.  

I bild 5.4 presenteras de arbetsfordon som varit delaktiga i aktiva mätningar 

i studien. 

 
Bild 5.4 Delaktiga arbetsfordon i studien 

Dagar aktiva testmätningar genomfördes på arbetsfordon i studien. 

Arbetsfordon Aktiva dagar 

Grävmaskin 290:1 Dag 1-7 

Grävmaskin 220 Dag 2-7 

Lastbil 1 Dag 2-7 

Lastbil 2 Dag 6-7 
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Tippar 

Tippar fungerar som avlastning- och hämtningszoner av massor. På en tipp 

kan lastbilar tippa massa och lasta massa. 

Tipp 1 Första noterade tippområdet för studien 

Tipp 2 Andra noterade tippområdet för studien 

Tipp 3 Tredje noterade tippområdet för studien 

Tipp 4 Fjärde noterade tippområdet för studien 

I figur 5.2 presenteras en geografisk vy över tipparnas placering och de 

tippar som användes i projektet. 

 
Figur 5.2 Geografisk vy över tipparnas placering. 

Arbetsmoment 

Schaktning: En grävmaskin gräver bort en bestämd massa från ett bestämt 

område, denna massa flyttas till närliggande område eller transporteras bort 

via en lastbil. 

Fyllning: En grävmaskin eller en lastbil fyller ett bestämt område med en 

bestämd massa. 

Förstärkning av bärlager: Innebär förbättring och förstärkning av 

underliggande väg lager för ökad bärighet av väg.  

Tipp 1 

Tipp 2 

Tipp 3 

Tipp 4 
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I bild 5.5 presenteras en bild som illustrerar en grävmaskin som utför 

arbetsmomentet schaktning.  

 
Bild 5.5 Schaktning  

I bild 5.6 presenteras en lastbil som tömmer lastad massa till en grävmaskin 

som utför arbetsmomentet fyllning, massa används för att fylla schaktgropar 

med. 

 
Figur 5.6 Fyllning 
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5.3 Mätningar i Ullared 

I följande avsnitt presenteras en genomgång av mätdata dag för dag som 

framkommit av fältstudien i Ullared. 

5.3.1 Mätningar dag 1 i Ullared 

Första dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 4/4 - 2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 19:00. 

Dagen började med ett morgonmöte där projektledaren gick igenom vad som 

hade hänt förra veckan och vad som kommer att hända den aktuella veckan 

samt redogjorde för vad som kommer att hända för tre veckor framåt. Enligt 

den rullande tidsplanen skulle all planerad schakt genomföras på måndagen 

den 4/4 och tisdagen den 5/4. Dock visade det sig vara mer att schakta än 

vad de först hade utgått från. Den beräknade schaktmängden från start skulle 

motsvara 4000 m3 men uppskattningsvis rörde det sig om en schaktmängd 

på upp mot 6000-7000 m3. Grävmaskin 290:1 var det arbetsfordon som 

skulle schakta all massa och grävmaskin 220 skulle stå för all fyllning av 

massa under projektet. Den massa som schaktades transporterades via 

lastbilar till Tipp 1, vilket var den tipp som skulle ta emot all massa för hela 

projektet. 

För att påbörja mätningarna placerades ett mätinstrument i grävmaskin 

290:1 med parametrarna: Aktiv, väntar på annan maskin/transport, väntar 

på yrkesarbetare, arbetsbrist, materialbrist och stopp övrigt. I parametern 

stopp övrigt finns ett kommentarsfält där maskinisten kan skriva en 

kommentar om stoppet.  

Vid samtal med arbetsledningen uppdaterades författarna gällande den 

rullande tidsplanen se bilaga 1: Rullande tidsplan. Efter föregående veckas 

arbete är projektet förskjutet en dag. Arbetet har pågått i tre arbetsdagar och 

påbörjades måndag den 30/3 - 2016.  

Under förmiddagen fick grävmaskin 290:1 vid ett flertal tillfällen väntar på 

annan maskin/transport. Vidare under eftermiddag/kväll fick grävmaskin 

290:1 inga större störningar. Författarna noterade att det läckte olja från 

grävmaskin 290:1 vilket även maskinisten var medveten om, inga åtgärder 

vidtogs.  



  
 

 

 

36 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

Sammanfattning av mätningar dag 1 

Grävmaskin 290:1 

Mätinstrumentet i grävmaskin 290:1 var igång mellan 06:59:56 - 19:56:28 

(12 tim 56 min). 

Aktiv i: 9 tim 20 min. 

Stopp övrigt i: 1 tim 19 min. 

Väntar på annan maskin/transport i: 48 min.  

Detta ger grävmaskin 290:1 ett totalt stillestånd på 18,46 % dag 1. 
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5.3.2 Mätningar dag 2 i Ullared 

Andra dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 5/4 - 2016.  

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 19:00. 

På morgonmötet tog projektledningen upp att en till tipp behövdes i 

projektet. Anledningen till varför ytterligare en tipp till behövdes i projektet 

var att det var mer massa att schakta än vad som först hade varit beräknat för 

projektet. Tipp 1 som var planerad att användas för hela projektet hade 

endast kapacitet för 4000 m3, vilket var den ursprungliga schaktmassan som 

var beräknad för projektet. Tillvägagångssättet för att hitta en ny tipp är att 

arbetsledningen ringer runt bland sina kontakter. 

Med tillgång till ytterligare två mätinstrument startades testmätningar på två 

enheter till, vilket innebar att tester kunde genomfördes på totalt tre 

arbetsfordon. En grävmaskin 220, vars huvuduppgift var fyllning av massa 

på södersidan. Parametrarna i grävmaskin 220 var samma som i grävmaskin 

290:1, dessa var: väntar på annan maskin/transport, väntar på 

yrkesarbetare, arbetsbrist, materialbrist och stopp övrigt. Det tredje 

mätinstrumentet placerades i lastbil 1, vars huvuduppgift var att köra 

schaktmassa och fyllmassa till och från arbetsplatsen. Parametrarna som 

användes för lastbil 1 var: Transport, lastar massa, tippar massa och stopp 

övrigt. 

Dag två av mätningar startade med ett maskinhaveri på grävmaskin 290:1, 

maskinhaveriet varade i 3 timmar och 6 minuter. Läckaget av olja som 

föranledde maskinhaveriet noterades under dag 1 av mätningarna. Under 

maskinhaveriet styrde arbetsledningen över alla lastbilar att endast förse 

grävmaskin 220 med massa för fyll, så att fyllningsarbetet kunde fortgå på 

södersidan. 

Under eftermiddagen var det längre perioder med väntar på material än 

under förmiddagen för grävmaskin 220. Detta berodde på att det var 

problem att få tillgång till tippar. Tipp 2 och tipp 3 befinner sig längre bort 

än tipp 1 och tipparna hade mer svårtillkomlig terräng samt att 

väderförhållandena påverkade tillgängligheten och försämrade 

körunderlaget på tipparna.  
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Samtal med arbetsledarna 

Under dag 2 av mätningarna strulade schaktningen, anledningen var den att 

schaktmängden var större än vad som ursprungligen var beräknat för 

projektet samt att grävmaskin 290:1 fick ett maskinhaveri under 

förmiddagen. Den rullande tidsplanen blev därför förskjuten ytterligare en 

dag, vilket gjorde att arbetet låg totalt två dagar efter den ursprungliga 

rullande tidsplanen. Det har även uppstått problem med tipparna, tipp 1 som 

var den ursprungliga tippen i projektet och som skulle räcka för hela 

projektet hade nått sin kapacitet på max 4000 m3 massa därför behövdes det 

fler tippar. Under dagen hade arbetsledningen fått tillgång till två nya tippar, 

tipp 2 och tipp 3. På tipp 2 hade lastbilarna svårt att komma fram, underlaget 

var mjukt vilket gjorde att lastbilarna lätt körde fast. Tipp 3 låg 7.5 kilometer 

bort och där fick endast en viss typ av efterfrågad massa tippas. 

Uppföljningsmätetal för arbetsledningen 

För att veta ifall ett projekt ligger i fas följer arbetsledningen upp hur mycket 

massa som kommer in och ut från anläggningsarbetsplatsen. 

Arbetsledningen får den informationen i slutet av dagen när lastbilarna har 

slutat att arbeta. Då överlämnas en rapport till arbetsledningen som beskriver 

hur många ton varje lastbil har tippat/lastat och hur många tippar/laster som 

körts under dagen samt vilket klockslag tippningen/lastningen ägde rum. 

Utöver det kan arbetsledningen genomföra korta avstämningar med 

lastbilsförarna under dagen, för att bilda sig en ungefärlig uppfattning om 

hur arbetet går. 
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Sammanfattning av mätningar dag 2 

Grävmaskin 290:1 

Mätinstrumentet i grävmaskin 290:1 var igång mellan 06:55:00 - 20:00:23 

(13 tim 6 min). 

Aktiv i: 7 tim.  

Stopp övrigt i: 3 tim 42 min.  

Väntar på annan maskin/transport i: 53 min.  

Detta ger grävmaskin 290:1 ett totalt stillestånd på 39,65 % dag 2.  

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:45:13 - 19:59:39  

(13 tim 14 min).  

Aktiv i: 8 tim 55 min. 

Väntar på material i: 2 tim 27 min.  

Stopp övrigt i: 22 min.  

Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 24,33 % dag 2.  

Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:28:52 - 20:06:51  

(13 tim 38 min). 

Transport i: 8 tim 21 min. 

Total körsträcka under dag 2 var: 118 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 25 st. 

Tid för att tippa massa: 35 min. 

Tid för att lasta massa: 2 tim 20 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 55 min. 

Stop övrigt i: 51 min. 
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I figur 5.3 presenteras ett spagettidiagram över lastbil 1 transportsträcka för 

dag 2. 

 
Figur 5.3 Lastbil 1 Spagettidiagram 
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5.3.3 Mätningar dag 3 i Ullared 

Tredje dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 6/4 - 2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 18:00. 

På morgonmötet tog ledningen upp att allt fokus skulle läggas på att bli 

färdiga med schaktningen av det södra området. Väderförhållandet 

förväntades att vara sämre under dagen vilket eventuellt kunde påverka 

arbetet p.g.a. sämre underlag på tipparna samt vattenfyllda schaktgropar. 

Mycket regn hade fallit under natten och regnet förväntades att fortsätta 

under dagen. För att hantera regnmassorna skulle pumpar tillsättas i 

schaktgroparna, för att kontinuerligt pumpa ut vatten. Mätningarna fortsatte 

med mätinstrument i sammanlagt tre fordon, dessa var: grävmaskin 290:1, 

grävmaskin 220 och lastbil 1.  

I samtal med diverse yrkesarbetare framgick det att arbetet gick segare 

denna dag eftersom att marken och massan blivit blöt av regn.  

Vid lunchtid började schaktningen av den södra sidan att bli färdigställd och 

vidare skulle schaktning och fyllning påbörjas på det norra området under 

eftermiddagen. Grävmaskinisterna och arbetsledningen gjorde en 

överskådlig besiktning av det norra området, för att planera inför starten 

under eftermiddagen och för att skaffa sig en uppfattning om hur arbetet 

skulle fortskrida. De diskuterade bland annat hur lastbilar skulle ta sig till 

och från området och hur omläggningen av trafiken skulle ske. 

Samtal med arbetsledarna 

För att hantera förskjutningen av den rullande tidsplanen ska ytterligare 

resurser tillsättas, därför tillsattes en grävmaskin för att hjälpa till med 

schaktningen av det norra området. Denna grävmaskin benämns vidare i 

arbetet som grävmaskin 290:2. 

Det finns en deadline som projektet följer och arbetar mot och den är att 

påbörja stensättningen av granitsten i cirkulationsplatsen den 11/4. Arbetet 

ska utföras av externa stensättare som är en extra resurs som planeras in i 

förväg på utsatt datum. För att stensättningen ska vara möjlig att påbörja och 

genomföra, måste all schaktning och fyllning av det södra- och norra 

området vara färdigställt. Grävmaskinen 290:2 kommer att ansluta till 

anläggningsarbetsplatsen klockan 05.00 den 7/4, morgonen därpå.  
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Arbetsledningens indikatorer/parametrar för att kontrollera om arbetet går 

framåt och hur det följer projektplanen är genom att ha direktkontakt med 

arbetarna via kommunikationsradio eller via snabba korta direktmöten.  

Problem som förekom under dagen var de att massorna på den södra sidan 

var blöta i slutet av schaktningen vilket medförde att massan blev svårare att 

hantera.  

Under eftermiddagen påbörjades schaktningen av norrsidan. Detta område 

präglades av att det var trångt och att marken var mjuk och blöt, vilket 

försvårade transporten av all massa till och från området samt att det 

påverkade grävmaskinernas möjligheter att förflytta sig på området. 

Signalljusens funktion 

Runt klockan 15.00 dag 3 slutade de tillfälliga signalljusen som dirigerar 

trafiken att fungera, vilket orsakade långa köer i trafiken och flera lastbilar 

blev stillastående i köer. Ledningen fick informationen om att signalljusen 

var ur funktion efter ca 20-30 minuter vilket ytterligare fördröjde insatsen att 

återställa problemet. När väl trafiken var igång igen kom alla lastbilar med 

massa samtidigt, vilket innebar att de fick vänta på varandra för att kunna 

tippa massa.  

Samtal med grävmaskinist i grävmaskin 290:1 

Maskinisten uppfattar det som tråkigt att trycka på parametern aktiv. 

Maskinisten vill dela upp mätningen av den definierade parametern aktiv i 

flera parametrar. Parametern aktiv delades därför upp i följande parametrar: 

lastning, grävning och förbereder lastning. 

Författarna upplevde att det fanns ett tappat intresse för studien hos denne 

maskinist och genom egna observationer dragit slutsatsen att trovärdigheten 

för maskinistens tryck minskat vilket påverkar mätresultaten i sådan 

utsträckning att mätningarna inte längre ger användbar och trovärdig 

information.  

Sammanfattning av mätningar dag 3 

Mätinstrumentet i grävmaskin 290:1 var igång mellan 07:09:36 - 20:07:06 

(12 tim 58 min).  

Genom egna observationer har författarna kommit fram till att mätdata som 

kommer från grävmaskin 290:1 inte är pålitlig för vidare användning i 
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studien. Maskinisten har tappat intresse av att trycka på demonstratorn.  

Mätfel noterade för grävmaskin 290:1 

7.58 Mätfel 

Ska vara aktiv, men är fortfarande på väntar på annan 

maskin/transport. 

11.18 Mätfel 

Väntar på material, men är enligt observationer aktiv och 

har inte väntat på material i 40 min. 

13.19 Mätfel Lunch 12.30 - 13.00 men glömt trycka av/på aktiv 

16.00 Mätfel Är på rast och väntar inte på annan maskin/transport. 

Mätfel noterades för att stödja författarnas teori om att ett minskat intresse 

för projektets utförande finns. Vidare kommer mätdata från grävmaskin 

290:1 inte att presenteras i arbetet. 

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:45:07 - 19:56:35  

(13 tim 11 min).  

Aktiv i: 9 tim 35 min. 

Väntar på material i: 1 tim 45 min. 

Stopp övrigt i: 21 min.  

Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 17,98 % dag 3.  

Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:48:26 - 19:59:52 

(13 tim 11 min). 

Transport i: 8 tim 32 min. 

Total körsträcka under dag 3 var: 155 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 24 st. 

Tid för att tippa massa: 32 min. 

Tid för att lasta massa: 2 tim 8 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 40 min. 

Stop övrigt i: 30 min.  
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5.3.4 Mätningar dag 4 i Ullared 

Fjärde dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 7/4 - 2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 17:00. 

På morgonmötet tog ledningen upp att en extra resurs grävmaskin 290:2 

hade anslutit till arbetsplatsen för att arbeta med arbetsmomenten schaktning 

och fyllning i det norra området. Dessutom hade fler lastbilar tillkommit för 

att öka kapaciteten av lastning och tippning av massa. 

Grävmaskin 220 gick under dagen över till att schakta och jämna ut marken 

på södersidan. Grävmaskin 290:1 och grävmaskin 290:2 arbetade med att 

schakta och fylla schaktområdet på norrsidan.  

Vid samtal med yrkesarbetare på arbetsplatsen verkar en vedertagen 

uppfattning vara att det är dyrare att lastbilarna står stilla än att 

grävmaskinerna står stilla. Motiveringen till detta tycks vara att det är flera 

lastbilar som förser en grävmaskin. Därför blir totalkostnaden lägre att en 

grävmaskin står stilla kontra att flera lastbilar står stilla.  

Projektchefen var i möte med arbetsledningen under dagen för utvärdera hur 

arbetet hade gått och uppdatera den rullande tidsplanen.  

Den uppfattningen som tidigare fanns att projektet låg två dagar efter den 

rullande tidsplanen stämde inte, verkligheten var den att projektet låg en 

vecka efter med arbetet än vad som var planerat i den ursprungliga rullande 

tidsplanen. En reviderad version av den rullande tidsplanen visade att 

projektet var förskjutet en vecka. 

Samtal med maskinist 

Maskinisten i grävmaskin 220 visade under dag 4 ett ökat intresse för 

mätningarna och för studien. Enligt maskinisten hade det underlättat för 

grävmaskinister i deras arbetsuppgift ifall de visste och kunde se exakt var 

alla lastbilar befann sig. Då skulle grävmaskinister kunna planera sitt eget 

arbete bättre och haft större möjligheter att fatta egna beslut för att på ett 

bättre och mer effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. 
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Test av ny funktion 

Författarna noterade att mängden transporterad massa till och från projektet 

var en viktig uppföljningsparameter för arbetsledningen men att det i nuläget 

inte fick informationen uppdaterad i realtid. För att undersöka möjligheterna 

med demonstratorn så gjorde författarna, tillsammans med föraren i lastbil 1, 

ett test där föraren i lastbil 1 fick trycka in vad lastbilen vägde, med lastad 

massa och efter tippad massa. Testet pågick mellan 13:00 - 17.00. Detta test 

finns mer utförligt beskrivet och analyserat i kapitel 7.4 Dag 4 under 

rubriken test med massa till och från projektet. 

Sammanfattning av mätningar dag 4 

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:39:18 - 19:57:25 

(13 tim 17 min).  

Aktiv i: 9 tim 21 min. 

Väntar på material i: 1 tim 53 min. 

Väntar på annan maskin/transport i: 12 min. 

Stopp övrigt i: 22 min.  

Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 20,70 % dag 4.  

Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:41:08 - 18:57:55 

(12 tim 17 min). 

Transport i: 7 tim 49 min. 

Total körsträcka under dag 4 var: 200 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 19 st. 

Tid för att tippa massa: 21 min. 

Tid för att lasta massa: 2 tim 21 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 42 min. 

Stop övrigt: 12 min.  
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5.3.5 Mätningar dag 5 i Ullared 

Femte dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 8/4-2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30-13:00. 

På morgonmötet tog arbetsledningen upp att den rullande tidsplanen hade 

ändrats, tidsplanen var nu framskjuten en vecka. Stensättningen som var 

planerad att påbörjas den 11/4, blev framflyttad till den 18/4 på grund av 

förskjutningen i den rullande tidsplanen.  

Under förmiddagen uppstod det köbildning och lastbilarna fick vänta på att 

tippa massa till grävmaskin 290:1 och grävmaskin 290:2 i det norra 

området. Samtidigt under förmiddagen väntade grävmaskin 220 vid flera 

tillfällen på material.  

Notering av författarna 

Det fanns mycket material som var placerat i lager på området vilket gjorde 

att det blev trångt för lastbilar och andra fordon att ta sig fram på 

arbetsplatsen. Det lagrade materialet fanns på området ända sedan 

författarna kom till arbetsplatsen den 4/4. Ytterligare ett lager placerades av 

den granitsten som skulle användas till stensättningen av cirkulationsplatsen. 

Det planerade arbetsmomentet stensättningen av cirkulationsplatsen blev 

framskjutet en vecka i den nya rullande tidsplanen. Dock flyttades inte 

leveransen av granitstensmaterialet fram, som en direkt konsekvens av detta 

kommer granitstensmaterialet att lagras på arbetsplatsen en extra vecka.  

Sammanfattning av mätningar dag 5 

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:36:14 – 13:00:25 

(6 tim 16 min).  

Aktiv i: 4 tim. 

Väntar på material i: 1 tim 27 min. 

Väntar på annan maskin/transport i: 16 min.  

Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 29,62 % dag 5.  
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Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:43:33 – 12:39:18 

(5 tim 56 min).  

Transport i: 4 tim.  

Totala körsträckan under dag 5 var: 99 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 9 st. 

Tid för att tippa massa: 16 min.  

Tid för att lasta massa: 59 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 1 tim 15 min.  

Stop övrigt i: 10 min.  
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5.3.6 Mätningar dag 6 i Ullared 

Sjätte dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 11/4 - 2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 16:30.  

På morgonmötet tog ledningen upp att de fortsätter arbetet med schaktning 

och fyllning av norrsidan och att grävmaskin 220 arbetar vidare med 

förstärkning av bärlager på den södra sidan. 

Med tillgång till ytterligare ett mätinstrument startades testmätningar i en 

enhet till, vilket innebar att tester kunde genomföras på totalt fyra 

arbetsfordon. Mätinstrumentet placerades i arbetsfordon lastbil 2, vars 

huvuduppgift var att köra massa till och från norrsidan. Parametrarna som 

användes för lastbil 2 var: transport, lastar massa, tippar massa, stopp 

övrigt, väntar på att tippa massa och väntar på att lasta massa. 

Ytterligare två parametrar adderades till lastbil 1 i demonstratorn under dag 

6, dessa var: väntar på att tippa och väntar på att lasta massa. Parametrarna 

som användes i lastbil 1 vidare i studien var: transport, lastar massa, tippar 

massa, stopp övrigt, väntar på att tippa massa och väntar på att lasta 

massa. 

Under morgonen framgick det att grävmaskin 290:1 och 290:2 fick problem 

med schaktningen av norrsidan. Vattenfyllda schaktgropar försvårade arbetet 

för båda grävmaskinerna. Det resulterade i att lastbilar fick stå stilla och 

vänta eftersom grävmaskinerna inte kunde utföra något arbete. För att 

åtgärda problemet tillsattes pumpar, dessa skulle pumpa bort vattnet från 

schaktgroparna så att arbetet kan återupptas. Det tog cirka en timma innan 

problemet var återställt.  

Ett problem till som påverkade arbetet under dag 6 var att lastbilarna fick 

köra till en ny tipp, tipp 4. Tippen var placerad närmare arbetsplatsen men 

var en obemannad tipp. Det innebar att det tog längre tid för lastbilarna att 

lasta massa. Lastbil 2 hittade inte till tipp 4 vilket innebar att lastbilen körde 

fel vid ett tillfälle. 

Noterat mätfel 

Batteriet i mätinstrumentet som var placerat i lastbil 2 tog slut vilket innebar 

förlorad mättid och förlorad mätdata i cirka en timme under dag 6. 
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Sammanfattning av mätningar dag 6 

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:56:15 – 19:57:32 

(13 tim 1 min).  

Aktiv i: 10 tim. 

Väntar på material i: 10 min. 

Väntar på annan maskin/transport i: 1 tim 8 min. 

Stopp övrigt i: 14 min.  

Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 13,25 % dag 6.  

Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:47:06 – 20:07:56 

(13 tim 21 min). 

Transport i: 7 tim 36 min.  

Total körsträcka under dag 6 var: 170 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 21 st. 

Tid för att tippa massa: 30 min. 

Tid för att lasta massa: 1 tim 56 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 26 min. 

Stop övrigt i: 28 min. 

Väntar på att lasta massa i: 1 tim 5 min. 

Väntar på att tippa massa i: 16 min. 

Total väntan för tippning + lastning av massa var: 1 tim 21 min.  

Detta ger lastbil 1 ett totalt stillestånd på 15,34 % dag 6. 
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Lastbil 2 

Mätinstrumentet i lastbil 2 var igång mellan 06:41:19 – 20:02:31 

(12 tim 21 min).  

Transport i: 7 tim 41 min. 

Total körsträcka under dag 6 var: 132 kilometer.  

Antal tipp/last cykler: 16 st. 

Tid för att tippa massa: 29 min. 

Tid för att lasta massa: 1 tim 56 min. 

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 25 min.  

Stop övrigt i: 5 min. 

Väntar på att lasta massa i: 20 min. 

Väntar på att tippa massa i: 17 min. 

Total väntan för tippning + lastning av massa var: 37 min.  

Detta ger lastbil 2 ett totalt stillestånd på 6,92 % dag 6.  

Noterat mätfel för mätningar av lastbil 2: Batteriet i mätinstrumentet för 

lastbil 2 tog slut mitt på dagen i cirka en timma vilket innebär förlorad 

mättid och förlorad mätdata för lastbil 2. 
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5.3.7 Mätningar dag 7 i Ullared 

Sjunde dagen av mätningar i Ullared, projekt väg 153 den 12/4 - 2016. 

Tid författarna har befunnit sig på plats: 06:30 - 17:00.  

På morgonmötet tog ledningen upp säkerheten på arbetsplatsen. De tog även 

upp att en gångväg på södersidan skulle schaktas. Gångvägen fanns med i 

planeringen men de hade missat att utföra arbetet vilket inte kom fram i 

uppföljningssystemet. Missen innebar att arbete måste prioriteras till 

gångvägen på södersidan. För övrigt hoppades de att all schaktning skulle 

vara klart i slutet av dagen.  

Vid lunchtid upptäckte ledningen att de hade schaktat en för liten yta på 

norrsidan samt att vägen måste breddas ytterligare vilket innebar att det 

krävdes mer schaktning av hela det norra området. 

Samtal med ledningen - behov av stödsystem 

Det som ledningen vill se är att arbetet i projektet går framåt och om 

avvikelser inträffar vill de kunna se dessa direkt och på så sätt ha 

möjligheten att agera snabbt för att styra om arbetet. De vill ha en tydlig 

visuell överblick över styrparametrar och data, exempel på dessa kan vara 

hur mycket massa som kommer in och ut från arbetsplatsen. De är 

intresserade av vilken tipp som går snabbast att tippa och lasta massa på 

samt att de vill veta hur flödet av lastbilar ser ut och om materialet kommer i 

ett jämt flöde. Arbetsledningen vill även se om arbetsfordon och 

grävmaskiner kan utföra sitt arbete eller om det får stå stilla och vänta 

mycket. Det är viktigt att data som samlas in är av nytta för arbetsledningen 

samt att den presenteras på ett tydligt och lättöverskådligt sätt.  

Sammanfattning av mätningar dag 7 

Grävmaskin 220 

Mätinstrumentet i grävmaskin 220 var igång mellan 06:52:49 – 19:52:27 

(13 tim).  

Aktiv i: 7 tim 52 min. 

Väntar på material i: 2 tim. 

Väntar på annan maskin/transport i: 24 min.  

Stopp övrigt i: 1 tim 13 min.  
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Detta ger grävmaskin 220 ett totalt stillestånd på 31,55 % dag 7. 

Lastbil 1 

Mätinstrumentet i lastbil 1 var igång mellan 06:50:12 – 20:02:44 

(13 tim 12 min).  

Transport i: 8 tim 12 min. 

Total körsträcka under dagen var: 222 kilometer. 

Antal tipp/last cyklar: 22 st. 

Tid för att tippa massa: 37 min. 

Tid för att lasta massa: 1 tim 40 min.  

Total tid för tippning + lastning av massa var: 2 tim 17 min. 

Stop övrigt i: 41 min. 

Väntar på att lasta massa i: 11 min. 

Väntar på att tippa massa i: 19 min. 

Total väntan för tippning + lastning av massa var: 30 min.  

Detta ger lastbil 1 ett totalt stillestånd på 10,43 % dag 7.     

Lastbil 2 

Mätinstrumentet i lastbil 2 var igång mellan 06:47:36 – 19:44:09 

(12 tim 57 min).  

Transport i: 7 tim 12 min. 

Total körsträcka under dagen var: 136 kilometer. 

Antal tipp/last cykler: 20 st. 

Tid för att tippa massa: 36 min. 

Tid för att lasta massa: 2 tim 43 min. 

Total tid för tippning + lastning av massa var: 3 tim 19 min. 

Stop övrigt i: 35 min. 

Väntar på att lasta massa i: 8 min. 

Väntar på att tippar massa i: 17 min. 

Total väntan för tippning + lastning av massa var: 25 min.  

Detta ger lastbil 2 ett totalt stillestånd på 8,14 % dag 7. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som studien resulterat i.  

6.1 Resultat av samtliga mätningar 

En redovisning av de resultat som framkommit från samtliga mätningar av 

projekt väg 153 i Ullared, från dag 1 den 4/4-2016 till dag 7 12/4-2016. 

Författarna befann sig på anläggningsarbetsplatsen i totalt 74 timmar. 

Det totala antalet tryck/noteringar av parametrar som registrerades under 

mätningarna i mätinstrumenten var 943 stycken aktiviteter. 

6.1.1 Grävmaskin 290:1 

Grävmaskin 290:1 fick ett genomsnittligt stillestånd på 29,10% dag 1-2.  

Efter dag 2 av mätningar på grävmaskin 290:1 kan författarna inte garantera 

datakvalitén.  Författarna hade svårt att motivera maskinisten att trycka och 

genom egna observationer har författarna kommit fram till att resterande 

insamlad data från dag 3-7 inte är trovärdig. Den mänskliga faktorn och att 

mätinstrumentet är en demonstrator anses spela en stor roll. 

Genomsnittligt stillestånd i procent för grävmaskin 290:1, dag 1-2 

presenteras i figur 6.1 nedan.  

 
Figur 6.1 Genomsnittligt stillestånd grävmaskin 290:1, Dag 1-2 
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6.1.2 Grävmaskin 220 

Grävmaskin 220 fick ett genomsnittligt stillestånd på 22.90 % dag 2-7.   

Det största stillestånd hos grävmaskin 220 var parametern väntar på 

material. Det arbetsmoment som till största del utfördes var fyllning och 

förstärkning av bärlagret.  

Stillestånd i procent för grävmaskin 220 med trendlinje, dag 2-7 presenteras 

i figur 6.2 nedan. 

 
Figur 6.2 Stillestånd Grävmaskin 220, Dag 2-7 

Arbetsmoment för grävmaskin 220, dag 2-7 

Dag 2: Fyllning 

Dag 3: Fyllning 

Dag 4: Fyllning/Schaktning 

Dag 5: Fyllning/Förstärkning av bärlager 

Dag 6: Förstärkning av bärlager 

Dag 7: Förstärkning av bärlager 
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Genomsnittligt stillestånd i procent för grävmaskin 220, dag 2-7 presenteras 

i figur 6.3 nedan. 

 
Figur 6.3 Genomsnittligt stillestånd, Grävmaskin 220 

6.1.3 Lastbil 1 

Totala mätdata dag 2-7: 

Arbetstid: 63 tim 36 min.  

Aktiv mättid: 63 tim 30 min.  

Transport: 69,90 % av arbetstiden. 

Lasta massa: 17,94 % av arbetstiden. 

Tippa massa: 4,46 % av arbetstiden. 

Genomsnittlig tid per lastning: 5 minuter, 45 sekunder.  

Genomsnittlig tid per tippning: 1 minuter, 25 sekunder 

Antal tipp/last cykler: 120 st. 

Körsträcka: 963 km. 

Genomsnittlig transporthastighet: 21,64 km/h. 

Stopp övrigt: 4,54 % av arbetstiden.  
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Mätdata lastbil 1 dag 2-5: 

Arbetsfördelningen i procent för lastbil 1, dag 2-5 presenteras i figur 6.4 

nedan. 

 
Figur 6.4 Arbetsfördelning Lastbil 1, Dag 2-5 

Aktiv mättid: 40 tim. 

Parametrar Arbetstid i procent (%) Timmar Minuter 

Transport 71,71 % 28 Tim 42 Min 

Lastar massa 19,50 % 7 Tim 48 Min 

Tippar massa 4,31 % 1 Tim 43 Min 

Stopp övrigt 4,48 % 1 Tim 44 Min  

Mätdata lastbil 1 dag 6-7 med stillestånd: 

Dag 6-7 med tillagda parametrar i lastbil 1: väntar på att tippa massa och 

väntar på att lasta mass. 

Stillestånd dag 6: 15,34 %. 

Stillestånd dag 7: 10,43 %. 

Genomsnittligt stillestånd: 12,89 %.   
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Arbetsfördelningen i procent för lastbil 1, dag 6-7 presenteras i figur 6.5 

nedan. 

 
Figur 6.5 Arbetsfördelning Lastbil 1, dag 6-7 

Aktiv mättid: 23 tim 30 min. 

Parametrar Arbetstid i procent (%) Timmar Minuter 

Transport 67 % 15 Tim 48 Min 

Lastar massa 15,30 % 3 Tim 36 Min 

Tippar massa 4,80 % 1 Tim 6 Min 

Stillestånd 12,90 % 3 Tim 0 Min 

Tester med massa in och ut från arbetsplatsen dag 4: 

Testerna som pågick mellan 13:00-17:00 dag 4 visade visuellt och i realtid 

hur mycket massa som kom till och från arbetsplatsen under dagen.  

Massa till arbetsplatsen: 101,5 ton i 3 lass.  

Massa från arbetsplatsen: 69,1 ton i 4 lass. 

6.1.4 Lastbil 2 

Mätdata dag 6-7: 

Arbetstid: 23 tim 18 min.  

Aktiv mättid: 22 tim 18 min. 
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Genomsnittlig tid per lastning: 7 minuter, 46 sekunder. 

Genomsnittlig tid per tippning: 1 minuter, 48 sekunder. 

Antal tipp/last cykler: 36 st. 

Körsträcka: 268 km. 

Genomsnittlig transporthastighet: 18 km/h. 

Stopp övrigt: 2,93 % av arbetstiden.  

Dag 6-7 med tillagda parametrar i lastbil 2 

Stillestånd dag 6: 6,92 %. 

Stillestånd dag 7: 8,14 %. 

Genomsnittligt stillestånd: 7,58 %.   

Arbetsfördelning i procent för lastbil 2, dag 6-7 presenteras i figur 6.6 

nedan. 

 
Figur 6.6 Arbetsfördelning lastbil 2, Dag 6-7 

Aktiv mättid: 22 tim 18 min 

Parametrar Arbetstid i procent (%) Timmar Minuter 

Transport 66,66 % 14 Tim 53 Min 

Lastar massa 20,87 % 4 Tim 39 Min 

Tippar massa 4,85 % 1 Tim 5 Min 

Stillestånd 7,58 % 1 Tim 41 Min 
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7. Analys 

I detta avsnitt presenteras de analyser som studien resulterat i.  

7.1 Dag 1  

Grävmaskin 290:1 fick under förmiddagen vid ett flertal tillfällen vänta på 

annan maskin/transport. Författarna noterade hög trafikbelastning på den 

allmänna vägen under förmiddagen vilket kan ha orsakat väntan.  

Mer schakt 

Noterbart var att redan efter fyra dagars arbete hade projektet kommit efter i 

tidsplanen med en hel dag. Det är intressant hur det kan skilja så mycket 

mellan beräknad schaktmängd och verklig schaktmängd, som i detta projekt 

uppskattningsvis var den dubbla. Det är en aspekt som är helt avgörande för 

hela projektets planering och som helt förändrar villkoren för projektets 

omfattning. Det är intressant om detta är en vanligt förekommande avvikelse 

i planeringen av anläggningsarbeten eller om detta är en slump för just 

projekt väg 153.  

Olja läckte 

Författarna noterade att det läckte olja från grävmaskin 290:1 och att inga 

åtgärder vidtogs för att åtgärda läckaget direkt. Läckaget visade sig senare i 

studien bero på ett mer omfattande problem med grävmaskin 290:1, vilket 

ledde till ett maskinhaveri som fick stor inverkan på projektet den dagen. 

Om det hade funnits processer för att hantera avvikelser och problem direkt 

när indikationer uppstår, hade möjligheten att tillämpa förebyggande 

åtgärder varit större för att undvika maskinhaveriet.   

7.2 Dag 2 

Maskinhaveri 

Maskinhaveriet på grävmaskin 290:1 påverkade möjligheten att schakta 

vilket fick stor inverkan på projektet eftersom schaktningen var den 

begränsande faktorn för projektets fortskridning. Som nämnts tidigare kunde 

situationen eventuellt ha undvikits eller haft mindre inverkan på projektet 

om det hade funnits ett mer industriellt angreppssätt i hur man hanterar 

avvikelser och problem som uppstår. 
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Problem med att hitta tippar 

Det uppstod problem för ledningen när de insåg att fler tippar behövdes i 

projektet eftersom den ursprungliga tippen, tipp 1, hade uppnått sin 

maxkapacitet på 4000 m3 massa. Problemet grundade sig i en 

missbedömning och missberäkning av mängden massa som skulle schaktas i 

projektet. Ett sätt att hantera detta på är att ha fler tippar redan i 

planeringsfasen för att uppnå ökad robusthet i projektet. Då skulle 

arbetsledningen varit bättre förberedd på att hantera avvikelsen i 

planeringen. I dagsläget finns inga processer för hur man tar fram en ny tipp, 

vilket försvårade hanteringen av problemet. Därför borde det läggas mer tid 

på planering av antalet tippar för ett projekt.  Det borde även tas fram ett 

smidigare sätt att lokalisera tippar på.  

7.3 Dag 3 

Regn 

Arbetsförhållandena var sämre under dag 3 av mätningarna. Regn gjorde så 

att vatten kontinuerligt behövde pumpas ut från schaktgroparna. Med bättre 

planering och framförhållning hade pumpar kunnat läggas ut i förberedande 

syfte dagen innan eller att fler pumpar tillsattes vilket hade underlättat 

arbetet under dagen.  

Förflyttning av arbetsfordon till norrsidan 

När schaktningen flyttades över från södersidan till norrsidan gick 

arbetsledningen igenom arbetsplaneringen av norrsidan tillsammans med 

grävmaskinisterna, för att bestämma hur arbetet skulle fortgå. Om 

förutsättningarna för hur arbetet skulle fortgå bestämts redan i 

planeringsfasen, kan de kunna undvika att göra det under arbetets gång. På 

så sätt kan de säkerhetskälla att väsentliga detaljer inte missas och att arbetet 

blir utfört på ett korrekt sätt. När arbetet av norrsidan bedömdes, framkom 

det att ytterligare en grävmaskin behövdes för att ta igen den tid som gått 

förlorad. Målet var fortfarande att bli färdiga med all schaktning och fyllning 

av norrsidan i tid till den planerade stensättningen av cirkulationsplatsen den 

11/4. Det fanns inget intresse av att flytta fram stensättningen utan målet var 

att hinna allt förarbete innan dess, trots att projektet låg två dagar efter den 

rullande tidsplanen. 

 



  
 

 

 

61 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

Trafikljusen 

Trafikljusen slutade att fungera vilket orsakade långa köer för allmäntrafiken 

och för de transporterande lastbilarna. Trafikljusen slutade att fungera om 

någon trafikant körde mot rött, då skulle systemet slås ut i 45 sekunder för 

att undvika en kollision. Systemet ska dock återställa sig och börja en ny 

cykel igen men det skedde inte i detta fall vilket skapade problemet. Om 

systemet var kopplat till ett realtidsprogram hade programmet kunnat 

indikera på att problemet uppstod vilket hade minskat reaktionstiden 

väsentligt och problemet skulle kunna ha hanterats snabbare och på ett 

annorlunda sätt. Visuellt hade ledningen kunnat se att lastbilarna stod stilla 

och en indikation från signalljusen hade visat att ett fel inträffat.  

Felet som uppstod ledde till att alla lastbilar kom fram samtidigt till 

arbetsplatsen vilket orsakade stillestånd hos lastbilarna och att de fick stå 

och vänta på varandra för att kunna utföra sina arbetsmoment. Att alla 

lastbilar befann sig på arbetsplatsen samtidigt gjorde området svårnavigerat 

och trångt. Problemet som uppstod att trafikljusen slutade att fungera är ett 

tydligt exempel på vad som kan skapa ojämnheter i ett värdeflöde. I 

dagsläget saknar arbetsledningen verktyg och metoder för att upptäcka fel, 

diagnostisera fel och återställa fel. Problemet som uppstod med ojämnhet i 

värdeflödet föranledde att grävmaskin 220 fick vänta på material i långa 

stunder efter händelsen. 

Förarintresse 

Maskinisten som kör grävmaskin 290:1 tappade intresse för att trycka på 

demonstratorn vilket gjorde att studien inte fick pålitlig mätdata från 

grävmaskin 290:1. Författarna spekulerade kring vad bakomliggande 

faktorer kan vara. Maskinisten ser inte någon personlig vinning i studien, 

eller att arbetet präglas av långa arbetsdagar vilket gjorde att maskinisten 

inte orkade engagera sig i studien utan fokuserade på att utföra ett bra arbete. 

Alternativt att maskinisten kände sig övervakad av att ha ett realtidsprogram 

i grävmaskinen. Detta är ett problem som kan uppstå när ny utrustning testas 

i fält, då motstånd alltid kan uppstå mot nya testningar eller införanden. En 

motsats till detta som visade sig senare i studien var att flera andra 

intressenter visade ett större intresse för studien och tyckte studien var 

spännande och såg möjligheter samt gav förslag till förbättringar och nya 

funktioner.  
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7.4 Dag 4 

Fler resurser tillsattes till arbetsplatsen 

Det tillkom fler resurser till arbetsplatsen under dag 4, bl.a. grävmaskin 

290:2 samt flera lastbilar. Arbetsledningen såg att det fanns ett behov av att 

öka kapaciteten och effektiviteten för att hinna ikapp den rullande 

tidsplanen. Istället för att försöka ta igen förlorad tid och genomföra 

tillfälliga lösningar, så kunde mer tid lagts i planeringsfasen för att vara mer 

förberedda på den uppgiften man stod inför. Författarna anser att med bättre 

planerings- och uppföljningshjälpmedel så borde behovet av en till 

grävmaskin och fler lastbilar upptäckts tidigare. Genom att skapa rätt 

förutsättningar från början, kan både tid och pengar sparas i senare delar av 

projekt. Det är även viktigt att ha rätt förutsättningar så att ledningen kan 

fatta bra beslut, planera arbetet och styra projektet så att projektet kan hålla 

viktiga datum och slutdatum. En möjlighet är att lägga mer tid i 

planeringsfasen av anläggningsarbetesprojekt, för en noggrannare planering 

i ett tidigt skede av projekt kan leda till reducerade kostnader och 

tidsbesparingar. För trots att projektet präglades av långa arbetsdagar med 

övertid, hamnade projektet efter i planeringen redan från start. Anledningen 

till detta kan vara som nämnts tidigare, felberäkningen av schaktvolymen, 

det vill säga att arbetsledningen redan från start hade fel förutsättningar för 

att kunna planera och styra projektet. Därför blev det svårt för 

arbetsledningen att uppskatta hur många resurser som krävdes för att 

färdigställa projektet inom rimlig tid. 

Intresse för realtidsdata 

Det fanns ett intresse från grävmaskinisterna att ha ett realtidsuppdaterat 

program i deras grävmaskiner, vilket är intressant eftersom maskinister 

ansåg sig ha större möjlighet att kunna utföra ett bättre arbete. Att 

yrkesarbetare kan utföra arbetet bättre och mer effektivt är något som borde 

vara angeläget för arbetsledningen eftersom att det har en direkt inverkan på 

arbetsplatsen då det blir en förbättring av ett arbetsmoment.  
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Test med massa till och från projektet 

Det test som genomfördes på lastbil 1, genomfördes som en konsekvens av 

information som framkom genom samtal med lastbilsförarna där det 

framgick att det var mycket handarbete för lastbilsförarna. Handarbetet 

bestod i att ta fram data och rapportera det till arbetsledningen. Varje dag 

rapporterade lastbilsförarna antal tippar/laster av massa, där vikten noterades 

hur mycket massan vägde i ton samt vilken tidpunkt som 

tippningen/lastningen ägde rum. Dessa rapporter överlämnades till 

arbetsledningen i slutet av dagen. Rapporterna fungerade som en 

styrparameter för arbetsledningen, på hur väl arbetet gått under dagen och 

hur långt projektet hade kommit i jämförelse med den rullande tidsplanen. 

Testet som genomfördes på lastbil 1, fick positiv respons och det blev 

tydligt att det var användbart för både lastbilsförarna men framförallt för 

arbetsledningen. Med realtidsdata skulle arbetsledningen enkelt kunna få 

information direkt och kunna följa arbetet parallellt under dagen, vilket 

skulle ge arbetsledningen en möjlighet att bättre kunna styra arbetet under 

dagen. Detta skulle innebära att arbetsledningens reaktionstid kortas ner 

samtidigt som de får möjligheten att direkt agera och reagera om projektet 

skulle avvika från planeringen. Det är även ett bra sätt att kvalitetssäkra data 

på, eftersom data kommer i realtid och kan lagras mot en databas. 

7.5 Dag 5  

Köbildning och väntan 

Under dag 5 blev det köbildning för lastbilarna. De fick vänta på att tippa 

massa till grävmaskinerna 290:1 och 290:2 samtidigt som grävmaskin 220 

fick vänta på material flera gånger under samma period. Det tyder på 

överkapacitet av lastbilar på norrsidan, att det var för många lastbilar som 

körde material dit.  Istället kunde ledningen ha styrt om arbetet och flyttat 

lastbilar från norrsidan till södersidan, då grävmaskin 220 flera gånger fick 

vänta på material. Med hjälp av visuell styrning hade ledningen kunnat 

upptäcka detta och haft möjlighet att styra om några av lastbilarna som 

körde massor till grävmaskinerna 290:1 och 290:2, för att istället köra 

massor till grävmaskin 220 och på så sätt uppnå ett jämnare flöde och högre 

produktivitetsutnyttjande. Projektet förlorar pengar om det går långsamt för 

lastbilarna och om de står still, här skulle visuell styrning bidra till ökad 

effektivitet och produktivitet för projektet.  
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7.6 Dag 6  

Vattenfyllda schaktgropar 

Under dag 6 var det åter igen problem med vattenfyllda schaktgropar och det 

tog tid innan problemet var åtgärdat och arbetet kunde återupptas. I 

förebyggande syfte kunde pumpar lagts ut under natten vilket eventuellt 

hade kunnat förebygga stilleståndet. Ett återkommande problem här är 

planeringen. Ledningen hade fullt upp med att lösa tillfälliga problem och 

hann inte planera ordentligt inför nästkommande dag. Om arbetsledningen 

haft möjligheten att styra arbetet istället för att lösa tillfälliga problem hade 

de haft mer tid att planera och utföra sitt arbete på vilket skulle kunna 

förhindra att problemet med vattenmassorna uppstod.  

Körde fel 

Med fler tippar i projektet, resulterade de i att lastbil 2 körde fel när lastbilen 

skulle till tipp 4. Med realtidsinformation och geografisk platsanvisning 

hade misstaget kunnat undvikas.  

7.7 Dag 7  

Missade arbetsmoment 

På grund av brist på tid för planering och styrning av arbetet missades det att 

en gångväg skulle schaktas på den södra sidan. Det resulterade i att 

arbetsmomentet prioriterades och att resurser fick flyttas för att ta igen 

arbetet och bli färdiga med gångvägen. Senare samma dag upptäcktes det att 

för lite mängd massa hade schaktas på norrsidan, vilket innebar mer arbete. 

Att det hade schaktats för lite berodde på att 3D-modellen i grävmaskin 

290:1 inte var tillräckligt detaljerad i grävmaskinistens instrument i 

kombination med att maskinisten var ovan att använda sig av 

grävinstrumentet. Modellen var för enkel utformad eftersom det kostar tid 

och pengar att göra en detaljerad modell. Men samtidigt hade problemet 

eventuellt undvikits om modellen hade varit mer detaljerad. 

Visuell styrning 

I diskussion och samtal med arbetsledningen framgick det att visuell 

styrning och presentation av data skulle kunna spara arbetsledningen och 

projektet mycket tid. Med visuell presentation av data skulle det innebära att 

arbetsledningen inte behöver ringa flera gånger för att få fram rätt 
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information och för att uppdatera sig om var olika resurser befinner sig. Det 

var inte ovanligt att det krävdes 3 samtal för arbetsledningen för att få fram 

rätt information om nuläget, vilket tog väsentlig tid från annat arbete. Det 

framgick av diskussioner med arbetsledningen att en datorskärm med ett 

interface som presenterar väsentlig data hade varit av intresse för 

arbetsledningen. Ett exempel på hur denna datorskärm skulle kunna se ut 

presenteras senare i analysen under rubriken realtidsinterface.  

7.8 Möjligheter med visuell styrning  

Vad kan visuell styrning göra för att underlätta ledningens arbete att styra 

anläggningsarbeten? 

Jämna ut flödet av material  

Under dag 5 blev det köbildning och lastbilarna fick vänta på att tippa massa 

till grävmaskinerna 290:1 och 290:2 samtidigt som grävmaskin 220 fick 

vänta mycket på material. Med hjälp av visuell styrning hade ledningen haft 

möjligheten att upptäcka detta och haft möjlighet att styra om några av 

lastbilarna som körde massor till grävmaskinerna 290:1 och 290:2, för att 

istället köra massor till grävmaskin 220 och på så sätt uppnå ett jämnare 

materialflöde och högre produktivitetsutnyttjande. 

Få kontroll över material och lager på anläggningsarbetsplatser 

Författarna noterade att det låg lager av material på arbetsplatsen vilket 

gjorde det trångt för lastbilar och andra fordon att ta sig fram. Materialet 

fanns där under hela tiden författarna befann sig på arbetsplatsen. Från ett 

industriellt perspektiv där många företag strävar efter att arbeta efter 

principen just-in-time, anses det som ett slöseri att det ligger mycket 

material och tar utrymme. Det ska ses som ett arbetshinder och onödig 

kapitalbindning. Istället vill industriella företag att material ska komma just 

då det ska användas eller så tätt inpå som möjligt. Mer plats och mindre 

material på en anläggningsarbetsplats leder till att:  

 

 Stöldrisken minskar. 

 Säkerheten på arbetsplatsen ökar. 

 Ett jämnare flöde på arbetsplatsen. 

 Arbetsplatsen blir enklare att ta sig fram på. 
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Med visuell styrning hade ledningen kunnat få bättre kontroll på materialet 

på arbetsplatsen eftersom det går att rita ut var materialet finns och vilket 

material som finns på arbetsplatsen. Istället för att gå runt på arbetsplatsen 

och titta själva kan de få en enkel överblick över allt som finns på en 

datorskärm.  

Lokalisera tippar 

Ledningen skulle kunna använda visuell styrning när det gäller att lokalisera 

tippar. Potentiella tippar för projektet kan finnas uppritade i ett dataprogram 

innan projektet drar igång. Det problem som uppstod att det var mer 

schaktmassa än beräknat borde ha uppstått vid tidigare anläggningsarbeten. 

Om fallet inte är så är det bra att ta lärdom att problemet kan uppstå och det 

är därför bra om fler tippar finns med redan från start i planeringen, för att 

öka systemets robusthet. Det är viktigt att ta lärdom av problem som uppstått 

tidigare och att de förs vidare inom organisationen så samma problem inte 

uppstår vid liknande projekt.  

Cykeltider för lastbilar 

Med hjälp av visuell styrning kan programmet direkt räkna ut cykeltider för 

lastbilarna till olika tippar. Med hjälp av detta kan ledningen planera hur 

många lastbilar de behöver under dagen. Cykeltider för en tippning och 

lastning är enkelt att ta fram, exempelvis så tog en tippning för lastbil 1 i 

genomsnitt 1 minuter och 25 sekunder och en lastning tog i genomsnitt 5 

minuter och 45 sekunder.   

Det går att ta fram cykeltider till olika tippar för lastbilarna, lastbil 1 hade en 

genomsnittlig cykeltid på 36 minuter och 30 sekunder under dag 6. 

Exemplet med cykeltiden är framtagen till olika tippar men det går att ta 

fram cykeltider till var och en av tipparna. Då hade ledningen kunnat styra 

om lastbilarna under dagen till den tipp som gav kortast cykeltid. 

Genomsnittshastighet på lastbilarna  

Genomsnittshastighet på lastbilar kan ge en indikation på hur väl trafiken 

flyter och hur bra transporterna går under dagen. För lastbil 1 var 

genomsnittshastigheten 21,64 km/h och för lastbil 2 var 

genomsnittshastigheten 18 km/h. Om en jämförelse görs till snitthastigheten 

på vägarna, kan ledningen visuellt se hur mycket trafiken påverkar deras 

förmåga att köra.  

 



  
 

 

 

67 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

Intervall på materialflödet  

En förfrågan som finns från ledningen, maskinisterna och förarna är att 

kunna se var andra arbetsfordon är för att kunna uppnå ett jämt intervall på 

materialflödet av massa. Med visuell styrning skulle ledningen kunna se var 

lastbilarna befann sig och då haft möjlighet att styra arbetet så att lastbilarna 

kommer i ett jämnare intervall till arbetsplatsen.  

Mindre användning av kommunikationsradio 

Andra indikatorer och parametrar arbetsledningen använder sig av för att 

kontrollera arbetets framfart, är genom att ha kontakt med arbetarna via 

kommunikationsradio. Med visuell styrning kan denna kontroll 

effektiviseras och ledningen kan enklare få en överblick av hur arbetet går 

presenterat för sig på en datorskärm. Många gånger tog det arbetsledningen 

3 samtal för att få tag i rätt information. I detta avseende skulle visuell 

styrning kunna spara arbetsledningen väsentlig arbetstid.  

Mer tid för planering och reducerad reaktionstid när problem uppstår 

Under samtal med arbetsledningen nämndes det att arbetet ska ta sig från A 

till B, men att vägen där emellan inte alltid är helt tydlig. Det borde finnas 

en tydligare strategisk och finansiell planering med standarder för hur 

avvikelser i planeringen hanteras. Det är inte optimalt att ledningen ägnar 

större delen av sin arbetstid åt att ta hand om problem som uppkommer 

under dagen. Författarna anser att med hjälp av visuell styrning hade den 

reaktionstid det tar för ledningen att upptäcka att det står stilla eller att ett 

problem har uppstått kunnat minska betydligt. En förutsättning är att rätt 

parametrar mäts och att de presenteras på ett bra sätt för ledningen om de 

ska ha nytta av informationen. Ett exempel på hur ett sådant upplägg skulle 

kunna se ut finns uppritat i samverkan med arbetsledningen i figur 7.1. Det 

visar på hur arbetsledningen skulle vilja ha det på sitt kontor för att 

underlätta deras arbetssituation.        
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Realtidsinterface – Exempel på hur det skulle kunna se ut 

Karta över var alla arbetsfordon 

befinner sig på arbetsplatsen. Ger en 

överblick om vad som pågår i 

realtid. 

En karta som är in-zoomad på ett 

delmoment av arbetet. Exempelvis 

ett viktigt arbetsmoment för projektet 

den aktuella dagen. 

Lista över arbetsfordon och deras 

arbetsmoment. Om något 

arbetsfordon står stilla mycket kan 

ledningen se det direkt och t.ex. 

styra om resurser för att effektivisera 

värdeflödet på arbetsplatsen. 

Ett diagram med styrparametrar som 

i realtid visar om projektet ligger i 

fas eller inte. Exempelvis massa till 

och från arbetsplatsen i realtid kontra 

den mängd schaktmassa som är 

målbild för projektet. 

 
Figur 7.1 Realtidsinterface 

Styrverktyg vid schaktning och fyllning 

Styrverktyget arbetsledningen använder sig av för att veta om projektet 

ligger i fas eller inte är genom att mäta hur mycket massa som kommer till 

och från arbetsplatsen. Med visuell styrning kan arbetsledningen få den 

informationen direkt i realtid istället för att få informationen i slutet av 

dagen. Det skulle även få information om hur långt lastbilen kört, antal 

tippningar/lastningar och när de olika aktiviteterna skedde.          

Att denna funktion är möjlig visade författarna genom att genomföra ett test 

som utfördes under dag 4 på lastbil 1. Testet visade att under 4 timmar kom 

101,5 ton massa in i 3 lass till arbetsplatsen och 69,1 ton massa ut i 4 lass 

från arbetsplatsen. För att testet skulle var möjligt var föraren som körde 

lastbil 1 tvungen att trycka in lastbilens vikt manuellt eftersom 

mätinstrumentet är en demonstrator. I framtiden ska detta inte vara 
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nödvändigt eftersom programmet kan definiera zoner som kan ritas upp där 

till exempel arbetsplatsen och tippar kan vara zoner. Mätinstrumentet är 

sedan kopplat till lastbilen så att vikten på lastbilen kan avgöras. När 

lastbilen befinner sig i en zon registreras en aktivitet och mätinstrumentet 

skickar data om hur mycket lastbilen väger. Detta är ett försök att beskriva 

hur användningen av visuell styrning kan se helt automatiskt i framtiden. 

Det finns många fördelar med visuell styrning i ett framtida läge.  

 

 Datakvalitén blir säkrare då data överförs i realtid. 

 Tidskonstanden när data når arbetsledningen blir en dag kortare. 

 Programmet tar bort inflytandet av den mänskliga faktorn.  

Det hade även tagit bort ett arbetsmoment för lastbilsförarna som enbart 

hade kunnat fokusera på att köra massa.  

Genomsnittligt stillestånd på grävmaskin 220 

Genomsnittligt stillestånd på grävmaskin 220 är nästan en fjärdedel av 

arbetstiden med 22,90 % där den största orsaken till stillestånd var väntan på 

material. Med visuell styrning hade arbetsledningen haft möjlighet att 

minska stilleståndet då ledningen hade uppfattat att grävmaskin 220 väntade 

mycket på material. Om arbetsledningen hade haft information om detta så 

skulle de kunnat styra om lastbilar för att uppnå ett jämnare flöde och 

minska stilleståndet hos grävmaskin 220.     

Grävmaskin 220 ser var lastbilar befinner sig för att kunna planera sitt 

arbete bättre 

Med visuell styrning kunde maskinisten i grävmaskin 220 se var lastbilar 

med material befann sig på en karta i demonstratorn. Då hade maskinisten 

en uppfattning om var lastbilarna befann sig och när nästa leverans av 

material kom. Det fanns ett stort intresse från maskinisten att ha den 

möjligheten eftersom maskinisten själv kunde planera sitt eget arbete bättre 

och fatta egna beslut att eventuellt göra något annat om det dröjde länge att 

få nästa leverans av material. Denna möjlighet hjälper samtidigt 

arbetsledningen indirekt eftersom maskinisten kan ta eget ansvar och utföra 

sitt arbete på ett effektivare sätt.  

 

 



  
 

 

 

70 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

Lastbilar ser var andra lastbilar befinner sig för att kunna planera sin 

körning bättre 

Ett liknande intresse fanns från lastbilsförarna att visuellt kunna se var andra 

lastbilar befinner sig i demonstratorn, för att själva kunna planera och styra 

över sin körning bättre. Då skulle lastbilsförarna kunna undvika att köra in 

på ett arbetsområde där det redan står flera andra lastbilar på kö och väntar. 

Detta för att undvika att lastbilarna blockerar varandra eller gör 

arbetsområdet trångt och svårnavigerat med stora arbetsfordon. Istället hade 

lastbilsföraren kunnat vänta i närområdet och tajma sin körning vilket hade 

jämnat ut materialflödet av massor till och från anläggningsarbetsplatsen. 

Ett exempel från Projekt väg 153 var att på norrsidan fick det endast plats ett 

begränsat antal lastbilar som kunde tippa massa och lasta massa samtidigt. 

Om det var fullt när lastbilen skulle köra in på arbetsplatsen fick 

lastbilsföraren fortsätta och köra en extra sträcka för att återigen se ifall det 

var ledigt nästa gång lastbilen passerade. Detta hade kunnat undvikas med 

visuell styrning för lastbilsförarna eftersom föraren hade vetat exakt när 

lastbilen kunnat köra in på arbetsplatsen.  

Säkra kvalitén på data 

I nuläget rapporteras data manuellt i slutet av arbetsdagen vilket gör att 

kvalitén på data som når arbetsledningen inte är optimal då den inte är i 

realtid eller helt säker. Med visuell styrning kan data rapporteras automatiskt 

och i realtid vilket hade säkrat data och underlättat ledningens arbete med att 

styra projektet under dagen.   
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8. Slutsats och Diskussion 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser och diskussioner som framkommit ur 

studien. 

För att få en helhetsförståelse av projektet och förstå vilka möjligheter som 

finns med visuell styrning för arbetsledningen att på ett bättre sätt kunna 

styra värdeflödet vid anläggningsarbeten. Är det viktigt att veta vilka delar 

värdeflödet består av vid anläggningsarbeten. Författarna anser att 

värdeflödet vid anläggningsarbeten består av: 

 Materialflöde 

 Informationsflöde 

 Värdeskapande processer   

o Schaktning 

o Fyllning 

o Förstärkning av bärlager 

o Materialtransport 

För ledningen är det just dessa delar som är viktiga att styra effektivt och 

utnyttja optimalt för att reducera kostnader och hålla sig inom ramen för 

projekt. Denna studie har visat att visuell styrning kan effektivisera 

anläggningsarbeten genom att ge ledningen en ökad möjlighet att styra 

resurser vid anläggningsarbeten.  

Förbättringsmöjligheter studien kan visa på genom att tillämpa visuell 

styrning: 

 Datakvalitén i dagens system är otillförlitlig då data generas och 

rapporters manuellt. 

 Data rapporteras inte i realtid. 

 Tidskonstanden när data når arbetsledningen är lång. 

 Ledningen har inte möjlighet att se trender i realtid eller tillfälliga 

avvikelser.  

 Tidskonstanten när en avvikelse inträffar tills det att ledningen får 

reda på avvikelsen kan vara långa.  

 Opålitliga materiallagerdata. 

 Inga möjligheter för arbetsledning, maskinister och förare att ha 

realtidsöverblick i systemet. 

 Systemfunktionen, samverkan mellan maskiner skapas helt av 

ledningens och personalens kunskap, erfarenhet, insikt i nuläget på 

arbetsplatsen samt deras förmåga att kommunicera. 



  
 

 

 

72 

Fredrik Gustafsson & Henrik Söderström 

Detta är exempel på identifierade brister i dagens system där det finns 

förbättringsmöjligheter med en tillämpning av visuell styrning i 

anläggningsbranschen. Det skulle leda till att datakvalitén blir säkrare när 

data rapporters i realtid och överföringen sker automatiskt. Avvikelser kan 

upptäckas med en kortare tidskonstant än i nuläget och dessutom blir 

systemet säkrare att styra då ledningens och personalens personliga förmåga 

att kommunicera får mindre inverkan på projektets framfart.   

För att kunna tillgodogöra sig framsteg från tillverkningsindustrin och 

skapa ett bättre framtida tillstånd för anläggningsbranschen krävs 

följande: 

Om anläggningsbranschen ska lyckas tillgodogöra sig framsteg från 

tillverkningsindustrin måste anläggningsbranschen definiera 

anläggningsarbetesprojekt som ett system. Anläggningsprojekt bör delas upp 

i ett antal standardkomponenter vilket kan liknas vid standardiserade 

processer där moderna processförbättringsmetoder kan appliceras. När det är 

gjort gäller det för företagen att ta fram verktyg och metoder för 

arbetsledningar som möjliggör att de kan styra anläggningsarbeten som ett 

integrerat system. Liknande system finns inom tillverkningsindustrin, 

processindustrin och på flygplatser. Verktygen kan utgå från en visualisering 

av arbetsplatsen där viktiga nyckeltal, styrparametrar och målsättningar 

finns för projektet.  

I ett framtida läge är inte mänskligt agerande nödvändigt för att samla in 

data utan istället sätts mätinstrument i de arbetsfordon som är aktuella för 

projektet. Mätinstrumenten samlar sedan in relevant mätdata automatiskt 

och överför data i realtid till en centralenhet. Centralenheten kan bearbeta 

data och presentera den på en datorskärm för arbetsledningen, vilket gör att 

ledningen enkelt kan få en överblick av arbetet, se trender och upptäcka 

avvikelser direkt. Till skillnad från idag ger visuell styrning arbetsledningen 

en möjlighet att agera under arbetsdagen för att öka produktiviteten och 

effektiviteten i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.   

I det framtida tillståndet kan en PDCA rutin etableras som utgår från 

insamlad realtidsdata och gör att arbetet hela tiden kan närma sig det 

måltillstånd som finns för att nå den målbild företaget har. När moderna 

processförbättringsmetoder kan appliceras går det att börja minimera mura, 

muda och urskiljbar variation från insamlad data. De nyckeltal och 

styrparametrar som visuellt kunde presenteras i detta projekt var exempelvis 

cykeltider för lastbilar, massa till och från arbetsplatsen och stillestånd på 

grävmaskiner. 
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Vilka förbättringsförslag och fördelar kan framkomma genom visuell 

styrning vid ett anläggningsarbetsprojekt? 

Problemformulering med underliggande frågeställningar är besvarade 

nedan.  

Kan visuell styrning effektivisera en anläggningsarbetsplats och 

underlätta arbetet för arbetsledningen vid ett anläggningsarbete? 

Ja, vilket studien kan visa och bekräfta. Arbetsledningen kan få information 

visuellt i realtid om hur arbetet i projektet går. I anläggningsprojekt där 

schaktning och fyllning är väsentliga arbetsmoment är det viktigt för 

ledningen att veta hur mycket massa som kommer in och ut från 

arbetsplatsen, för att kunna bedöma om projektet ligger i fas eller inte.  

I nuläget får arbetsledningen informationen om ett projekt ligger i fas eller 

inte först dagen efter den aktuella arbetsdagen, med realtidsdata kan 

information presenteras direkt vilket innebär att det finns en möjlighet för 

anläggningsföretagen att tjäna en dag i informationstid. Dessutom kan de ta 

fram och styra mot börvärden, samt se trender, m.m. Dagens information når 

arbetsledningen sent vilket gör att arbetsledningen inte har möjlighet att 

utifrån data styra om arbetet under dagen. Eftersom ledningen inte har 

realtidsdata att utgå ifrån idag är det svårare för arbetsledningen att ändra 

förutsättningarna under dagen vilket kan påverka projektets slutresultat. 

Grund för att styra arbetet 

Med visuell styrning kan ledningen få en grund för att kunna styra arbetet 

bättre och därmed öka effektiviteten samt produktiviteten i projekt. För 

arbetsledningen innebär att realtidsdata presenteras en minskad reaktionstid 

att upptäcka avvikelser, samtidigt som det kan öka arbetsledningens förmåga 

att kunna agera om projektet inte följer den rullande tidsplanen.  

Genom att visuellt presentera realtidsdata kan stillestånd upptäckas betydligt 

snabbare än idag, vilket skulle underlätta arbetet för arbetsledningen att styra 

resurser så att projektet går framåt. Detta ger arbetsledningen en möjlighet 

att styra om arbetsfordon så att utnyttjandegraden av fordon kan öka vilket 

kan leda till att värdeflödet blir effektivare och flyter på bättre. I nuläget 

måste arbetsledningen gå ut på arbetsplatsen och själva se ifall arbetsfordon 

står stilla eller arbetar. Om det finns många arbetsfordon på arbetsplatsen 

kan det vara svårt att se små avvikelser som senare kan få stora 

konsekvenser på ett projekts resultat.  
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Vilka möjligheter finns och vilka möjligheter kan skapas för 

arbetsledningen att visuellt styra projektet vid ett anläggningsarbete? 

Det visuell styrning kan skapa är möjligheter för arbetsledningen att bättre 

kunna styra ett projekts resurser samt skapa ett bättre värdeflöde vid 

anläggningsarbeten, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet vid 

anläggningsarbeten. Nedan presenteras möjligheter med visuell styrning 

som framkommit av studien:   

 

 Realtidsuppdatering av massa till och från arbetsplatsen. 

 Minska arbetsledningens reaktionstid att upptäcka avvikelser. 

 Jämna ut värdeflödet av material, massor. 

 Intervall på materialflödet.  

 Få kontroll över materialet på arbetsplatsen. 

 Lokalisera nya tippar. 

 Cykeltider för lastbilar. 

 Kontinuerligt se genomsnittshastigheten på lastbilarna vilket kan ge 

indikationer på hur väl transporter och trafiken flyter. 

 Mer tid för planering och reducerad reaktionstid när problem uppstår. 

 Mindre användning av kommunikationsradio. 

 Grävmaskiner ser var lastbilar är för att kunna planera sitt arbete. 

 Lastbilar ser var andra lastbilar är för att kunna planera sin körning. 

 Säkrare data. 

Verifiera ifall en grävmaskin generellt står stilla ungefär 40 % av 

arbetstiden? 

Denna studie kom fram till att i detta projekt hade en grävmaskin inte ett 

stillestånd på 40 % av arbetstiden. Det genomsnittliga stilleståndet för 

grävmaskin 220 var 22,90 % och det genomsnittliga stilleståndet för 

grävmaskin 290:1 var 29,10 %. Dock visar denna studie på vad som kan 

anses som ett högt stillestånd hos grävmaskiner, med cirka en fjärdedel 

stillestånd av arbetstiden.  

Med visuell styrning hade det varit möjligt för arbetsledningen att minska 

stilleståndet för grävmaskiner, om arbetsledning fått informationen visuellt 

presenterat för sig.  
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Flyttar flaskhalsen på sig kontinuerligt i ett anläggningsarbete? 

Via observationer har författarna kommit fram till att flaskhalsen 

kontinuerligt flyttar på sig vid ett anläggningsarbete. Grävmaskinerna 

gräver, fyller samt förstärker så mycket de kan och för att kunna gräva 

behöver det komma lastbilar i ett kontinuerligt flöde. För att lastbilarna ska 

ha möjlighet att komma i ett kontinuerligt flöde måste tipparna fungera 

effektivt. Dessutom kan trafiken påverka lastbilarnas förmåga att 

transportera material vilket gör att trafiken tillfälligt kan vara en flaskhals i 

projekt.  

Viktiga parametrar i anläggningsarbeten som arbetsledningen behöver 

kontrollera för att veta om arbetet i projektet går framåt är:  

 Mängden massa som kommer till och från projektet. 

 Att grävmaskinerna ständigt kan arbeta/gräva och att de har 

material för att kunna utföra sina arbetsmoment.  

 Att lastbilar kan komma med material i ett kontinuerligt flöde 

så att de kan utföra sina arbetsmoment.  

 Att lastbilar kan transportera iväg material i ett kontinuerligt 

flöde.  

 Att projektet har tillgång till tippar. 

 Att trafiken flyter så att arbetsfordon kan utföra 

arbetsmoment. 

Stillestånd under projekt är beroende av samspelet mellan grävmaskin 

och lastbil.  

 
Figur 6.2 Stillestånd Grävmaskin 220 

Att stillestånd uppkommer beror på samspelet mellan grävmaskin och 

lastbil. Att grävmaskin 220 fått stå still och vänta beror på att samspelet 

mellan grävmaskin med lastbilar inte har varit optimalt. Intressant notering 
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är skillnaden i stillestånd mellan dag 6 och dag 7 av mätningar på 

grävmaskin 220, se figur 6.2. Under dag 7 upptäckte ledningen att de hade 

schaktat en för liten yta på norrsidan och därför flyttades resurserna över 

från södersidan till norrsidan, för att effektivisera schaktningen av den 

norraområdet. Detta resulterade i att grävmaskin 220 fick vänta mycket på 

material under dag 7. Detta bekräftar att samspelet mellan grävmaskin och 

lastbil är av största vikt för att öka produktiviteten och effektiviteten i 

projekt, d.v.s. hur man utnyttjar resurser och hur samspelet mellan dessa 

fungerar. För att effektivisera detta samspel kan en återkoppling göras till 

nyttan av att grävmaskiner ser var lastbilar är och att lastbilar ser var andra 

lastbilar är. Detta leder till att lastbilsförarna själva kan jämna ut intervallet 

mellan lastbilar och att maskinisterna bättre kan planera sitt arbete utifrån att 

de vet när nästa last material kommer till arbetsplatsen.  

Om arbetsledningen hade haft visuell styrning och den informationen det 

medför hade ledningen fått reda på att stilleståndet för grävmaskin 220 var 

negativ och haft möjligheten att omfördela resurserna. I nuläget har inte 

arbetsledningen den informationen vilket gör att de omöjligt kan veta hur de 

ska styra arbetet på ett resurseffektivt sätt.  

Systemets robusthet 

I ett framtida tillstånd är det viktigt att bygga ett system som inte är känsligt 

för störningar. Under studiens gång har flera faktorer noterats som påverkar 

systemets robusthet. Dessa störningar är:  

 

 Väder 

 Fel input-data 

 Haverier 

 Trafikljusen 
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Realtidsinterface för arbetsledningen 

 
Figur 8.1 Realtidsinterface 

I samverkan med arbetsledningen ritades ett exempel upp på hur ett 

realtidsintreface skulle kunna se ut. Det fick positiv respons av 

arbetsledningen och de såg nyttan av att ha realtidsdata presenterat för sig 

och de bidrog med egna idéer om hur det kunde se ut samt hur de skulle 

kunna underlätta deras arbete. Interfacet är en förutsättning för att 

arbetsledningen ska kunna styra anläggningsarbeten effektivt och är ett 

exempel på ett verktyg som kan underlätta deras arbete.  

Övriga slutsatser är följande: 

 Testet med lastbil 1 gick att genomföra och det fick positiv respons 

från arbetsledningen och från lastbilsförarna. Massa till och från 

arbetsplatsen är ett viktigt nyckeltal och styrparameter för 

arbetsledningen om hur väl projektet går. 

 Denna studie bygger vidare på en chalmersstudie där stillestånd av 

grävmaskiner studerades. I denna studie har författarna inte enbart 

studerat grävmaskinernas stillestånd utan grävmaskinernas samspel 

med andra enheter. Denna studie är mer djupgående och kan 

presentera en större mängd data och behandlar fler intressanta 

arbetsområden inom anläggningsarbeten. 

 Genomsnittshastigheten för lastbilarna i detta projekt var låg ca 22 

km/h när lastbilarna var på transport vilket tyder på att trafiken 

påverkade lastbilarnas förmåga att ta sig fram.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Rullande tidsplan 
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